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CHCECIE TO WIERZCIE NIE CHCECIE NIE WIERZCIE

W prezencie od pszczół……
………..dostajemy miód. Miód jest słodszy niŜ cukier. JeŜeli
chcemy więc wziąć miodu, trzeba wziąć porcję o połowę lub
jedną czwartą mniejszą niŜ cukru. Miód jest nie tylko wspaniałym produktem odŜywczym, ale prawdziwym magazynem
z grupy „B” najróŜniejszych składników mineralnych oraz
przeciwutleniaczy. Jest równieŜ jednym z najstarszych znanych leków będących w ciągłym uŜyciu. Pewien amerykański
uczony stwierdził, Ŝe miód stosowany był od stuleci na najróŜniejsze problemy zdrowotne takie jak: rany, oparzenia,
zaćmę, otarcia i owrzodzenia skóry. W czasie drugie wojny
światowej zlekcewaŜono i zbagatelizowano znaczenie i właściwości miodu. Miód popadł w niełaskę poniewaŜ do opatrywania ran zaczęto uŜywać antybiotyków. Na skutek tego, Ŝe
pojawiło się mnóstwo bakterii opornych na antybiotyki, miód
odzyskał swoje dawne miejsce we współczesnej aptece. Jest
źródłem szybko przyswajalnej energii, gdyŜ mniej więcej w
80
procentach składa się z węglowodorów.
Jako
ciekawostkę
moŜna przytoczyć fakt, Ŝe energia zawarta w
30 gramach miodu
pozwoliłaby
podobno
pszczole
oblecieć kulę
ziemską. Miód słuŜy
nie
tylko
poŜytkowi człowieka.
Miód to teŜ
podstawowy pokarm
samych pszczół, aby przetrwać zimę, średniej wielkości rój
zjada 10 do 15 kilogramów miodu. Taki rój w sprzyjających
warunkach moŜe w czasie jednego sezonu wyprodukować
około 25 kilogramów tego złotego przysmaku. Z nadwyŜki
korzystają nie tylko ludzie. Wykradają go i wyjadają niedźwiedzie – bardzo łase na ten towar oraz szopy pracze. Nie
zaprzepaszczą okazji napotykając na swej drodze leśną barć.
W jakimś starym czasopiśmie znalazłam wśród ciekawostek
taką wzmiankę: „Jak pszczoły wytwarzają miód ? Najpierw
zbierają z kwiatów nektar wciągając go za pomocą ssawki
napełniając nim wole. Po powrocie do ula przekazują słodką
ciecz innym pszczołom. Które „przerabiają” ją mniej więcej
przez pół godziny, mieszając z enzymami z gruczołów gardzielowych. Potem roztwór ten rozwieszają w sześciokątnych
komnatach z wosku i wachlują skrzydełkami, by przyśpieszyć
odparowanie wody. Kiedy jej zawartość spadnie poniŜej 18
procent, komórki te zostaną zasklepione cienkim woskowym
wieczkiem. W taki sposób miód moŜe być praktycznie przechowywany bez końca. Pomyślcie jaka to praca dla małego
stworzątka. Podobno w grobowcach faraonów znaleziono
miód, który doskonale nadawał się do jedzenia, choć miał juŜ
około jakieś 3000 lat. „Badania laboratoryjne wykazały, Ŝe
miód działa podobnie jak antybiotyk. Dzieje się tak dzięki
enzymowi dodawanemu przez pszczoły do zebranego nektaru. Enzym ten uwalnia nadtlenek wodoru, który zabija szkodliwe bakterie. Stwierdzono teŜ dzięki badaniom i doświadczeniom, Ŝe miód stosowany zewnętrznie, miejscowo łagodzi
stan zapalny i przyśpiesza wzrost zdrowej tkanki”. Nie wszyscy o tym wiemy – a warto pamiętać. Warto teŜ wiedzieć, Ŝe
badania i sondaŜe wykazały, Ŝe Polacy w porównaniu z innymi narodami spoŜywają bardzo małą ilość miodu. A szkoda,
bo jest niezwykle cennym produktem. Od wieków człowiek
uwaŜał pszczoły za bardzo poŜyteczne owady i traktował je
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niczym dobrych przyjaciół. Zrozumiał, Ŝe one
słuŜą człowiekowi. Były
zawsze symbole pracowitości. Bo teŜ jest faktem,
Ŝe muszą się napracować
produkując miód i zapylając przy tej okazji rośliny
i drzewa. Człowiek nauczył się je hodować.
Dawniej obowiązywały ponoć specjalne prawa słuŜące ochronie pszczół i pszczelarzy. Niszczenie drzew albo uli, w których gnieździły się te owady, podlegało karze wysokiej
grzywny, a nawet śmierci. MoŜna podziwiać pszczelarzy z
jaką troską i pietyzmem podchodzą do pszczół. Kiedyś pewien rydułtowski pszczelarz bardzo pięknie opowiadał mi o
swojej pasiece i jej lokatorach. Na koniec powiedział
mi :”Proszę pani, jak zginie ostatnia pszczoła-zginą ludzie”.
Pomyślmy o tym jak zanieczyszczamy środowisko, które jest
naturalnym domem tych „pracusiów”. A bez zwierząt człowiek nie potrafi przecieŜ Ŝyć! Coraz częściej słychać w radiu
i telewizorze, ze giną pszczoły. 80 % badanych uli jest zakaŜonych jakimś robakiem pasoŜytem, który od wewnątrz zjada
pszczoły. W USA juŜ niebezpiecznie giną te pracowite owady. Na zakończenie w formie anegdoty przytoczę zasłyszane
gdzieś powiedzenie:” Pan Bóg stworzył pszczołę i kobietę.
Diabeł nie chciał być gorszy bo obie pracowite i stworzył…… ( pozostawiam domyślności czytelników ).
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Najnowsza technologia
ul. Boh. Warszawy 47, 44-280 Rydułtowy
tel/fax (0-32) 4579646, 508 176 960
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INFORMACJE URZĘDU MIASTA
SPRAWOZDANIE Z PRAC
BURMISTRZA I URZĘDU

za okres od 22 marca do 18 kwietnia 2012 roku
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Referat Inwestycji
1.BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z
UZBROJENIEM TERENU - ULICA WOJCIECHA
KORFANTEGO
Wykonawca w budynku nr 1 wykonał tynki wewnętrzne i
przystępuje się do wykonania instalacji c.o, pionów i podłączeń kanalizacyjnych. Wykonano okablowanie elektryczne
wraz z rozdzielniami elektrycznymi na klatkach schodowych.
W budynku nr 2 w trakcie wykonywania są: tynki wewnętrzne, roboty instalacyjne c.o. i wod-kan piony i podłączenia
kanalizacyjne. Wykonano okablowanie budynku wraz z rozdzielniami elektrycznymi na klatkach schodowych. W budynku nr 3 kończy się prace nad pokryciem dachu, wykonano
kominy, połoŜono płyty OSB oraz wykonano roboty elektryczne. Trwają roboty związane z układaniem instalacji wodkan. W budynku wymiennikowni wykonano strop i otynkowanie wewnątrz budynku. Zaawansowanie finansowe robót :
43%. Wartość robót związanych z budową budynków zgodnie z umową: 5 388 561,20 zł.
Wykonawca robót proponuje zmianę terminu zakończenia
robót na dzień 31 grudnia 2012 r. Przeprowadzono wstępne
uzgodnienia z firmą TAURON w sprawie przyspieszenia realizacji budowy stacji trafo. Zawarto aneks do umowy z Ciepłownią Rydułtowy, celem podłączenia budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w bieŜącym roku. PowyŜsze
działania mają na celu przyspieszenie realizacji zadania i dokonanie odbioru robót budowlanych jeszcze w 2012 r. W
ramach pierwszego etapu budowy infrastruktury technicznej
wykonawca dokończył budowę „brudnej” kanalizacji, kanalizacji deszczowej „czystej” oraz ułoŜył kabel elektryczny dla
oświetlenia osiedlowego. Został wykonany pierwszy etap
budowy nawierzchni do budynku nr 2, obejmujący chodnik,
parking wzdłuŜ drogi oraz parking dla osób niepełnosprawnych wzdłuŜ budynku nr 1. UłoŜono nawierzchnię drogi z
kostki betonowej do budynku nr 2.
Zaawansowanie finansowe robót: 82%
Termin zakończenia robót w zakresie infrastruktury technicznej: 30 maj 2012 r. Wartość robót związanych z budową infrastruktury technicznej: 1.929.027,91 zł.
2. TERENY REKREACYJNE PRZY ULICY ADAMA
MICKIEWICZA W RYDUŁTOWACH – RYDUŁTOWSKA FIKOŁKOWNIA RAFA ETAP I i II
W dniu 2 kwietnia firma MAGIC GARDEN Daniel Gacek z
miejscowości Pakość przystąpiła do realizacji umowy na
dostawę urządzeń zabawowych oraz płyt bezpiecznego upadku. Termin realizacji ustalono na dzień 15 maja. Wartość zamówienia wyniosła 71.706,54 zł. W dniu 11 kwietnia firma
DOMINIUM Spółka jawna K.M.B. Woźniak i A.A. Janowscy przystąpiła do montaŜu dwóch kamer monitoringu wizyjnego wraz z systemem łączności radiowej. Wartość zamówienia: 34.427,70 zł. W dniu 13 kwietnia spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Wamat z Mielca przystąpiła do montaŜu
sceny wraz z zadaszeniem. Prace zakończyły się tego samego
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dnia podpisaniem protokołu odbioru dostawy. W ramach zapytania ofertowego na wykonanie tablicy pamiątkowej najkorzystniejszą ofertę złoŜyło Studio Reklamy EFEKT z Wodzisławia Śląskiego. Umowa została zrealizowana 11 kwietnia.
W ramach zapytania ofertowego, dotyczącego wykonania
dwóch gablot informacyjnych umowę na kwotę 4 674,00 zł
podpisano z firmą Zakład Produkcyjno-Usługowy BłaŜej
Kaczmarczyk. Termin realizacji zamówienia: 15 maj.
3. PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO
DW NR 935 UL. RACIBORSKA
Projektant złoŜył komplet dokumentacji w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Katowicach. Po zatwierdzeniu projektu
przez ZDW zostanie on przekazany do Urzędu Marszałkowskiego.
4. MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ
W dniu 30 marca przeprowadzono rozmowy z PKP PLK S.A
w Gliwicach, dotyczące realizacji prac projektowych w rejonie biegnącej w pobliŜu linii kolejowej.
W związku z problemem róŜnic w lokalizacji granic nieruchomości projektant oczekuje na pisemną decyzję zasobu
geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
Termin zakończenia prac projektowych upływa 30 czerwca.
5. MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ
W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na opracowanie
dokumentacji projektowej wpłynęło 14 ofert. NajniŜszą ofertę
cenową złoŜyło Studio Połomscy z Rydułtów za cenę
15.950.00 zł. W dniu 11 kwietnia podpisana została umowa
na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin opracowania prac projektowych wyznaczono na 15
listopada.
6.MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA –
WYMIANA INSTALACJI C.O.
W dniu 6 kwietnia przeprowadzono przetarg na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych. Oferty złoŜyło 14 firm. Ceny kształtowały się w granicach od 133 765,24 do 242 406,04
zł. Trwa badanie ofert.
7. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą robót
budowlanych została firma „CONCEPT” z Częstochowy, z
którą w dniu 6 kwietnia została podpisana umowa, opiewająca na wartość 584 909,31 zł. W dniu 13 kwietnia przekazano
wykonawcy teren budowy.
8. PRZEPUST NA NACYNIE PRZY ULICY MARCINA
STRZODY
W dniu 20 marca dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót. Wpłynęły
trzy oferty cenowe - od 476 269,27 zł do 760 593,91zł. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Arkadiusz Kuhn z KrzyŜanowic. Wartość robót budowlanych: 476 269,27 zł.
W ramach zapytania ofertowego wpłynęły cztery oferty cenowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego - w kwotach od 6
297,60 zł do 29 520,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła
Firma Handlowo-Usługowa „OPTIMA” Krystyna Sołoducha.
9.REMONT CHODNIKA PRZY UL.OBYWATELSKIEJ
W dniu 30 marca Biuro Projektowo-Usługowego s.c.
„ALDA” Hanna i Janusz Franiczek z Wodzisławia Śl. dostarczyło dokumentację projektową i złoŜyło w Starostwie Powiatowym wniosek o zgłoszenie robót.
10.MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNE-
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W trakcie realizacji prac projektowych zaszła konieczność
wykonania ekspertyzy, dotyczącej odstępstwa od obowiązujących przepisów, jakim powinny odpowiadać budynki w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej .
W związku z powyŜszym zlecono wykonanie ekspertyzy.
Termin realizacji ekspertyzy ustalono na 20 kwietnia. Biorąc
pod uwagę konieczność uzyskania odstępstwa, wydanego
przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach,
zmieniono terminy realizacji prac projektowych:
-do 16 kwietnia - wykonanie projektów instalacyjnych,
-do 30 czerwca - w zakresie projektów budowlano- konstrukcyjnych.
11. MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Określono zakres prac projektowych. Przygotowywane jest
postępowanie na wybór projektanta.

AKTUALNOŚCI
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opracowania.
6. W związku z przekazanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach projektem
uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego „Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” rozpoczęto weryfikację przesłanych współrzędnych geograficznych granic
otuliny parku. Zgodnie z przesłanym projektem, w otulinie
parku planuje się pozostawienie tylko terenów na północ od
ul. Raciborskiej - w rejonie tunelu i linii kolejowej. Projekt
uwzględnia wcześniejsze wnioski Burmistrza Miasta o wyłączenie z otuliny terenów zabudowanych.
7. W związku z zawiadomieniem o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin, przekazano informację o sposobie
planowanego zagospodarowania w obszarach przygranicznych.

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości
Referat Gospodarki Komunalnej
1.Przygotowano zarządzenie w sprawie zmiany oznakowania
na ul. Blachnickiego.
2. Prowadzono sprawy szkód górniczych na:
a) ul. Skowronków,
b) ul. Benedykta,
c) budynku Urzędu Miasta.
3. Przygotowano polecenia dla ZGK, dotyczące:
a) zlikwidowania wyrw w nawierzchni dróg gminnych,
b) wykonania remontu odcinków dróg: Lipowej, Łokietka, Traugutta – boczna, Krzywoustego, Pietrzkowickiej,
c )poprawy profilu drogi na Osiedlu Na Wzgórzu przy
posesjach 51, 49 i 94,
d )naprawy nawierzchni drogi przy ul. Podleśnej 55.

1. Wysłano pismo do syndyka masy upadłościowej spółki
Petrom, wyraŜające zainteresowanie ewentualnym zakupem
nieruchomości nr 3613/168, połoŜonej w Strefie Gospodarczej, naleŜącej do spółki Petrom.
2. Rozpoczęto działania, zmierzające do ustawienia tablic
reklamowych przy zjeździe w kierunku Strefy od ulic Traugutta i Bohaterów Warszawy.
3. Zorganizowano spotkanie przedsiębiorców z Przewodniczącym Rady Miasta i Burmistrzem Miasta, dotyczące Klubu
Sportowego “Naprzód” Rydułtowy.

Referat Urbanistyki i Architektury
1. Prowadzone są czynności, zmierzające do ustanowienia
słuŜebności przesyłu na nieruchomościach gminnych na
rzecz przedsiębiorców przesyłowych.
2. Przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budŜetu
miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
3. Udostępniono mieszkańcom kolejne obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – tym razem informujące o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 6 lutego
br. decyzji określającej środowiskowe uwarunkowań dla
przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie projektu Drogi Głównej
Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i
gmin sąsiednich – etap I (dokumentacja środowiskowa)”.
4. Trwają prace związane opracowaniem zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydułtowy dla terenu całego miasta oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów połoŜonych na terenie
miasta. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów, stanowiących materiały wyjściowe do planów.
5. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
który przystąpił do opracowania studium korytarzowego
przebiegu drogi regionalnej Pszczyna – Racibórz, rozpoczęto
kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania

W dniu 26.05.2012r. w RCK Rydułtowy
przy ul. Strzelców Bytomskich o godzinie
10.00 odbędzie się turniej brydŜa
sportowego o puchar Burmistrza Miasta
Rydułtów z okazji 20-lecia odzyskania
samorządności. Zapisy będą przyjmowane
w dniu turnieju o godzinie 9.00. Zwycięzcy
otrzymają puchary i nagrody. Turniej organizuje TMR.
Odpowiedzialny
za organizację
H. Mańka
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„Deutsch-Wagen-Tour“
ponownie na „Skalnej”

W

ramach drugiego cyklu ogólnopolskiego projektu promującego naukę języka niemieckiego
12 marca 2012 przyjechał ponownie do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach samochód oznakowany logo "Deutsch
Wagen Tour". Lektor Goethe-Institut pani Joanna Lay przeprowadziła w naszej szkole cztery godziny lekcyjne warsztatów języka niemieckiego. Zaprezentowała szereg nowator-

Niemiec w Warszawie, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) oraz pozostali Partnerzy. Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło akcję „Deutsch-Wagen-Tour“ patronatem honorowym. Deutsch-Wagen-Tour został nagrodzony
certyfikatem „EUROPEAN LANGUAGE LABEL" – europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i
uczenia się języków obcych. Dzięki podobnym inicjatywom
zwiększa się zainteresowanie językiem niemieckim i krajem
sąsiadów, jak równieŜ przekonanie, Ŝe nauka języka niemieckiego moŜe być przyjemna, a przyswojenie sobie języka
staje się coraz bardziej potrzebne we współczesnym świecie.
Miło nam, Ŝe uczniowie „Skalnej” mogą korzystać z najnowszych osiągnięć dydaktycznych w nauce języków obcych.
Wkrótce razem z niemieckimi gośćmi z Hamburga odwiedzimy siedzibę Goethe-Institut w Krakowie. Planujemy równieŜ
warsztaty dla naszych przyszłych uczniów, a nawet dla ich
rodziców. Jak zawsze zapraszamy do naszego liceum.

Małgorzata Piotrowska
nauczyciel LO im.Noblistów Polskich w Rydułtowach

Na Konwencie o drogach
skich rozwiązań związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób przekazała informacje o Niemczech, między
innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów. W
warsztatach brali udział uczniowie klas pierwszych i drugich
zaangaŜowani w projekcie w ramach współpracy ze szkołą w
Hamburgu. Uczniowie mieli moŜliwość doskonalenia swoich
kompetencji językowych, pogłębienia wiedzy o kraju sąsiada
oraz praktycznego zastosowania języka niemieckiego. Warsztaty językowe bardzo spodobały się uczniom naszej szkoły
przygotowującym się do przyjęcia w czerwcu gości z Hamburga. W nagrodę za aktywny udział w zajęciach otrzymali
koszulki z logo projektu. Wizyty „Deutsch-Wagen-Tour”

weszły juŜ na stałe do tradycji liceum na „Skalnej”, stały się
źródłem inspiracji dla nauczycieli i przyczyniły do wzrostu
motywacji do nauki języka niemieckiego wśród uczniów.
Zamówienie samochodu Deutsch-Wagen-Tour nie wiąŜe się z
Ŝadnymi kosztami dla szkoły. Realizacja projektu DeutschWagen- Tour w Polsce stała się moŜliwa dzięki finansowemu
wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Projekt realizują: Goethe-Institut, Ambasada

W

czwartek, 15 marca 2012 r., w rydułtowskim
Urzędzie Stanu Cywilnego z inicjatywy starosty wodzisławskiego Tadeusza Skatuły odbyło
się kolejne spotkanie włodarzy gmin i powiatu
w ramach Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich samorządów lokalnych z naszego terenu. Tematem przewodnim posiedzenia były zasady współpracy gmin i powiatu przy utrzymaniu i remontach dróg, a takŜe omówienie stanu technicznego dróg wojewódzkich na obszarze powiatu. Z tego powodu
przedstawiono działania podjęte podczas tegorocznej akcji
zima, a takŜe omówiono podział środków na zadania realizowane na drogach w 2012 r., podkreślając, Ŝe wszystkie
uzgodnione propozycje gmin dot. inwestycji zostały przez
starostwo uwzględnione. Przy okazji zaprezentowano dotychczasowe nakłady powiatu na drogi, ukazując ich dwuipółkrotny wzrostu w ciągu ostatnich dwóch lat do poziomu prawie 19 mln zł w 2011 r., dzięki czemu w minionym
roku wyremontowano 12 km dróg, a we współpracy z gminami wybudowano lub przebudowano 12,5 km chodników, czego nie praktykują inne powiaty. Jak zauwaŜył bowiem starosta Skatuła w większości powiatów województwa śląskiego
cięŜar budowy i remontów chodników przy drogach powiatowych spoczywa na gminach. Starosta podkreślił, Ŝe w
przyszłym roku działania Powiatowego Zarządu Dróg zostaną
skierowane w pierwszej kolejności na poprawę stanu jezdni najbardziej obciąŜonych dróg, nie wykluczając jednak dalszego uczestniczenia Powiatu w budowie i remontach chodników tam, gdzie będzie to niezbędne. Poprosił jednocześnie
o większą współpracę w zakresie moŜliwości przekwalifikowania niektórych odcinków dróg na gminne, poniewaŜ
część z nich jest powiatowymi tylko z nazwy. W toku dyskusji włodarze gmin zaapelowali, aby nie zmieniać dotychczasowych zasad współpracy. Burmistrz Rydułtów, Kornelia
Newy, podkreśliła, Ŝe powiat wspólnie z gminami dopraco-
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wały się dobrej metody, gdy starosta traktuje szefa gminy
jako partnera i konsultuje z nim to, co się w tej gminie na
drogach powiatowych robi i planuje. Samorządowcy przyznali jednak, Ŝe część dróg powiatowych nigdy za takie nie powinna była zostać uznana, a obecny układ drogowy jest pełen anachronizmów. Zgodzili się takŜe z postulatem starosty,
iŜ drogi powiatowe wymagają nowego zinwentaryzowania.
Podczas spotkania wicestarosta Dariusz Prus zaprezentował
teŜ zebranym nowego dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg,
Tomasza Wójcika, i wspólnie z nim przybliŜył plany dot.
funkcjonowania tej jednostki, wśród których poza remontami dróg wymieniono m.in. zamiar zakupu malowarki, a takŜe zainstalowanie – prawdopodobnie na terenie gminy Mszana – wagi drogowej. W dalszej części posiedzenia włodarze
miast i gmin wysłuchali informacji starosty o efektach spotkania z marszałkiem Adamem Matusiewiczem dot. naprawy
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łącznej długości 46,2 km, na co się nie zgodził z uwagi na
ich fatalny stan techniczny i niewystarczające na ich
utrzymanie i wyremontowanie środki zaproponowane
przez województwo. Z kolei prezydent miasta Wodzisławia
Śl., Mieczysław Kieca, podzielił się z zebranymi informacją,
Ŝe miasto zabiega o przejęcie dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śl. i obecnie prowadzi negocjacje dotyczące
warunków finansowych, bo zaproponowane warunki nie zostały zaakceptowane. Na te słowa zareagował przewodniczący rady powiatu, Eugeniusz Wala, który zaapelował do szefów miast i gmin o ścisłą współpracę ze starostą i mówienie w sprawie dróg wojewódzkich na terenie powiatu jednym głosem. Podkreślił, Ŝe tylko w ten sposób apele władz
lokalnych zostaną w Katowicach usłyszane. Wtórowali mu
inni samorządowcy, którzy wskazywali na róŜnice w utrzymaniu dróg wojewódzkich w powiecie wodzisławskim oraz w
sąsiednim Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju, co ich zdaniem wynika m.in. z tego, Ŝe dotąd w powiecie brakowało skoordynowanej i spójnej polityki wszystkich samorządów wobec
województwa. Podczas konwentu starosta zaprezentował
równieŜ pismo PKP-PLK dot. remontu linii Wodzisław Śl. –
Chałupki, w którym władze kolei wykluczyły moŜliwość
zamknięcia tej linii, ale niedwuznacznie zaŜądały udziału
samorządów w kosztach jej remontu. Starosta omówił równieŜ postępy w procesie łączenia szpitali. Po raz kolejny zaapelował teŜ do gmin o wywiązanie się ze wcześniejszych deklaracji udziału w kosztach wyposaŜenia Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego, wskazując
Ŝe mija rok od kiedy temat ten omówiono na konwencie, a
gminy dotąd nie zaangaŜowały się w realizację tego przedsięwzięcia. Na zakończenie starosta wystąpił z propozycją, aby
jeden z najbliŜszych konwentów poświęcić omówieniu sytuacji na lokalnym rynku pracy i ustaleniu polityki
inwestycyjnej gmin, deklarując równocześnie ścisłą współpracę z gminami w tym temacie.

Wojciech Raczkowski

tel. 457 87 01,
0 692 421 492

SŁAWOMIR WATOŁA
Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15

dróg wojewódzkich na terenie powiatu. Zgodnie z deklaracją
marszałka jeszcze w tym roku na tych drogach ma się rozpocząć remont. Samorządowcy podziękowali staroście za to,
Ŝe wziął na siebie cięŜar negocjacji z władzami województwa
w imieniu wszystkich samorządów powiatu, poniewaŜ jak
mówili dotychczasowe rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich prowadzone przez gminy nie przyniosły efektów.
Starosta poinformował równocześnie, Ŝe otrzymał ze strony
marszałka województwa śląskiego propozycję przejęcia w
zarząd wszystkich dróg wojewódzkich na terenie powiatu o

* realizacja recept
* szybkie terminy
* gabinet okulistyczny
*sprzedaŜ i aplikacja
soczewek
kontaktowych
* szkła progresywne

Gabinet
czynny:
środy od 15:00
Piątek, Sobota
od 9:00

( na zapisy)
Jeśli chcesz, aby Twoje okulary
zostały zrobione bardzo dokładnie,
zapraszamy do nas. Posiadamy
bardzo nowoczesny sprzęt, który
umoŜliwia wykonanie rozstawu
źrenic okularów z dokładnością do
0,5 mm.

UWAGA!
Komputerowe
badanie ostrości wzroku.
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Uwaga seniorze !
Darmowy kurs komputerowy –
czy juŜ gdzieś to słyszałeś?
Tak! Nie mylisz się !
Tym razem będziesz Kulturalnie
poszukiwał z myszk@

Kulturalne poszukiwania z myszk@ czyli bezpłatny kurs
komputerowy
dla
seniorów nadzorowany i prowadzony
przez Stowarzyszenie Moje Miasto z
dotacji uzyskanej w
ramach konkursu na realizację zadań publicznych Miasta
Rydułtowy. Kurs będzie odbywał się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na ul. Obywatelskiej a jego celem jest edukacja kulturalna mieszkańców Rydułtów, a takŜe prezentacja osiągnięć kulturalnych i wydarzeń, jakie mają miejsce w naszym mieście,
w kraju i poza jego granicami poprzez wykorzystanie
komputera i nowoczesnych technik informatycznych i
komunikacyjnych. Kursanci będą mogli przyswoić informacje na temat tego, co dzieje się ciekawego w naszym
mieści, jaką ofertę kulturalną przygotowały dla nas
ośrodki kultury w Rydułtowach a takŜe poza nimi. Przy
okazji kursanci zapoznają się z obsługą komputera klasy
PC a takŜe z edytorami tekstu, arkuszem kalkulacyjnym
a takŜe popularnymi programami pocztowymi. Uczestnicy szkoleń będą takŜe mieli okazję zapoznać się z siecią
Internet oraz nauczyć obsługi przeglądarki stron www.
Jeśli juŜ sieć Internet to nie obędzie się oczywiście bez
komunikacji jak równieŜ poznania moŜliwości załatwiania spraw w wirtualnych urzędach. To właśnie te umiejętności kursanci nabędą dzięki dotacji, jaką otrzymało
Stowarzyszenie MOJE MIASTO w ramach konkursu na
realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy. Przewidujemy, iŜ w trakcie prowadzonego kursu uda się
przeszkolić około 150 osób z miasta Rydułtowy. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą się zapoznać z ciekawą ofertą kulturalną, jaką mamy w naszym mieście i nie
tylko, a przy okazji dokształcić się i zapoznać z podstawami uŜytkowania komputera i podstawowych aplikacji
biurowych.
Zgłoszenia przyjmowane są przez:
Wiesława Ciurko tel. 509 490 717 e-mail:
wiesia991@wp.eu
Marek Wystyrk tel. 501 275 095 ; e-mail:
m.wystyrk@mojemiasto.net.pl

KLUKA 316| 30 Kwiecień 2012
VI HAPPENING Z OKAZJI
DNIA KOBIET pt: "Bądź piękna, co dnia
coraz bardziej".

Gość dnia EWA WACHOWICZ!!!!
JuŜ po raz VI zaprosiliśmy do naszej ksiąŜnicy rydułtowskie kobiety. Od 1400 do 1600 mogły skorzystać z gratisowych atrakcji:
- poprawić fryzurę;
- skorzystać z konsultacji stylistki makijaŜu;
- poddać pielęgnacji swoje dłonie;
- skorzystać z masaŜu.

Wszystkie zabiegi wykonane były przez fachowców: fryzjerkę Panią Ewę Gawliczek, kosmetyczkę Panią Karolinę
Gwoźdź, kosmetyczki i wizaŜystki z Rydułtów pod opieką

Pań: Barbary Pękała i Doroty Macheckiej. Dzięki uprzejmości Pani Ireny Kowoll – właścicielski sklepu odzieŜowego "TINA”w Rydułtowach odbył się pokaz mody, którego
atrakcją był udział pracownic biblioteki, a więc pokaz który
pozwolił utoŜsamić się oglądającym z paniami na wybiegu.
Modelki zebrały zasłuŜone brawa. Kolejną atrakcją VI happeningu był mini recital zespołu „IMBIR” działającego przy
szkole muzycznej im. Pawła Świętego w Rydułtowach. Za
ufundowanie słodkiego poczęstunku dziękujemy Jackowi
Bobrzyk. Wystawę kwiatową przygotowała Pani Beata
CzyŜ a wystawę rękodzieła Izabela Kukuczka. SERDECZNIE DZIĘKUJMY. Na zakończenie happeningu - prawdziwy
rarytas – spotkanie z Panią Ewą Wachowicz. Galeria ksiąŜnicy pękała w szwach. MoŜna było zakupić ksiąŜkę lub płytę
pani Ewy. Pani Ewa Wachowicz opowiadała o swoich Ŝyciu i
pracy zawodowej, chętnie odpowiadała na zadawane pytania,
udzielała wywiadów dla licznie przybyłych mediów, podpisywała ksiąŜki i zdjęcia. Sympatyczna i serdeczna Ewa Wacho-
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powe formy aktywizacji uczniów, połączone z grą, zabawami
językowymi i dyskusją zorganizowano w Liceum na Skalnej
juŜ po raz trzeci. Było to moŜliwe dzięki współpracy z organizacją studencką AIESEC działającą przy Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach, która prowadzi program praktyk międzynarodowych. W poprzednich edycjach tego narodowego projektu edukacyjnego gościliśmy studentów z tak
dalekich krajów jak: Japonia, Serbia, Włochy, Chiny oraz
Indie. ZróŜnicowane pod względem geograficznym, etnograficznym i kulturowym Indonezja i TadŜykistan zachwyciły
tegorocznych uczestników warsztatów pięknem krajobrazu,
bioróŜnorodnością gatunków, ferworem barw i egzotyką. Co
ciekawe, polskie drzewa ogołocone o tej porze roku z liści
budziły z kolei zachwyt studentki z Indonezji i stały się inspiracją do sesji fotograficznej. Indonezja to największy archipelag świata, liczący 17,500 wysp z rekordową co do liczby i
wicz spędziła sporo czasu w naszej ksiąŜnicy. I za ten czas,
liczne porady kulinarne, luźną pogawędę i serdeczne śmiech i
uśmiech DZIĘKUJMY.

Warsztaty językowe w LO
im. Noblistów Polskich

C

zy mityczną Atlantydę moŜna odnaleźć pod wodami wysp Archipelagu Indonezyjskiego, dlaczego
Święto Wiosny to nie Dzień Wagarowicza, ale
tadŜycki Navruz, czyli aŜ 3 dni wolnego od szkoły
i pracy! – oto, czego między innymi, mogli się dowiedzieć
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach od studentek z Indonezji i TadŜykistanu. W dniach 19-23 marca 2012r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach wzięli
udział w warsztatach kulturowych w języku angielskim
„Enter Your Future”, które prowadziły studentki z krajów

Dalekiego Wschodu: Bunafsha Sirojidinova z TadŜykistanu
oraz Annisa Priatna Hadi (dla przyjaciół zdrobniale ‘Icha’ /
czyt. i:cia/). Nie tylko samo wypowiadanie imion i nazwisk
stanowiło problem, ale uczestnicy warsztatów stoczyli prawdziwą bitwę słowną ‘na łamańce językowe’- wyzwanie o tyle
duŜe, Ŝe Icha opanowała juŜ nasz ,, Stół z powyłamywanymi
nogami…‘’ , czy ,,Jola lojalna, Jola nielojalna…’’. Te niety-

ich wysokości wulkanów (w tym 70 aktywnych!) układających się w linię tzw. „stepping stones”, czyli kamieni, po których moŜna przejść na drugą stronę. Ciekawą informacją dla
tych, którzy mają na zbyciu milion dolarów jest fakt, Ŝe 6
tysięcy tych przepięknych wysp jest wystawionych na sprzedaŜ. Nie naleŜy do nich jednak Wyspa Komodo zamieszkała
przez endemiczny gatunek - warana z Komodo. Największą
sensację wzbudziła wśród słuchaczy wiadomość, Ŝe zdaniem
niektórych naukowców, gdzieś wśród wysp Indonezji, w wodach Oceanu Indyjskiego, spoczywa mityczna Atlantyda opisana 2,6 tysięcy lat temu przez greckiego filozofa Platona.
TadŜykistan to kraj prawie w całości pokryty górami i to niemałymi, bo ponad połowa terytorium leŜy powyŜej 3000 m
n.p.m. NajwyŜszy szczyt Ismaila Samaniego wznosi się 7495
m n.p.m. To nie koniec rekordów, bo w stolicy TadŜykistanu,
Duszanbe, znajduje się najwyŜsza flaga na świecie ( 165 m.)
RóŜnice kulturowe pomiędzy naszymi krajami dało się od
razu zauwaŜyć, gdyŜ obie studentki są muzułmankami. Dlatego teŜ ciekawe były, jak nasz Wielki Post róŜni się od Ramadanu trwającego 30 dni. Równie waŜne jak praktyki religijne
był szacunek okazywany starszym i członkom rodziny. Studentce z TadŜykistanu, Bunafshy, trudno było zmienić mocno
zakorzenione przyzwyczajenia nawet po przyjeździe do Polski. Zwyczaj nakazywał jej wstawać za kaŜdym razem, gdy
do pokoju wchodził ojciec albo w Polsce, gospodarz domu.
Inaczej teŜ wyglądają obchody związane z ceremonią zaślubin w obu krajach. W TadŜykistanie wesele jest celebrowane
bardzo hucznie, bo trwa aŜ 7 dni, z czego trzy pierwsze nowoŜeńcy spędzają osobno w swoich rodzinach. Aby spodobać
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się przyszłemu męŜowi tadŜyckie dziewczyny zapuszczają
długie sięgające kostek warkocze. W Indonezji zaś liczba dni
ślubu zaleŜy od upodobań młodej pary, zazwyczaj trwa 3 dni,
a ceremoniały zaślubin są obchodzone w tradycyjnych strojach według zwyczajów danej grupy etnicznej (Indonezja

postawy otwartości i tolerancji wobec obcych kultur było
motywem przewodnim projektu ‘Enter Your Future’. W dobie powszechnej globalizacji taka forma edukacji przynosi
korzyści zarówno uczniom, jak i uczącym. Zajęcia warsztatowe są teŜ wspaniałą okazją do nawiązywania nowych znajomości. Poprzez udział w tym projekcie nasza szkoła zapewnia
wszystkim uczniom, szczególnie tym, którzy nie mogą brać
udziału w zagranicznych wyjazdach, bezpośredni kontakt z
przedstawicielami innych krajów i odmiennych kultur, a
przez to lepsze warunki rozwoju kompetencji językowych i
interkulturowych.

Ewa śymełka
szkolny koordynator projektu

Rodzice zastępczy poszukiwani

liczy około 250 grup etnicznych i narodowości i 300 języków
lokalnych!) Obecnie jednak młodzi mieszkańcy Indonezji
coraz częściej organizują dodatkowe ‘nowoczesne wesela’ z
białą suknią panny młodej. Niezwykłe są dla nas Europejczyków zwyczaje związane z obchodami świąt, które nakazują
wrócić do domu, aby w rodzinie celebrować Mudik - narodowe święto Indonezji. Zakorkowane ulice, zdjęcia ludzi na
dachach autobusów, pociągów, nawet statków przemawiały
wszystkim do wyobraźni. Wizyta naszych praktykantek przypadła na czas obchodów waŜnego w TadŜykistanie państwowego święta wiosny, Navruz, które tadŜycka ludność świętuje
przez 3 dni. Ludzie wychodzą na ulice, aby tańczyć, bawić
się, kosztować tradycyjnych potraw takich, jak przygotowywany z pszenicy sumalak (podobny do naszego karmelu).
Nasi uczniowie mieli niecodzienną okazję, aby nauczyć się
tradycyjnych gier i zabaw. Spróbowali, na przykład, zagrać w
Berkel, grę typową dla 9-12–latków w Indonezji. Poznali
równieŜ Saman Dance – taniec tysiąca rąk oraz Ramayana
Ballet – teatr cieni przedstawiający epos sanskrycki powstały
na przestrzeni II wieku p.n.e., którego głównym bohaterem
jest Rama – siódme wcielenie boga Wisznu. Nie tylko licealiści ze Skalnej mogli poznać egzotyczną kulturę krajów naszych zagranicznych gości, ale równieŜ uczniowie okolicznych gimnazjów. W ramach współpracy naszej szkoły z Gimnazjum w Pszowie i Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach, zaprosiliśmy do udziału w warsztatach naszych młodszych kolegów i koleŜanki. W ankietach ewaluacyjnych powtarzały się
opinie, Ŝe było to dla nich zupełnie nowe, niezwykłe doświadczenie i jak mówi uczennica Gimnazjum w Pszowie:
„Wyjazd na warsztaty językowe okazał się bardzo ciekawy.
Dziewczyny opowiadały o swoich krajach w taki sposób, Ŝe
byliśmy w stanie duŜo zrozumieć. Prezentacje bardzo mi się
podobały. Chętnie pojechałabym po raz kolejny.” Oprócz
spotkania z gimnazjalistami, 21 marca w Rydułtowskim Centrum Kultury zorganizowano otwarte spotkanie naszych studentek z Indonezji i TadŜykistanu ze społecznością lokalną.
Zaprosiliśmy na nie wszystkie inne zainteresowane osoby
oraz tych, którzy mieli niedosyt wraŜeń. MoŜna było porozmawiać indywidualnie z obiema studentkami z osobna. Poszerzanie wiedzy na temat innych krajów oraz promowanie

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. wydało poradnik dla kandydatów na rodziców zastępczych. Jak zostać rodziną zastępczą? Jakie wymagania trzeba spełniać? Na jaką pomoc moŜe liczyć rodzina zastępcza? Na te i inne pytania odpowiada
poradnik pt. „Mój niesamowity sen. Część I” wydany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,
który miał swoją oficjalną
premierę podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego. Przewodnik ma zachęcać
mieszkańców do przyjmowania w rodzinną pieczę
zastępczą dzieci pozbawionych naleŜytej opieki ze
strony rodziców biologicznych. Mimo bowiem co raz
liczniejszych kampanii
informacyjnych, liczba
dzieci w domach dziecka
nie zmniejsza się. Jak powiedziała Irena Obiegły,
dyrektor PCPR w Wodzisławiu Śl., podczas prezentacji poradnika, w chwili obecnej w powiecie wodzisławskim
na umieszczenie w rodzinach zastępczych oczekuje około
pięćdziesięciorga dzieci. Szefowa powiatowej pomocy społecznej nie ukrywa, Ŝe sytuacja jest trudna: - W stu siedemdziesięciu rodzinach zastępczych, jakie obecnie funkcjonują w
powiecie wodzisławskim, przebywa łącznie ok. 260 dzieci. W
Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach przebywa juŜ 42
wychowanków, a liczba oczekujących na umieszczenie stale
wzrasta. Do tego dochodzą dziesiątki zapytań z innych powiatów miesięcznie czy dysponujemy miejscami w rodzinach zastępczych i domu dziecka. Niestety, mimo Ŝe dzieci potrzebujących pomocy jest co raz więcej, rodzin zastępczych nie przybywa, zwłaszcza zawodowych rodzin specjalistycznych – mówi Irena Obiegły. Przewodnik jak zostać rodziną zastępczą
jest zgodnie z zapowiedziami pierwszym z serii. Kolejna publikacja ma zostać skierowana do kandydatów na rodziny
adopcyjne, a trzecia – opisywać doświadczenia rodzin zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków. Wszystkie
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ukaŜą się pod wspólnym mianem „Mój niesamowity sen”
inspirowanym tytułem wydanego w styczniu br. przez Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach zbioru opowiadań napisanych przez „dzieci dzieciom”. Wszystkie osoby i rodziny,
które chciałyby się dowiedzieć jak moŜna zostać rodziną zastępczą lub w inny sposób pomóc dzieciom pozbawionym
opieki rodziców biologicznych mogą skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
przy ul. Wałowej 30 (budynek tzw. „starego” szpitala) osobiście lub dzwoniąc pod jeden z nr.: 32-454-71-06, 32-455-1430, 32-455-60-59.

Wojciech Raczkowski

Zebranie Sprawozdawcze
Klubu „NOWSI”

D

nia 17 marca 2012r. w sali Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej miało miejsce zebranie sprawozdawcze
za rok 2011 Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół
„NOWSI” Radoszowy w Rydułtowach. Zebranie
zostało poprzedzone mszą św. w intencji Ŝywych i zmarłych
członków Klubu. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Klubu
Michał Pierchała, który powitał zebranych członków Klubu
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nej kontroli . Na podstawie tego protokółu, w którym stwierdzono, iŜ działalność Klubu prowadzona jest zgodnie ze statutem oraz uchwałami i ustaleniami Zarządu, Komisja Rewizyjna zawnioskowała o udzieleniu absolutorium Zarządowi
Klubu. Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy zebrani członkowie Klubu. Podsumowania działalności dokonał
Prezes Klubu w formie prezentacji multimedialnej. Został,
takŜe przez Prezesa przedstawiony plan pracy Klubu na rok
2012. Plan został przyjęty przez wszystkich zebranych z
uwzględnieniem dodatkowych imprez zaproponowanych
przez Proboszcza R. Dobosiewicza tj. wycieczek rowerowych po okolicy oraz zorganizowania festynu parafialnego.
W następnym punkcie zebrania Przewodnicząca Komisji
Mandatowej odczytała protokół, w którym stwierdzono, iŜ na
124 członków obecnych na zebraniu jest 76. Zebranie jest
więc prawomocne do podejmowania wszelkich uchwał i
wniosków. Kolejny punkt to wręczenie przez p. Burmistrz i
Prezesa Klubu Złotej Odznaki „NOWSI” dla Jerzego Kozik
za długoletnią działalność w Klubie i aktywne zaangaŜowanie w prace na jego rzecz. Dokonano takŜe przyjęcia nowych
członków Klubu, po których głos zabrali zaproszeni goście.
Ostatni punkt zebrania to odczytanie protokółu Komisji
Uchwał Wniosków, po którym Prezes Klubu podziękował
wszystkim za udział w zebraniu oraz uczestnictwo w pracach
Klubu w roku 2011, zachęcał równieŜ do dalszego działania
na rzecz Klubu - mamy juŜ nowy rok, nowe plany i projekty ,
a więc - do pracy!

Iwona Zielińska - Sekretarz Klubu

Najserdeczniejsze Ŝyczenia
urodzinowe dla
Solenizantów
do 31 maja

oraz zaproszonych gości w osobach p. Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelii Newy, przedstawiciela Towarzystwa Miłośników Rydułtów Bogumiła Kosowskiego oraz proboszcza
Parafii św. Jacka Romana Dobosiewicza. Dokonano wybrania
Przewodniczącego zebrania, na którego zaproponowano Kazimierza Rogala. Po zatwierdzeniu jego kandydatury Przewodniczący rozpoczął swoją pracę. Powołana została Komisja Mandatowa, wybrano Sekretarza zebrania oraz powołano
Komisję Uchwał i Wniosków. Teraz juŜ moŜna było rozpocząć przedstawianie sprawozdań z działalności Klubu w roku
2011. I tak pierwsze to sprawozdanie z działalności, przedstawione przez V-ce Prezes Klubu Krystynę Sładek , które
zawierało szczegółowe informacje o wszystkich organizowanych przez Klub imprezach oraz imprezach w których Klub
uczestniczył; Skarbnik ElŜbieta Grabiniok przedstawiła rozliczenie finansowe, omawiając dokładnie wszystkie przychody
i rozchody; na zakończenie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Rogala odczytał protokół z przeprowadzo-

Jerzy Jankowski
Joanna Maciejewska
Krystyna Konkol
Alojzy Stebel
Sabina Tomaszewska
Genowefa Dziwisz
Jan Połomski
Jan Niedziela
Irena Kopiec
Arkadiusz Skowron
Składa Zarząd TMR – u
i Redakcja „Kluka”
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PORADY PRAWNE
Na jakiej podstawie uwzględnić ukończenie szkół zagranicznych przy ustalaniu
staŜy pracy do urlopu wypoczynkowego.

U

kończenie szkoły wyŜszej za granicą daje nam dokładnie takie same moŜliwości, jak ukończenie szkoły wyŜszej w Polsce,
pod warunkiem, Ŝe dana szkoła została ukończona w państwie członkowskim Unii Europejskiej, OECD lub EFTA. Dyplom ukończenia studiów wyŜszych za granicą jest uznawany w naszym państwie za równowaŜny polskiemu dyplomowi na podstawie umowy międzynarodowej bądź po nostryfikacji. W przypadku świadectw szkolnych /takŜe świadectwa maturalnego/ mogą one zostać uznane za równorzędne z polskimi świadectwa, jeśli tak stanowi umowa międzynarodowa. W przypadku gdy nie
ma umowy międzynarodowej, to konieczna jest do uznania świadectwa nostryfikacja, której dokonuje kurator oświaty właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nią. Nostryfikację poświadcza zaświadczenie. Jeśli dyplom został
wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyŜszego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju /OECD/ lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/, to moŜe
on zostać uznany za równowaŜny z dyplomem polskim. Za równowaŜny moŜe zostać uznany takŜe dyplom, który potwierdza
ukończenie studiów wyŜszych prowadzących wspólnie przez uczelnie, które działają w systemie szkolnictwa wyŜszego danych
państw. Jeśli chodzi o ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego, to nie ma znaczenia czy ukończyliśmy za granicą studia
pierwszego czy drugiego stopnia, poniewaŜ i jedne i drugie są uwaŜane za studia wyŜsze. NiezaleŜnie od tego trzeba wliczyć do
staŜu urlopowego 8 lat. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dyplomu lub uczelni zagranicznej z państwa
członkowskiego UE, OECD bądź EFTA, osoba zainteresowana moŜe złoŜyć wniosek o wydanie opinii lub zaświadczenia w tym
zakresie do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Podczas wydawania takich opinii stosowane są przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z jednym wyjątkiem – na wydanie opinii maksymalny termin to 21 dni a nie jak wynika z Kodeksu
postępowania administracyjnego, 7 dni. Zazwyczaj to pracodawca zwraca się do pracownika o doniesienie takiej opinii, poniewaŜ prawo o szkolnictwie wyŜszym określa katalog okoliczności, które powodują, iŜ dyplom nie jest uznawany za równowaŜny
polskiemu dyplomowi. Są to okoliczności, które nie mogą być stwierdzone przez pracodawcę. Pracodawca ma prawo Ŝądać od
nas złoŜenia tłumaczenia dyplomu ukończenia szkoły wyŜszej za granicą bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jeśli chodzi o wykonanie tłumaczenia, to przepisy nie określają kto moŜe je wykonać. Przed sądami i radą uczelni podczas nostryfikacji
dyplomów wymaga się tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, który jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. W przypadku pracodawców będzie uzasadnione Ŝądanie tłumaczenia wykonanego właśnie przez takiego tłumacza.

Projekt „ŚWIADOMY OBYWATEL”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”

tel. 32 4140066 lub 32 7258536
Biura Bezpłatnych Porad Prawnych
i Obywatelskich świadczą usługi:
- prawo pracy (ochrona praw pracowniczych,
ochrona stosunku pracy)
- prawo rodzinne (m.in. separacja, rozwód,
alimenty)
- prawo cywilne (umowy cywilnoprawne,
sprawy spadkowe itp.)
- ubezpieczenia społeczne (prawo do
emerytury, renty)
- przepisy dotyczące pomocy społecznej oraz
świadczeń społecznych
- prawo administracyjne

Godziny Porad Prawnika
Poniedziałek: 13:30 – 17:30
Wtorek: 10:00 – 17:30
Środa: 11:00 – 15:30
Piątek: 11:30 – 14:30

Ze względu na ograniczony
wymiar godzinowy, wskazane
jest wcześniejsze telefoniczne
ustalenie terminu spotkania z
prawnikiem.

Godziny urzędowania
Biura w Rydułtowach
Poniedziałek: 9:30 – 17:30
Wtorek: 9:30 – 17:30
Środa: 8:30 – 16:30
Czwartek: 8:30 – 16:30
Piątek: 8:30 – 16:30
www.swiadomy-obywatel.pl
biuro@swiadomy-obywatel.pl

Z biura mogą korzystać mieszkańcy powiatu wodzisławskiego oraz rybnickiego i raciborskiego. Mieszkańcy
pow. Wodzisławskiego mogą takŜe korzystać z Biura w PCPR w Wodzisławiu, OPS w Gorzycach i UG w Mszanie.
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REGULAMIN
Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”
w Rydułtowach ogłasza
otwarty Konkurs Piosenki o Rydułtowach

Humor Humor Humor
Artyści i sztuka

P

ański scenariusz nie jest zły, tylko momentami nieco
zagmatwany. Trzeba go tak poprawić, aby zrozumiał
go kaŜdy idiota.
- A które miejsca są dla pana nie zrozumiale?
***

P

ewien dyrygent w rozmowie stale mówił o sobie, o
swoich koncertach i sukcesach. W pewnej chwili się
zorientował i mówi:
- Ale przepraszam, ja tak ciągle o sobie. Porozmawiajmy
o panu. Jak panu się podobał mój ostatni koncert?
***

R

ozmowa kolegów:
- Podobno na występie obrzucono cię pomidorami?
- Niestety.
- Ale słyszałem, Ŝe były teŜ oklaski?
- Tak, przy trafieniach.
Ogłoszenia parafialne

C

ala wspólnota dziękuje chórowi młodzieŜowemu,
który na okres wakacji
zaprzestał swojej działalności.
***

P

an Kowalski został wybrany na urząd kustosza naszego kościoła i zaakceptował ten wybór.
Nie mogliśmy znaleźć nikogo lepszego.
***

Z

tablicy ogłoszeń: Dzisiejszy temat: Czy wiesz jak jest
w piekle?. Przyjdź i posłuchaj naszego organisty.
Euro 2012

N

a Euro 2012 zagramy kolejno:
1. Mecz otwarcia
2. Mecz o wszystko
3. Mecz o honor
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1.

Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Miasta Rydułtowy, Kornelii Newy.
2. Celem konkursu jest promocja miasta, prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego twórców. Konkurs ma charakter dwuetapowy i przeprowadzany jest w ramach obchodów
XX-lecia odzyskania samorządności.
3. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do amatorów i do osób zawodowo zajmujących się pisaniem tekstów i
kompozycji w związku z czym rozstrzygany będzie w dwóch
kategoriach.
4. Przedmiotem konkursu jest piosenka o Rydułtowach. Czas
trwania utworu nie powinien przekraczać 4 minut.
5. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej wykonywane,
publikowane i nagradzane.
6. Utwory zgłoszone do konkursu powinny być anonimowe i
opatrzone godłem. Do koperty z utworem powinna być włoŜona zamknięta koperta, równieŜ opatrzona godłem i informacją
o kategorii (amator lub profesjonalista), w której znajdą się
informacje o autorze ( imię i nazwisko, adres, nr telefonu,
ewentualnie adres e – mail). Utwór powinien zostać przekazany na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym. Kompozycja powinna równieŜ zostać przekazana w formie zapisu
nutowego.
7. Utwory naleŜy nadsyłać pocztą na adres lub przekazywać
osobiście w godz. 9.00-17.00:
Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”
ul. Strzelców Bytomskich 9a
44-280 Rydułtowy
z dopiskiem Konkurs Piosenki o Rydułtowach
8. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 25
maja 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego). Obrady Jury
w ramach I etapu odbędą się w dniach 28-30 maja 2012 r. w
Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS”. W ramach
eliminacji
wstępnych jury przesłucha zgłoszone utwory z nośników elektronicznych i wybierze finalistów. Wyniki eliminacji wstępnych zostaną opublikowane na stronie internetowej RCK
„FENIKS”. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie
lub mailowo.
9. W Jury zasiądą przedstawiciele Organizatora i muzycy.
10. Jury oceniać będzie zgodność tekstu z tematem konkursu, stronę muzyczną utworu i jego aranŜację.
11. Finał Konkursu odbędzie się 15 czerwca 2012 r. w siedzibie organizatora. Piosenki laureatów zostaną wykonane
podczas koncertu finałowego przez wykonawców wskazanych
przez autorów lub przez nich samych. Przewidziane są 3 nagrody rzeczowe (I, II, III), nagroda Burmistrza Miasta Rydułtowy, nagroda Dyrektora RCK „FENIKS”. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
12. Nagrodzone utwory zostaną wykonane podczas XX Dni
Rydułtów (1 lub 2.09.2012 r.)
13. Z osobami nagrodzonymi w konkursie zostanie podpisana umowa o nieodpłatne udzielenie licencji na korzystanie z
utworu w celach promujących miasto, twórcę utworu i organizatora konkursu.
14. Autor nie traci praw autorskich do swojej kompozycji.
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Jak KAWA wpływa na zdrowie
DAKOWANIE
• bezpieczna dawka kofeiny to do 600 mg dziennie
(ok. 5 f i liŜa n e k) ,
• kobiety w ciąŜy nie powinny przekraczać 300 mg,
• diabetycy i osoby z nad-wraŜliwością na kofeinę, jeśli nie mogą
z niej zrezyg-nować, powinny ograniczyć się do 1 f ili Ŝa n ki
dziennie.
OBJAWY NIEPOśĄDANE
Kawa moŜe wywołać rozdraŜnienie i uczucie niepokoju.
Oznacza to, Ŝe cierpimy na nadwraŜliwość na kofeinę
i powinniśmy drastycznie ograniczyć jej spoŜywanie.
PRZEDAWKOWANIE
Do najczęstszych objawów zaliczamy silne pobudzenie
psychoruchowe z jednoczesnym spadkiem nastroju lub jego wahaniami, nudności, wymioty, przyspieszone i niemi arowe hicie
serca. Przy silniejszym zatruciu kofeiną mogą pojawić się drgawki
i poraŜenie układu oddechowego.
Po wypiciu f il iŜa ne k kawy jednego dnia, moŜemy mieć
halucynacje wzrokowe, lub słuchowe.
DuŜe spoŜycie zawartej w kawie kofeiny zwiększa ryzyko
wystąpienia nietrzymania moczu u kobiet o 1 9 pro c.

ZALETY KAWY
• Picie kawy (koniecznie z kofeiną) moŜe
mocno ograniczyć ryzyko wystąpienia
depresji u pań.
• 2 - 3 f il iŜa n ki dziennie to o 15% wystąpienia choroby (picie 3 kaw dziennie
zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru o
17%
• Kawa zmniejsza ryzyko wystąpie-nia
próchnicy. Działa antybakteryjnie na niektóre mikroorganizmy, w tym na Streptococcus mutans, jedną z naj-częstszych
przyczyn próchnicy. Takie działanie kawy
wynika stąd, Ŝe zawie-ra ona substancje
zapobiegające przy-leganiu bakterii do
szkliwa zęba.
• Osoby, które piły w średnim wieku po 3 5 ka w dziennie zmniejszały ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera o 65 proc.
w stosunku do osób pijących tylko jedną
filiŜankę dziennie lub nie pijących kawy
wcale.
Sabina Tomaszewska

Dlaczego warto przestać palić?
PO 20 MINUTACH
tętno obniŜa się, a ciśnienie tętnicze krwi
wraca do normy.

Po zgaszeniu ostatniego papierosa:

PO 24 GODZINACH
zmniejsza się ryzyko
ostrego zawału mięśnia
sercowego.
PO 2 TYGODNIACH DO
3 MIESIĘCY
układ krąŜenia ulega
wzmocnieniu, polepsza się
kondycja fizyczna.
PO 1 ROKU
ryzyko zachorowania na
chorobę niedokrwienną serca zmniejsza się o połowę
PO 15 LATACH
ryzyko zachorowania na raka
płuc będzie podobne jak u osoby, która nigdy nie paliła.

PO 8 GODZINACH
poziom tlenu we krwi
wzrasta, a tlenku węgla
maleje.
PO 2 DNIACH
zmysły smaku
i węchu, zaczynają
działać normalnie.

PO 1-9 MIESIĄCACH
wydolność układu oddechowego poprawia się, ustępuje kaszel, duszności i zmęczenie

PO 10 LATACH
ryzyko zachorowania na
chorobę niedokrwienną serca
będzie podobne jak u osoby,
która nigdy nie paliła.
Sabina Tomaszewska
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LOKALNY DZIEŃ PROFILAKTYKI
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0 marca 2012r w Rydułtowskim Centrum Kultury
„FENIKS” odbył się Lokalny Dzień Profilaktyki, którego
organizatorami byli: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Miasta Rydułtowy oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Imprezę honorowym patronatem objęła Pani Burmistrz Miasta Rydułtowy Pani Kornelia Newy. Akcja profilaktyczna skierowana była do dzieci i młodzieŜy wszystkich
szkół rydułtowskich, a jej najwaŜniejszym ogniwem stał się
ogłoszony kilka tygodni wcześniej konkurs o tematyce profilaktycznej. Rywalizacja przebiegała w następujących kategoriach: plakat o tematyce profilaktycznej, prezentacja multimedialna, komiks. Poziom prac okazał się zróŜnicowany, niektóre z nich zachwycały formą i dojrzałym podejściem do
problemu uzaleŜnień. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach okazali się:
PLAKAT
I miejsce: Sylwia Bartos - Zespół Szkół w
Rydułtowach - I kl.gimnazjum
II miejsce: Szymon Marker SP nr 1 klasa 6 ex aequo
Estera Ślęczka SP nr 1 klasa 6
III miejsce:Monika Jordan Zespół Szkół Rydułtowy
kl. I gimnazjum ex aequo Aleksandra Widziołek ZSP nr 2 kl.
II Ta
Prezentacja multimedialna:
I miejsce: Przemysław Kotulski SP nr 1 kl. 5 ex
aequo D. Ordak, M. Sanecznik OPP
OPP
II miejsce: Dominik Boos Gimnazjum nr 1 kl. II ex
aequo Agata Latacz, Ewa Szczotka Sp nr 1 kl.6
Sp nr 1
III miejsce: Angelika Wdzienczny SP nr 1 kl.6
Pomysłodawczynią i organizatorką konkursu była Pani Anna
Gaszka, pracująca jako pedagog w ZSP nr 2 w Rydułtowach.
Druga część Lokalnego Dnia Profilaktyki to przedstawienie
teatralne. Widownia która składająca się z około 300 osób

miała okazję zobaczyć spektakl o tematyce profilaktycznej
pt.” Zanim wybierzesz” w wykonaniu uczniów ZSP nr 2 w
Rydułtowach. Autorką scenariusza i reŜyserem przedstawienia jest Pani Justyna Zarembska-Mańka, która jest nauczycielem języka polskiego w ZSP nr 2 w Rydułtowach. Spektakl
spotkał się z Ŝywą reakcja widowni i spełnił zakładany cel
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wychowawczy. Historia Marcina
– młodego człowieka, któremu
alkohol odebrał wiele – w sugestywny sposób sprowokowała
młodzieŜ do refleksji na temat
konsekwencji
dokonywanych
wyborów w Ŝyciu. W Lokalnym
Dniu Profilaktyki uczestniczyła
młodzieŜ ze wszystkich rydułtowskich szkół a swoja obecnością zaszczyciło nas wiele waŜnych osób. Pani Anna Gaszka
została wyróŜniona publicznie za swoją prace na rzecz młodzieŜy przez Panią Burmistrz Miasta Rydułtowy Panią Kornelię Newy, która wyraziła nadzieję na kontynuację w przyszłym roku tej wspaniałej imprezy.

Pozdrawiam serdecznie.
Hanna Mrozek- nauczyciel ZSP nr 2 w Rydułtowach

W jaki sposób moŜna zamieszkać
w naszym Domu?

S

tarania o zamieszkanie w naszym Domu naleŜy rozpocząć od wizyty w ośrodku pomocy społecznej
właściwym dla miejsca pobytu osoby ubiegającej się
i złoŜenia pisemnego wniosku. Wniosek winien zawierać prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej im. PapieŜa Jana Pawła 11 w Górzycach. Pracownik
socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą zainteresowaną i kompletuje potrzebną dokumentację. Po przygotowaniu dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za
pobyt. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu
utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie więcej niŜ 70% swojego dochodu i nie
więcej niŜ pełny koszt utrzymania. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi ośrodek pomocy społecznej. Szczegółowe
zasady odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
reguluje ustawa o pomocy społecznej. Skompletowana dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śl., gdzie po rozpatrzeniu zostaje/wydana
decyzja o umieszczeniu osoby w DPS Górzyce. To, czy dana
osoba trafi do naszego Domu zaleŜy od Ośrodka Pomocy
Społecznej, przyjmującego wniosek i wydającego w tej sprawie decyzję.
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Spalanie śmieci w przydomowych piecach

C

o roku, w okresie jesienno-zimowych pogarsza się jakość powietrza. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą zwykli obywatele – najczęściej mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności palą śmieci w piecach. Trują siebie i swoich sąsiadów.

Polacy produkują rocznie około 10 mln ton odpadów komunalnych. Taka ilość powoduje, Ŝe niektórzy ze śmieci uczynili główny
materiał opałowy, a do sezonu grzewczego przygotowują się cały rok pieczołowicie gromadząc wszelkie zuŜyte opakowania. Jak
bardzo jest to rozpowszechniony proceder, świadczą wielkie chmury czarnego dymu nad całą Polską – czy to mała wieś, czy wielkie miasto, ogromna willa czy biedna chatynka. W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, Ŝe zwykłe wyjście na spacer
staje się wręcz niemoŜliwe z powodu ogromnych ilości dymu i pyłu w powietrzu.
Palenie szkodzi!
Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo powaŜne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niŜ zakłady czy spalarnie śmieci – alarmują ekolodzy. Dotyczy
to osiedli domów jednorodzinnych, ale takŜe kamienic ogrzewanych piecami kaflowymi.
Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń – w dymie z kominów moŜemy znaleźć całą tablicę
Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale cięŜkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór – to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalania
odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych. „Przy spalaniu jednego kilograma
odpadów polichlorku winylu – popularnego PCV, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aŜ 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą
wodną tworzy kwas solny. Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej do powietrza
emitowane jest aŜ 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą truciznę – kwas pruski.
Nie moŜna spalać równieŜ sklejek czy płyt wiórowych, bo emitowany jest szkodliwy formaldehyd.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np.
butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W
wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie moŜe objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci
chorób nowotworowych.
Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów
kominowych. Skutek? Cofa się tlenek węgla i moŜe dojść do zatrucia. Problem jest bardzo
powaŜny, bo jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys.
Polaków.
Piec to nie śmietnik
Z ustawy o odpadach jasno wynika, Ŝe palenie śmieci moŜliwe jest tylko w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Dla porównania: podczas spalania odpadów w paleniskach domowych jest emitowanych ponad 700 razy więcej dioksyn niŜ
podczas spalania odpadów w profesjonalnej spalarni.
Ministerstwo Środowiska zwraca ponadto uwagę na fakt, Ŝe odpady powstające w gospodarstwach domowych mają róŜny skład
materiałowy, mogą więc wywierać odmienny wpływ na środowisko naturalne, w szczególności w kontekście emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku termicznego przekształcenia tych odpadów. W myśl artykułu 71 ustawy o odpadach który brzmi: „Kto
wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny, która maksymalnie moŜe wynieść nawet 5 tys. złotych.
Odpady powstające w gospodarstwach domowych mają róŜny skład materiałowy, przez co mogą wywierać odmienny wpływ na
środowisko naturalne. JuŜ wiemy czego spalać nie wolno. Są jednak takie odpady, które moŜna bezpiecznie unieszkodliwiać termicznie w przydomowych piecach. Są to odpady z kory, drewna, papieru i tektury albo drewna pochodzącego z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (chyba Ŝe są zanieczyszczone impregnatami albo powłokami ochronnymi).
Dlaczego decydujemy się na spalanie śmieci w piecach?
Głównie z oszczędności. Po co wydawać pieniądze na drewno czy węgiel skoro moŜna spalić odpady. Zaoszczędzimy na surowcu
opałowym i nie będziemy musieli płacić za wywóz śmieci. Fakt – zyskujemy pieniądze, ale czy warto tak naraŜać swoje zdrowie?
Sabina Tomaszewska
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Serdecznie zapraszamy Rydułtowików i Gości
na przegląd zespołów regionalnych
pt. „Zolyty, zolyty to fajno jest rzecz”, który odbędzie
się w dniu 9 i 10 maja 2012
w Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS
w Sali teatralnej o godzinie 16:00.
WSTĘP BEZPŁATNY.
Wystąpią - 9 maja 2012 r:
1. „Old Stars” z Zespołem „Rzuchowianki” i zespołem tanecznym „Olimpki” oraz
Paweł Porwoł uczestnik programu You Can Dance
2. Zespół „Olzanki”,
3. Zespół taneczno-teatralny „Ciaproki”.
4. Zespół młodzieżowy „Gimpel Band”,
5. Chór „Lira”,
6. Chór „Cecylia”
10 maja 2012 r.:
1. Zespół „Kalina”,
2. Zespół „Czyżowianki”,
3. Zespół z Mszanej „Mszanianki”
4. Zespół „Melodia”,
5. Zespół „Pszowiki”

Towarzystwo
Miłośników
Rydułtów

Projekt „Zolyty, zolyty to fajno jest rzecz”, jest współfinansowany przez
Urząd Miasta Rydułtowy
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Towarzystwo Miłośników Rydułtów
serdecznie zaprasza wszystkich
mieszkańców do akcji sprzątania
świata w dniu 12. 05. 2012r. Zbiórka o godzinie 11.00 na parkingu przed
RCK. Po sprzątaniu ognisko i pieczenie
kiełbaski. Zgłoszenie do udziału
tel. 414-00-66.
Zabezpieczamy napoje,
rękawice, worki.

-w dn 22.03.2012r. pracownicy ochrony sklepu Biedronka
przy ul. Raciborskiej dokonali zatrzymania obywateli Rumunii usiłujących dokonać oszustwa na szkodę ww sklepu.
-w okresie od 19 do 22.03.2012r. nn sprawcy z budynku na
terenie Szpitala w Rydułtowach dokonali kradzieŜy siedmiu
sztuk okiennic stalowych na szkodę ww placówki
-w dn 23.03.2012r. przy ul. Raciborskiej z myjni samoobsługowej nn sprawcy dokonali kradzieŜy szczotki i końcówki
ssącej odkurzacza piorącego wartości ok. l 000zł na szkodę
firmy WMS
-w dn 24.03.2012r. z parkingu przy ul. KrzyŜkowickiej nn
sprawca dokonał kradzieŜy skutera RHON Koliber wartości
ok. 800Z1 na szkodę mieszkańca miejscowości Piece
-w dn 26.03.2012r. F-sze KP w Rydułtowach w mieszkaniu
przy ul. Of. Terroru ujawnili kradzieŜ prądu
-w dn 26.03.2012r f-sz z KPP w Wodzisławiu Śl. na terenie
Gimnazjum nr l zatrzymali nieletniego, który posiadał przy
sobie środek narkotyczny w postaci marihuany
-w dn 26.03.2012r przy ul. Sadowej nn sprawca dokonał
oszustwa na "wnuczka" na szkodę mieszkanki Rydułtów wyłudzając od niej pieniądze w kwocie 4 tyś zł i 200 euro

W Rydułtowach Kolumbia dała
świadectwo

Wykaz przestępstw zaistniałych
w MARCU 2012 na terenie Rydułtów
-w dn 01.03.2012r. na ul. Raciborskiej na stacji paliw ORLEN, kierujący samo. marki Mercedes koi. Ciemnego o początkowych nr rej SWD ..... zatankował paliwo na kwotę
350zł, a następnie odjechał nie płacąc
-w dniu 05.03.2012r. na ul. Raciborskiej 16 letni mieszkaniec
Rydułtów kilkukrotnie uderzył w twarz 17 letniego mieszkańca Łukowa Sl. w wyniku czego, ten doznał stłuczenia twarzy
oraz urazu oka.
-w nocy z 08/09.03.2012r. na ul. Of. Terroru trzech męŜczyzn
mieszkańców R-tów wspólnie i w porozumieniu dokonało
rozboju na innym mieszkańcu Rydułtów w wyniku czego
pokrzywdzony doznał ogólnych obraŜeń ciała oraz skradziono mu kurtkę, bluzę, dokumenty i klucze, w wyniku natychmiast podjętych działań, f-szy KP w Rydułtowach zatrzymali
wszystkich trzech sprawców, wobec których prokuratura zastosowała dozory policyjne.
-w dn 09.03.2012r. na targowisku przy ul. Bema n/n sprawca
dokonał kradzieŜy kieszonkowej portfela z dokumentami i
pieniędzmi w kwocie 600zł na szkodę mieszkańca Pszowa
-w dn 12.03.2012r. w Zespole Szkół nr 2, 14 i 15 letnie
uczennice tej szkoły dokonały pobicia 16-letniej koleŜanki w
wyniku czego pokrzywdzona doznała ogólnych stłuczeń ciała
-w dniu 13.03.2012r. ochrona sklepu Tesco zatrzymała jednego z trzech sprawców, którzy z zaplecza sklepu dokonali kradzieŜy 9 zuŜytych akumulatorów wartości ok. 540zł
-w dniu 20.03.2012r na ul. Plebiscytowej nn sprawca przy
pomocy klucza dostał się do mieszkania skąd następnie dokonał kradzieŜy laptopa, tuner satelitarnego, pamięci przenośnej
oraz pieniędzy w kwocie 1200zl
-w dn 21.03.2012r. na parkingu przy stacji PKP nn sprawca
kamieniem dokonał stłuczenia w samochodzie Fiat Punto na
szkodę mieszkanki Szczerbie

1

8 kwietnia w Rydułtowskim Centrum Kultury ponad 200
widzów miało okazje przekonać się, Ŝe Kolumbia to nie
tylko kartele narkotykowe, zorganizowany terroryzm ale równieŜ kraj ogromnej wiary. Przekonanie to moŜna było sobie
wyrobić podczas zorganizowanej przez Stowarzyszenie Moje
Miasto premiery filmu „Kolumbia – świadectwo dla świata”.
Seans filmowy połączony był z prelekcją reŜysera filmu –
Dominikiem Tarczyńskim. „Kolumbia - świadectwo dla świata" została uznana za najlepszy film dokumentalny na XVI
Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. Film zdobył uznanie gdyŜ, bez skrupułów pokazuje prawdziwe oblicze dzisiejszej Kolumbii,
gdzie wiara katolicka i odwaŜne wyznawanie jej przez rządzących prowadzi do eliminowania przestępczych marksistowskich mafii narkotykowych. W czasie seansu rydułtowianie mieli okazje zobaczyć szereg wywiadów między innymi z
prezydentem Kolumbii, szefem sztabu Kolumbijskiego Wojska, charyzmatykami oraz jednym z hierarchów Kościoła
Katolickiego. Dla mnie zaskakująca była łatwość i naturalność, z jaką poszczególne osoby, a zwłaszcza prezydent Álvaro Uribe, przyznawały się do osobistej relacji z Bogiem –
mówi jedna z najmłodszych uczestniczek pokazu Janet Rybka
z Rydułtów. Podczas filmu moŜna było zobaczyć fragment,
w którym jeden z Kolumbijczyków, mówił, iŜ chyba kaŜda
rodzina w tym kraju została chociaŜ raz skrzywdzona przez
permanentną wojnę domową, w której wojsko boryka się z
partyzantką komunistyczną.W czasie prelekcji reŜyser filmu
Dominik Tarczyński mówił o kulisach powstawania tego dokumentu. Impulsem, który skłonił mnie do nakręcenia tego
filmu było spotkanie z grupą Kolumbijczyków, która opowiedziała mu o licznych objawieniach, cudach i znakach jakie
miały miejsce w ich ojczyźnie w ciągu ostatnich lat mówi
Dominik Tarczyńskie. ReŜyser opowiadał o rozmowach z
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bardzo wieloma osobami,
między innymi z Glorią
Polo, o której
został nakręcony osobny
film. Dlaczego tak się
stało? W czasie spaceru z
rodziną kobieta ta została raŜona piorunem, który dosłownie upiekł jej
narządy wewnętrzne. Lekarze stwierdzili jej zgon. Podczas
śmierci klinicznej – jak opowiada Gloria - odbyła podróŜ z
Bogiem przez Niebo i Piekło. Ta sytuacja miała decydujący
wpływ na przebieg jej Ŝycia - odzyskała wiarę w Boga i zaczęła głosić Jego Imię. To tylko kilka z wielu zarejestrowanych przez kamerę przykładów działalności Boga - jak powiedział reŜyser, dodając, Ŝe nie było czasu aby przedstawić
ich więcej. Po skończonej prelekcji kaŜdy chętny miał okazję
zamienić
z
nim
kilka
słów. Mieszkańcom bardzo spodobał
się fakt, Ŝe
człowiek w tak
młodym wieku, bez jakiegokolwiek
wsparcia otoczenia zdecydował się za
własne pieniądze wyprodukować film, który w dodatku zdobył tak wielkie uznanie. Od jakiegoś czasu docierały do mnie
od wielu znajomych sygnały o filmie „Kolumbia – świadectwo dla świata” więc postanowiłem go zobaczyć. Kiedy juŜ
się udało zapragnąłem aby mieszkańcy Rydułtów mogli zapoznać się z tym ciekawym dokumentem a takŜe z jego reŜyserem Dominikiem Tarczyńskim – mówi Marek Wystyrk prezes
Stowarzyszenia Moje Miasto. Jestem przekonany, Ŝe ten film
daje pewne przesłanie dla nas Polaków a takŜe dla rządzących
na wszystkich szczeblach, iŜ nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach moŜna sobie poradzić swoją głęboką wiarą.
Szkoda, Ŝe my jako Polacy będący dziedzicami przesłania
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jakie nam dał Błogosławiony Jan Paweł II w obecnej rzeczywistości musimy „uczyć się” tego od Kolumbijczyków – dodaje prezes Mojego Miasta.

W

niedzielę 20 maja wszyscy miłośnicy turystyki rowerowej z terenu powiatu wodzisławskiego i okolic będą
mieli okazję wspólnie pokonać trasę rajdu rowerowego, która
poprowadzi z Wodzisławia Śląskiego do Olzy i liczyć będzie
ok. 22 km. Tegoroczny rajd połączony będzie ze Zlotem Miłośników Turystyki organizowanym w ramach projektu „Poznaj
atrakcje pogranicza!”. Rajd nie będzie miał charakteru rywalizacji sportowej – będzie miał wymiar wyłącznie rekreacyjny i
odbędzie się przy normalnym ruchu drogowym. Start nastąpi
sprzed siedziby wodzisławskiego MOSiR - u o godz. 11:00,
przy czym rejestracja uczestników odbywać się będzie w godzinach 10:00 - 10:45. Przyjazd cyklistów na metę, która usytuowana będzie w Ośrodku Wypoczynkowym „Olza” nie będzie oznaczał zakończenia całej imprezy. Na miejscu odbędzie
się Zlot Miłośników Turystyki organizowany w ramach mikroprojektu „Poznaj atrakcje pogranicza” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budŜetu państwa. Zlot jest imprezą otwartą, skierowaną nie
tylko do uczestników rajdu. Na wszystkich zainteresowanych
czekają liczne atrakcje mające na celu integrację uczestników
z Polski i Czech m.in. strzelanie do celu z uŜyciem karabinków
paintballowych, militarny tor przeszkód, przejazdy pojazdami
terenowymi, tor przeszkód – nawigacja osoby z zawiązanymi
oczami przy pomocy stacji radiowej. Zgłoszenia do udziału
w w/w imprezach przyjmowane są do dnia 15 maja 2012 r.
w następujący sposób: telefonicznie - pod numerami tel. (32)
412-09-61 oraz (32) 412-09-46 w godzinach pracy urzędu, emailem
na
adres
poczty
elektronicznej:
sport@powiatwodzislawski.pl lub osobiście w Starostwie
Powiatowym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a w
Referacie Kultury i Sportu Wydziału Strategii i Rozwoju
Powiatu /III piętro, pokój 306 w godzinach pracy urzędu.
Więcej szczegółów – w regulaminie. który dostępny jest na
www.powiatwodzislawski.pl

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
Wojciech Raczkowski
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Ogłaszamy konkursy : „Na najpiękniejszy balkon” „Na najpiękniejszą posesję”. Zgłoszenia do wymienionych konkursów przyjmujemy do 15 maja (telefonicznie 32/ 414 00 66
lub pisemnie na adres TMRu). W zgłoszeniu naleŜy podać imię, nazwisko, adres i tel.
kontaktowy. Zgłoszone posesje i balkony do konkursu zostaną 2 krotnie ocenione przez
członków Jury i suma tych ocen będzie podstawą do wyłonienia 3 nagród rzeczowych w
obu konkursach ( po 3 nagrody). Zdjęcia wyróŜnionych posesji i balkonów zostaną zaprezentowane na wystawce TMRu na Dniach Rydułtów oraz w czasie uroczystości wręczenia nagród która jest planowana na miesiąc październik. Organizowane przez TMR
konkursy będą w części sfinansowane poprzez grant konkursowy Urzędu Miasta
Towarzystwo Miłośników Rydułtów
ul. Traugutta 289
44-280 Rydułtowy

KONKURS NA RYDUŁTOWIKA 2012 ROKU
Ogłaszamy ogólnomiejski konkurs na Rydułtowika 2012r. Konkurs ma na celu wyróŜnienie osób aktywnie działających na terenie Miasta Rydułtowy i na rzecz mieszkańców. Zgłoszenie kandydata moŜe nastąpić poprzez organizację pozarządową, Radę Miasta, Urząd Miasta, mieszkańców ( co najmniej 10 osób podpisanych pod uzasadnieniem)
W zgłoszeniu naleŜy podać:
- imię i nazwisko kandydata oraz dane teleadresowe ( wyłącznie do wiadomości organizacji )
- krótką notkę biograficzną
- uzasadnienie zgłoszenia, w tym za jaką działalność kandydat ma być wyróŜniony
- zdjęcia kandydata w formie papierowej i elektronicznej,
- podpisy osób zgłaszających kandydata orz pieczątki organizacji zgłaszającej,
Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 kwietnia do 31 maja 2012r. W wydaniu czerwcowym „Na Ratuszu” oraz na stronie internetowej TMR . Od 15 czerwca do 15 sierpnia „Na Ratuszu” będą publikowane ankiety, które będą podstawą do wyłonienia 3 osób – Rydułtowików 2012. Ankiety będą teŜ do
nabycia w siedzibie TMR-u i waŜne będą tylko z pieczątkami Urzędu Miasta lub TMR-u. Uroczystość wręczania statuetek „Rydułtowika” odbędzie się w czasie Dni Rydułtów. Zgłoszenia prosimy
przesyłać na adres Urzędu Miasta ( Wydział Oświaty ) lub adres Towarzystwa Miłośników Rydułtów, osobiście lub listownie.
Organizatorami konkursu są:

Zarząd TMR-u
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Śladami Eichendorffa

1

7 kwietnia 2012 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach zostali zaproszeni
przez pana Posła na Sejm RP Henryka Siedlaczka w niezwykłą podróŜ śladami najsłynniejszego niemieckojęzycznego
poety ziemi śląskiej- Josepha von Eichendorffa. Śladów poety
szukaliśmy wspólnie z uczniami z zaprzyjaźnionych szkół:
Gimnazjum w Orlovej w Czechach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. W poszukiwania bardzo aktywnie zaangaŜowali się dyrektorzy szkół oraz nauczyciele
języka niemieckiego. Wyruszyliśmy z Rydułtów o godzinie
9.00 zabierając po drodze resztę wycieczkowiczów. Naszym
celem było zwiedzenie miejsca, w którym przyszedł na świat
oraz spędził dzieciństwo i młodość znaczący poeta epoki ro-

mantyzmu naszego regionu. Po drodze pan Poseł Henryk Siedlaczek barwnie opowiadał o okolicy, zachwycał się urokiem
ziemi śląskiej, opowiadał nam o historii regionu i przybliŜał
temat wycieczki, zwracając uwagę na niesamowity urok mijanych miejsc oraz tych, które widać było na horyzoncie. Droga
do Łubowic nie jest daleka i nie trwała długo, jakŜe trudno
zatem uwierzyć, ile ciekawych opowieści usłyszeliśmy, przemierzając ją, oraz ile atrakcyjnych miejsc na horyzoncie ujrzeliśmy. Pierwszym „przystankiem”, w którym znaleźliśmy
ślady poety był młyn wodny w Brzeźnicy koło Łubowic naleŜący do ojca jego pierwszej „wielkiej miłości”. Ich romantyczne uczucie (zwieńczone zaręczynami) skazane było niestety na niepowodzenie. Biorąc za Ŝonę dziewczynę niŜszego
stanu Eichendorff dopuściłby się mezaliansu, co w tamtych
czasach nie znalazłoby akceptacji ze strony bliskich ani społeczeństwa. Mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy miejsca
wspominane przez poetę w jego wierszach, a nawet podziwiać młyn w stanie czynnym. Nam teŜ było dane zostawić w
starym młynie ślad po sobie - czytaliśmy w języku niemiecki
i polskim słynny wiersz poety „Złamany pierścionek”. Namacalnym dowodem naszej obecności w tym niezwykłym miejscu jest wpis do Księgi Gości oraz niepowtarzalne zdjęcia.
Następnie podąŜyliśmy do Kościoła w Łubowicach, w którym
został ochrzczony Eichendorff. W murach świątyni, pamiętających ród Eichendorffów, wiersze poety w wykonaniu
uczniów zabrzmiały niezwykle przekonywująco. Ksiądz dr

Henryk Rzega - proboszcz parafii w Łubowicach opowiadał
nam o historii rodziny Eichendorffów, a następnie oprowadził
po małym cmentarzu, na którym znaleźliśmy zabytkowe nagrobki. Nagrobek samego poety znajduje się w Nysie, gdzie
zmarł i gdzie później mieszkała jego córka. Kolejnym naszym
przystankiem były ruiny zamku, w którym Eichendorff spędził szczęśliwe lata dzieciństwa i dorastał. Zamek znajdował
się na wzniesieniu ze wspaniałym widokiem na pobliską okolicę. Ruiny oraz połoŜenie zamku kryją urok tajemnicy oraz
pobudzają wyobraźnię. W pobliŜu zamku znajduje się romantyczny park z nastrojową aleją, po której spacerując Eichendorff znajdował natchnienie do napisania niejednego dzieła
literackiego. Na koniec naszych poszukiwań śladów Eichendorffa udaliśmy się do Górnośląskiego Centrum Kultury i
Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach., którego dyrektor Pan Paweł Ryborz niezwykle ciekawie opowiedział
nam historię rodu von Eichendorff oraz przybliŜył szczegóły
z Ŝycia poety. Zwiedziliśmy muzeum, w którym znajdują się
pamiątki rodu von Eichendorff ( herb rodu, fotografie, przedmioty codziennego uŜytku). Nasze poszukiwania śladów Eichendorffa zakończyliśmy w parku koło zamku. Pełni wraŜeń
mogliśmy spokojnie usiąść przy wspólnym stole (dzięki
uprzejmości pana dyrektora Ryborza) oraz posilić się kiełbaskami z grilla, sponsorem których był pan Poseł Henryk Siedlaczek. Przy wspólnym posiłku dzieliliśmy się wraŜeniami z
naszej wycieczki. A potem poŜegnania nadszedł czas… PoŜegnania z naszymi czeskimi przyjaciółmi, którzy pełni wraŜeń
wsiedli do autobusu i pojechali do Orlovej oraz poŜegnania z
podraciborskimi Łubowicami i miejscami, w których odnaleźliśmy ślady najsłynniejszego, niemieckojęzycznego poety
ziemi śląskiej. A w uszach brzmiały ciągle „czarodziejskie
słowa” jego wierszy i pytanie: „Pamiętasz tam, na wzgórzu,
zamek ów?...Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Posłowi
Henrykowi Siedlaczkowi za zaproszenie w tę niezwykłą podróŜ w czasie, za przewodnictwo w poszukiwaniu śladów
Eichendorffa oraz rozbudzenie zainteresowania naszym regionem i jego bogactwem kulturowym. Mamy nadzieję, Ŝe
zgodnie z obietnicą zabierze nas Pan Poseł jeszcze w niejedną
podróŜ… . Nasi czescy przyjaciele obiecali natomiast przybliŜyć nam słynną postać Zygmunta Freuda, którego dom rodzinny znajduje się w niedalekim Přiborze. Czekamy z niecierpliwością rozwijając zainteresowania młodzieŜy bliŜszą i
dalszą małą Ojczyzną.

Małgorzata Piotrowska
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Uroczyste
otwarcie nowego „Orlika”

Foto: S. Tomaszewska

REFLEKSJE

N

iewątpliwie szokuje Was cena naszej gazety, tym bardziej Ŝe nie jest w kolorze. Niestety ekonomia wymusiła taką
decyzję, choć nadal po cichu wierzymy Ŝe gazeta wróci do poprzedniego kształtu. Zamieszanie z gazetą spowodowało, Ŝe wiele ciekawostek i faktów nie znalazło się w tym wydaniu „Kluki” a naleŜałoby przecieŜ przykładowo napisać o sprawach bezpieczeństwa w naszym mieście, o planach przebudowy centrum Pszowa i jak będzie sobie radził
Pszów bez kopalni „Anna” a takŜe innych ciekawostek u naszych sąsiadów. NaleŜy pochylić się nad przykładowym problemem:
jakie skutki dla miasta przynosi fakt, Ŝe stajemy się drugim po Rybniku centrum handlowym, Ŝe kurczą się moŜliwości inwestowania w mieście bo brak jest wolnych niezabudowanych terenów, czy poradzimy sobie z niską emisją i odprowadzeniem ścieków itp. itd. A naleŜy teŜ się podzielić tym z czego jesteśmy dumni. PrzecieŜ dzięki środkom z budŜetu państwa i miasta zbudowano kolejnego juŜ „Orlika” i chwała za to władzom miasta. 4 Orliki w mieście ! Takich ilości boisk nie zbudowano w Ŝadnej
gminie woj. śląskiego, opolskiego i kilku innych województw. Władze miasta zadbały o świąteczny wystrój, pięknie kwitną
kwiaty , odnawiane są kosze ale teŜ są miejsca które nie przynoszą nam chwały. Dotyczy to parkingów zwłaszcza tych w otoczeniu starej poczty i dworca kolejowego które są fatalnie zaśmiecone. Nasze stowarzyszenie czyli Towarzystwo Miłośników Rydułtów realizuje największy projekt pt: „Świadomy Obywatel” wśród organizacji społecznych całego powiatu a moŜe i województwa bo jest o wartości ponad 2 mln złotych na co składają się porady prawne i obywatelskie prowadzone w 4 biurach na
terenie powiatu. Czy jako mieszkańcy miasta to postrzegamy ? 16 kwietnia w RCK „Feniks” odbyło się pierwsze tegoroczne
spotkanie mieszkańców z przedstawicielami kierownictwa projektu „Świadomy Obywatel”. O osiągnięciach w realizacji tego
projektu opowiedział V-ce Prezes TMRu Andrzej Korbica. A o waŜnych zagadnieniach związanych z aspektami prawnymi dotyczącymi rodzin zastępczych opowiedziała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny a Partner w projekcie p. Irena Obiegły. WaŜność tego spotkania docenili licznie przybyli zaproszeni mieszkańcy zwłaszcza kobiety i znakomici goście z Posłem
Ryszardem Zawadzkim i MałŜonką i Przewodniczącym Rady Miasta Lucjanem Szwan. Spotkanie miało tez wymiar kulturalny
bo za aktywność w sferze kultury i działań pro społecznych Prezes TMRu a jednocześnie Koordynator Projektu wyróŜnił dyplomami i kwiatami kilkanaście kobiet. Potem nie zabrakło występów a zaprezentowali się zespół „Rzuchowianki” z męŜczyznami
z TMRu ( odebrane bardzo Ŝyczliwie przez publikę), był gorąco oklaskiwany przez przybyłych występ dzieci z zespołu
„Czelodka” ( p. Sylwii Jakubiec), równie było gorąco w czasie występów tancerza p. Pawła Porwoła i duetu artystów z teatru
muzycznego z Zabrza a potem wspólne śpiewy zespołu „Rzuchowianek”, „Old Stars” i całej publiki bo teksty piosenek ukazywane były na ekranie. Na koniec poczęstunek dla wszystkich i rozmowy kuluarowe w których nie zabrakło pytań dla prowadzących dotyczących porad prawnych i zagadnień z zakresu pomocy społecznej. Takich spotkań w ramach promocji porad prawnych będzie co najmniej 6 na terenie powiatu. Przed nami, bo juŜ 9-10 maja przegląd zespołów regionalnych. Serdecznie zapraszam do RCK „Feniks” na godz. 16:00 . Naprawdę będzie warto a w przerwie kawowej zapraszamy na podzielenie się wraŜeniami. Równie serdecznie zapraszam Mieszkańców na 12 maja na akcję sprzątania ( czytaj ogłoszenie w gazecie) oraz na kolejną
wyprawę na „Szarlotę” w dniu 26 maja od godz. 10:00. Zgłoszenia z wpłatą 10 zł / os w siedzibie TMRu. MoŜecie być Państwo
pewni niezapomnianych wraŜeń z wycieczki. W naszym mieście a równieŜ u sąsiadów ciągle się dzieje coś ciekawego. Trwa
przykładowo nagrywanie filmu o sprawach regionalnych poprzez ekipę powołaną przez nasz Hufiec ZHP, są róŜnorakie imprezy
organizowane przez przedszkola, szkoły, organizacje i to w części pokazujemy i opisywać zamierzamy nadal. Nie będę jednak
opisywać uroczystości i imprez organizowanych przez Urząd Miasta by nie powielać wiadomości z miejskiej gazety „Na Ratuszu” . Jeśli więc Was Czytelnicy interesuje to co piszą społeczni Redaktorzy w gazecie „Kluka” to nadal kupujcie naszą gazetę.
W miesiącu czerwcu TMR inauguruje obchody swojego 20- letniego istnienia ( od chwili zawiązania się komitetu załoŜycielskiego Towarzystwa Miłośników Rydułtów) i juŜ dziś zapraszam na Święto Stowarzyszeń w dniu 23 czerwca na którym TMR zaprezentuje bogaty program.

H. Machnik
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XX Memoriał
im.
J. Margicioka
L. Hałaczka

Impreza TMR
„Z kobietami nie
tylko
powaŜnie”
w ramach Dni
Promocji
Poradnictwa
Prawno Obywatelskiego

Foto: S. Tomaszewska

BANK SPÓŁDZIELCZY
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
TEL 324553363, 324553442

Filia Rydułtowy
Ofiar Terroru 27
tel 324577291, 324578533
• Rachunki ROR
• Rachunki dla firm
• Bezpłatne rachunki pomocnicze na po•
•
•
•

trzeby projektów
Rachunki oszczędnościowe i lokaty
Międzynarodowe karty płatnicze
Ponad 4000 bezpłatnych bankomatów
w całej Polsce
Kredyty na zakup kolektorów słonecznych
www.bswodzislaw.pl

44-280 Rydułtowy,
ul. Ofiar Terroru 38a

(obok Urzędu Mia-

ZBiMAx
Sklep AGD, RTV

W komplecie
z komputerem
multimedialna
klawiatura i mysz
optyczna

W komplecie
z notebookiem
głośniki USB Gigabyte

od pon. do piątku
w godz. 9-17;
w soboty 9-13

Uroczyste
otwarcie nowego
„Orlika”
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