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CHCECIE TO WIERZCIE NIE CHCECIE NIE WIERZCIE

Opierajmy się na faktach.

N

iedawno „kątem ucha” usłyszałam, Ŝe ktoś z
pseudorydułtowskich historyków wysunął hipotezę ( i chce jej dowieść), Ŝe „Karlik” – Kolonia
Karola na ul. Bema została wybudowana czyli ma
jakiś związek z Bezuchowcem. Od urodzenia przeŜyłam w
Rydułtowach kilkadziesiąt lat i nigdy się to o moje uszy nie
obiło. Tym bardziej, Ŝe znałam i stykałam się z wielu starszymi od siebie Rydułtowikami. Wielu moich szkolnych rówieśników od pokoleń
mieszkało
na
„Karliku” i na pewno
w rozmowach o Rydułtowach pojawiłaby się jakaś wzmianka. PoniewaŜ pisałam o Bezuchowcu
w Kluce nr 55,56,57
i 130 poczułam się
zobligowana wypowiedzieć się na ten temat. Pisząc o dawnych Rydułtowach opierałam się na własnych wspomnieniach
i opowieściach ludzi, którzy wtedy Ŝyli i byli świadkami tych
zdarzeń. Powtarzam kilka razy, Ŝe opieram się na „wieści
gminnej”, zawsze wymieniając nazwisko mojego rozmówcy.
UwaŜam bowiem, Ŝe pisząc o czasie przeszłym naleŜy oprzeć
się na dokumentach historycznych, bądź „wieści gminnej” i
wspomnieniach świadków wydarzeń, bo wiele bzdur i nieprawdziwych rzeczy o Rydułtowach juŜ napisano. Niepokoi
mnie, Ŝe w Rydułtowach powstaje grono pseudohistoryków
wysuwających róŜne na niczym nie oparte hipotezy i przypuszczenia. Mieszkańcom stwarza się mętlik na temat przeszłości miasta i jego mieszkańców. Wracając do „Karlika” i
jego rzekomego powiązania z Bezuchowcem. Według mojej
wiedzy Kolonię wybudowała kopalnia – ówczesna spółka w
której nie było Bezucha. Były to czasy przed dyr. Radlikiem.
W nr 130 „Kluki”, na podstawie opowieści p. Franciszka Wilhelma Ulfika – wnuka Bezuchów, napisałam: „ Chyba przed I
wojną światową Franciszek i ElŜbieta Bezuch kupili rogowe
zabudowania od Holzera ( ma tę część ponoć dług omówiono
Holzerowie ) wraz z 4
hektarami
gruntu.
Pani ElŜbieta pochodziła spod Gliwic a
pan Franciszek z
Czernicy. Przebudowali część zabudowań
gospodarczych adoptując je na ubojnię, bo Franciszek był rzeźnikiem. W podwórzu dobudowali duŜą stodołę i czworaki – mieszkania dla
pracowników”. Ani słowa o „Karliku” nie padły. RównieŜ w
nr 55,56,57 „Kluki” pisałam o Bezuchowcu na podstawie
opowiadania pani Marii Nieć – wieloletniej sąsiadki Bezuchowca i Kolonii. I teŜ ani słowa. Skąd więc wysuwanie takich hipotez? We wspomnianym numerze 130 „Kluki” snułam teŜ rozwaŜania na temat ewentualnej cysterskiej przeszłości Bezuchowca. Pan Ulfik snuł teŜ takie domysły oparte na
przynaleŜnym do zabudowań obszarze pola, bliskości młyna,
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styku budowy wnętrza budynku sugerującej refektarz ( duŜa
sala) i cele zakonne oraz prawdopodobieństwie, Ŝe p. Holzer
odkupił posiadłość od Cystersów. Jednak ostatnio weszłam w posiadanie ciekawej
ksiąŜki: Klasztor Cystersów
w Rudach” – redakcja naukowa dr Norbert Mika Lektura
ksiąŜki rozwiązała moje
przypuszczenia, Ŝe wiódł
tędy szlak cysterski. Wśród
wymienionych wsi lub ich
części nadanych mnichom
głównie przez ówczesnych
ksiąŜąt
opawskoraciborskich, polskich, oleśnickich, kozielskich, oświęcimskich, bytomskich nie znalazłam wzmianki o Rydułtowach.
Spotkałam takie nazwy jak: Lubomia, Jankowice, Pogrzebień,
Stodoły, Zwonowice, Chwałęcice i inne. Autor stwierdza
jednak, Ŝe brakuje duŜo dokumentów z nadania dóbr klasztorowi. MoŜna więc dalej snuć przypuszczenia i czekać na solidne wyjaśnienie tej kwestii. Jest jeszcze jeden dający do
myślenia fakt. W Berlinie wydany został 30 października
1810r. przez króla Fryderyka Wilhelma III edykt o kasacji
klasztoru ( w Rudach ogłoszony 26 listopada 1810r.) Pięciu
wiekowy dorobek pracowitych mnichów przeszedł na rzecz
Prus. Być moŜe, Ŝe Bezuchowiec był jakąś drobną cząstką
rudzkiego majątku ale nie mama na ten temat konkretnych
źródeł. MoŜna się tym ciekawym tematem zająć, a nie próbować łączyć „Karlika„ z Bezuchowcem. Tym bardziej, Ŝe pan
Ulfig sugerował mi, Ŝe Holzer prawdopodobnie kupił majątek
od Cystersów. W tej chwili pisanie o przeszłości jest coraz
trudniejsze, poniewaŜ nie Ŝyją juŜ świadkowie tamtych wydarzeń. Pozostały tyko echa tamtych czasów, we wspomnieniach mojego pokolenia.

Horacy

Felgi

aluminiowe, stalowe

Wulkanizacja
wymiana tłumików
PIASKOWANIE
spawanie
PROSTOWANIE malowanie

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 25 maja do 20 czerwca 2012 roku

Wydział Infrastruktury Miejskiej
Referat Inwestycji
1. BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ
Z UZBROJENIEM TERENU - ULICA WOJCIECHA KORFANTEGO
W budynku nr 1 ukończono montaŜ płyt OSB i wełny mineralnej na pasie dolnym konstrukcji dachu, wykonano sufit z
płyt, połoŜono na ścianach kafelki, ukończono ocieplenie
elewacji, wykonano tynk zewnętrzny strukturalny, ukończono
montaŜ pionów i poziomów instalacji wod-kan, zamontowano
stelaŜe pod armaturę łazienkową. W trakcie są roboty malarskie wewnątrz budynku.
W budynku nr 2 wykonano: tynki wewnętrzne gipsowe w
segmencie B, izolacje w segmencie A i B, rozprowadzono
rurociągi instalacji c.o. i zabudowano grzejniki w segmencie
A i B, zamontowano stelaŜe pod armaturę łazienkową.
W budynku nr 3 wykonano tynki wewnętrzne gipsowe w segmencie A.
W budynku nr 4 zamontowano stolarkę drzwiową, wykonano
stropodach wraz z ociepleniem, wykonano podłoŜe pod posadzkę, trwają roboty malarskie.
Wykonawca części infrastrukturalnej zgłosił roboty do odbioru. W dniu 29 maja podpisano odbiór końcowy robót. Trwają
prace związane z rozliczeniem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz rozliczeniem inwestycji.
2. MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ
Projektant w dniu 6 czerwca dokonał okazania granic w terenie. ZłoŜono wykonany projekt do zaopiniowania w zespole
uzgodnień dokumentacji projektowej w Wodzisławiu Śl.
Termin wykonania dokumentacji projektowej upływa z dniem
30 czerwca.
3. MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA –
WYMIANA INSTALACJI C.O.
W dniu 7 maja przekazano wykonawcy teren budowy.
Wartość robót budowlanych: 133.765,24 zł brutto.
4. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
Zakończono docieplenie elewacji od strony zachodniej. Trwa
docieplanie pozostałych elewacji. Wymieniono w całości
stolarkę okienną. Na dachu zdemontowano starą izolację,
powiększono mury ogniowe, wykonano obróbki blacharskie i
przystąpiono do robót dekarskich
Wartość całkowita robót: 584.909,31 zł brutto. Termin realizacji zadania upływa 6 sierpnia.
5. PRZEPUST NA NACYNIE PRZY ULICY MARCINA STRZODY
Wykonawca robót w dniu 15 czerwca powiadomił o zakończeniu robót.
Wartość robót budowlanych: 476 269,27 zł.
6.REMONT CHODNIKA PRZY UL.OBYWATELSKIEJ
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Termin
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otwarcia przetargu: 26 czerwca.
7. ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 maja, wpłynęły dwie
oferty, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.
Wartość ofert wyniosła: 9.750,00zł oraz 27.306,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła Agnieszka Majewska, prowadząca
działalność pod nazwą AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka
Majewska z Katowic, z którą w dniu 15 czerwca podpisano
umowę.
Termin realizacji zamówienia: 31 lipiec.
Wartość zamówienia: 9 750,00 zł
8. OŚWIETLENIE ULICZNE W REJONIE UL.
OFIAR TERRORU I LEONA ORAZ OŚWIETLENIE PLACÓW ZABAW W REJONIE OSIEDLA NA
WZGÓRZU I URZEDU STANU CYWILNEGO
W dniu 21 maja został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wpłynęły 3 oferty. Obecnie
trwają prace komisji przetargowej. Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w celu wyłonienia inspektora nadzoru.
9. PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
NR 3 NA POTRZEBY śŁOBKA
Wykonano ekspertyzę przeciwpoŜarową. Wartość zamówienia: 2.214,00 zł. W dniu 12 czerwca podpisano umowę na
wykonanie projektu przebudowy Ŝłobka z firmą „COBRA
PROJECT” z Bytomia, której wartość opiewa na 13.666,00
zł. Termin realizacji prac projektowych upływa dnia
30 czerwca.
10 MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 2 PRZY UL RACIBORSKIEJ
Trwają prace projektowe. Zakres opracowania związany jest z
dostosowaniem obiektu do wymogów przeciwpoŜarowych
oraz modernizacją instalacji c.o. w budynku.

Referat Urbanistyki i Architektury
1. Wydano 3 decyzje ustalające warunki zabudowy (dla zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej) oraz jedną decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
(dla kanalizacji deszczowej planowanej przez Miasto Pszów
na terenie Rydułtów) .
2. W ramach czynności zmierzających do wpisania do Gminnej Ewidencji Zabytków stoŜka nr 1 - „Szarloty" uzyskano
pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Zapisy dotyczące ochrony stoŜka zostaną
zamieszczone w planie miejscowym.
3. Wystąpiono do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach o uzgodnienie propozycji zmiany treści napisu, umieszczonego na tablicy pamiątkowej przy ul. Ofiar Terroru. Proponuje się aby słowa „filia
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu" zastąpić słowami
„podobóz niemieckiego nazistowskiego obozu KL Auschwitz
w Oświęcimiu".
4.Trwają prace nad opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Rydułtowy dla terenu całego miasta oraz opracowaniem
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów.
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5. Telekomunikacji Polskiej S.A. udzielono prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością gminną w
związku z budową kanalizacji teletechnicznej do Galerii
Handlowej „Rydułtowy".

Referat Mienia Komunalnego i Geodezji
1. Nabyto w drodze darowizny nieruchomość drogową przy
ul. Spokojnej.
2. Przygotowuje się dokumentację geodezyjną do rokowań
(po dwóch przetargach, które nie doszły do skutku) na
sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej przy ul. Radoszowskiej.
3. Wywieszone zostały i ogłoszone w prasie wykazy na najem
gruntów przy ul. Strzelców Bytomskich, najem pod garaŜ
przy ul. Romualda Traugutta, dzierŜawę gruntów przy ul.
Kalwaryjskiej.
4. Przygotowuje się decyzje zatwierdzające podział gruntów
Skarbu Państwa i gruntów Gminy, związany z inwestycją
pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW935 - Rydułtowy ul. Raciborska etap IIA" ( skrzyŜowanie ul. Gen.
Józefa Bema, ul. Czernickiej i ul. Raciborskiej ).
5. Wydano dwa zaświadczenia o nadaniu numerów porządkowych na budynki mieszkalne przy ul. Karola Miarki i ul.
Andrzeja Struga.

Referat Ochrony Środowiska
1. NałoŜono na przedsiębiorcę Zielony Śląsk Sp. z o.o.
grzywnę w wysokości 5000 zł w związku z niewykonaniem
obowiązku wynikającego z decyzji Burmistrza Miasta, polegającego na usunięciu odpadów z miejsc nieprzeznaczonych
do ich magazynowania z terenu przy ul. Bohaterów Warszawy 152 d.
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Rydułtowy w sprawie odmowy umorzenia opłaty spółce „Zielony Śląsk" za usunięcie 63
szt. drzew, odroczonej na podstawie decyzji z dnia 11 maja
2007 r. zezwalającej na usunięcie drzew. Sprawę przekazano
do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.
3. Wydano 13 decyzji zezwalających na usunięcie drzew.
Wszczęto 7 nowych postępowań w podobnych sprawach.
4. Uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
Programu Ochrony Środowiska dla miasta Rydułtowy na lata
2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20172020.
5. Przygotowano zaproszenie do złoŜenia oferty cenowej na
opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Ry-
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dułtowy na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2017-2020".
6. W dniach 4 i 5 czerwca we współpracy z PTH „Technika" z
siedzibą w Gliwicach zorganizowano na terenie miasta akcję
bezpłatnej zbiórki sprzętu komputerowego, AGD, RTV, świetlówek. W ramach akcji zebrano ok. 3,5 tony odpadów.

Referat Funduszy Zewnętrznych
1. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
wysłano jednostronnie podpisaną umowę na dofinansowanie
projektu „Przezroczysty Urząd Miasta Rydułtowy".
2. Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przesłano wniosek o
przekazanie środków finansowych z Funduszu Solidarności
Unii Europejskiej na realizację zadania dotyczącego przepustu przy ulicy Marcina Strzody. Kwota wnioskowanego dofinansowania: 408.678,00 zł. Przekazano równieŜ dokumenty
niezbędne do podpisania umowy.

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
1.Wraz ze Stowarzyszeniem Wędkarskim „Machnikowiec"
zorganizowano w dniu 26 maja Zawody Wędkarskie dla
Dzieci i MłodzieŜy z okazji Dnia Dziecka.
2.Zorganizowano w dniu 27 maja na terenie „Machnikowca"
Grand Prix MTB Euroregionu Silesia.
3.Trwa weryfikacja ofert, złoŜonych przez organizacje pozarządowe, na realizację zadań publicznych, których realizacja
rozpoczyna się w II półroczu 2012 r.
4. Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rydułtowy" w 2012 r. Jedynym
oferentem był Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii
Dzieci i MłodzieŜy, który złoŜył ofertę na kwotę 44.980,00 zł.
5. Przeprowadzono konkurs na „Lidera Aktywnych" za rok
2011. Konkurs wygrało Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach.
6. PrzedłuŜono do dnia 31 sierpnia 2017 r. powierzenie pełnienia stanowiska dyrektorom: Gimnazjum Nr 1 oraz Ogniska
Pracy Pozaszkolnej.
7. Zakupiono siatki na bramki na boisko połoŜone na Osiedlu
Na Wzgórzu.
8. Trwają przygotowania do spotkania Burmistrza z najlepszymi uczniami roku szkolnego 2011/2012, które odbędzie
się w dniu 27 czerwca w Rydułtowskim Centrum Kultury,
9. Trwają przygotowania do II Rodzinnego Biegu Zakochanych, który odbędzie się w dniu 1 lipca na Rydułtowskiej
Fikołkowni „RAFA".
10. Trwają przygotowania do wyjazdu przedstawicieli Miasta
do Reken (Niemcy) w ramach projektu „Sport ZbliŜa".
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Comeniusem z Jejkowic
do Hiszpanii

wiedział o programach edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez poszczególne dzielnice. Szkoła w Hiszpanii
zaproponowała takŜe wycieczkę do Santiago di Compostella
– znanego w świecie miejsca pielgrzymek. Zwiedziliśmy i

W

dniach 5 – 12 maja 2012 roku uczniowie
Gimnazjum
im.
Adama
Mickiewicza
w Jejkowicach uczestniczyli w spotkani partnerskim szkół biorących udział w projekcie
Comenius zatytułowanym „Jesteśmy tym, co jemy”. Spotkanie to miało miejsce w Hiszpanii w miejscowości Oleiros w
prowincji La Coruna. W drodze do La Coruny zatrzymaliśmy
się w Madrycie, aby poznać historię i kulturę stolicy Hiszpanii. Zwiedziliśmy Muzeum Reina Sofia / prace Pabla Picassa/,
Pałac Królewski, Katedrę Almudena, Plaza Mayor, Muzeum
Prado / jedno z najwaŜniejszych i najbogatszych muzeów na

świecie/, Puerta del Sol, Park Retiro z Pałacem Kryształowym, Park Buen Retiro, stadion druŜyny Real Madryt, a takŜe
nachylone ku sobie budynki stanowiące Puerta de Europa /
Bramę Europy/. Uczniowie mieli za zadanie na podstawie
mapy doprowadzić całą grupę do kolejnych obiektów. Po
wielogodzinnym spacerze doszliśmy do wniosku, Ŝe jeden
dzień w Madrycie to stanowczo za mało. Naszym celem była
jednak szła I.E.S. Miraflores w Oleiros. Podczas wizyty w
Hiszpanii nauczyciele i uczniowie ze szkół partnerskich /
Hiszpania, Polska Włoch/ mieli okazję poznać się nawzajem,
zaprezentować szkoły i rodzinne miasta oraz przedstawić
efekty 8 miesięcznej pracy. W czasie wizyty uczniowie brali
udział w grach i zabawach integracyjnych, a takŜe w hiszpańskich lekcjach matematyki, muzyki, fizyki czy biologii. WaŜnym punktem spotkania był równieŜ „Pokaz talentów”, w
czasie, którego uczniowie prezentowali talenty muzyczne
oraz taneczne. Po akademii wszyscy goście zostali zaproszeni
na obiad, który był okazją do degustacji potraw hiszpańskich.
Zgodnie z tematyką projektu nasi uczniowie przedstawili w
formie prezentacji multimedialnych potrawy charakterystyczne dla Polski i Śląska. KaŜda ze szkół uczestniczących wykonała plakat promujący swój kraj i typowe potrawy. Uczestniczyliśmy takŜe w rejsie statkiem, podczas którego pokazano
nam hodowlę małŜ / przysmaku Galicji/, które następnie jedliśmy. Spotkaliśmy się równieŜ z burmistrzem miasta Oleiros w prowincji La Coruna – panem Angelo „Gelo” Gracia
Seoane, który zaprosił wszystkich uczestników spotkania do
Urzędu Miasta, gdzie przedstawił historię Oleiros oraz opo-

poznaliśmy historię Katedry św. Jakuba, z dachu której podziwialiśmy panoramę miasta. Spędzając czas z rodzinami goszczącymi uczniowie mieli moŜliwość poznania Ŝycia codziennego swoich hiszpańskich kolegów. Wizyta okazała się duŜym sukcesem, przede wszystkim z powodu nieocenionych
kontaktów międzykulturowych. Realizacja projektu Comenius otwiera uczniów na świat, na inne kultury, religie. Pokazuje, Ŝe róŜnimy się pięknie i zawsze warto dowiedzieć się
czegoś nowego o drugim człowieku, poniewaŜ to nas wzbogaca i daje nam nowe doświadczenia, uczy tolerancji, zrozumienia i otwartości. Jest przy okazji wspaniałym sposobem na
doskonalenie umiejętności językowych. Mamy nadzieję, Ŝe
wiele z tych kontaktów zaowocuje nowymi przyjaźniami.

Barbara Kondrot – szkolny koordynator projekt

„Jesteśmy bezpieczni na drodze”

zakończenie projektu w SP 1 Rydułtowy.

O

d października 2011r. do końca maja 2012r. realizowany był w naszej szkole projekt „Jesteśmy
bezpieczni na drodze”. Był on finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, działanie 9.5 „ Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Był on skierowany do uczniów klas drugich, trzecich
i czwartych i realizowany w oparciu o zasadę równości szans.
Obecnie dotarliśmy do finiszu. W ramach zajęć finansowanych z tego projektu uczniowie uczyli się zasad ruchu drogowego, jazdy na rowerze, radzenia sobie w razie wypadku,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach: „Mistrz dwóch kółek”, „Ja na
drodze”, „Potrafię pomóc” oraz „Z rowerem za pan brat”. Na
potrzeby zajęć zakupiono z funduszy Unii Europejskiej: rowery do nauki jazdy, stojaki na rowery, znaki drogowe i sygnalizację świetlną do miasteczka ruchu drogowego, kaski
ochronne, kamizelki odblaskowe, gry dydaktyczne, przybory
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niali zajęcia i wskazywali wymierne korzyści dla siebie.

Koordynator projektu
Michalina Matuszek
Ewaluator projektu
Danuta Mandrysz

UWAGA!

O

do udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzono łącznie
448 godzin zajęć. Odbyły się równieŜ dwugodzinne spotkania
z policjantem i ratownikiem medycznym. Klasy czwarte zakończyły projekt zdając egzamin na kartę rowerową. Wszy-

d 26 czerwca 2012 roku tracą waŜność wpisy
dzieci w paszportach rodziców. Od 26 czerwca
br. dzieci, które dotychczas przekraczały granicę
na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą
musiały posiadać własny dokument podróŜy. Utrata waŜności
wpisów dzieci w paszportach rodziców wynika ze stanowiska
Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów
podróŜy wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Od 26 czerwca br. dzieci przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróŜy. Dokumentem
tym moŜe być paszport, paszport tymczasowy oraz – w zaleŜności od celu podróŜy – dowód osobisty. Utrata waŜności
wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin waŜności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza.

Wojciech Raczkowski

Najserdeczniejsze Ŝyczenia
urodzinowe dla
Solenizantów
do 31 lipca

scy uczniowie, którzy podeszli do egzaminu, zakończyli go
sukcesem. Dla klas drugich i trzecich podsumowaniem był
konkurs pt. „Jesteśmy bezpieczni na drodze”, który prowadziła pani koordynator projektu - Michalina Matuszek. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test wiedzy. Następnie
odbyła się część praktyczna, gdzie reprezentanci klas musieli
wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze oraz pokazać jak
prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Wyniki dwudniowego konkursu przedstawiają się następująco:
W klasach II:
I miejsce: druŜyna klasy 2a
II miejsce: druŜyna klasy 2b
III miejsce: druŜyna klasy 2e
W klasach III:
I miejsce: druŜyna klasy 3b
II miejsce: druŜyna klasy 3a
III miejsce: druŜyna klasy 3d
Wszyscy laureaci zostali nagrodzenie dyplomami i nagrodami
rzeczowymi. Nagrody wręczyła dyrektor szkoły- pani Ilona
Lemiesz. W czasie trwania projektu na bieŜąco przeprowadzano ewaluację z której wynika, Ŝe projekt zakończył się
duŜym sukcesem. Zadowoleni uczniowie bardzo wysoko oce-

Sylwia WęŜyk
GraŜyna Niedziela
Piotr Szombara
Eugeni Bluszcz
Elwira Jędrośka
Józef Tomas
Bogusława Groń
Beata Tomas
Rita Ferenc
Jerzy Kawulok
Antoni Warło
Urbańczyk Grzegorz
Antoni Chromik
Leon Tatura
Stefan Jordan
Edyta Paciulan

Składa Zarząd TMR – u
i Redakcja „Kluka”
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dzielniom. Oczywiście mam nadzieje, Ŝe nie jest to „ostatnie
słowo” i dobra passa zostanie podtrzymana.

Jerzy Jankowski

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
W dniach 1 - 7 czerwca 2012 juŜ po raz XI obchodzimy
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem:
"Czytanie łączy pokolenia". Cała Polska czyta dzieciom –
to kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez
Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom", mająca
na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako
skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich
wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego - oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.
Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne

Kolejne wyróŜnienie
Spółdzielni Mieszkaniowej ROW.

S

półdzielnia Mieszkaniowa ROW w Wodzisławiu Śl.,
która administruje licznymi budynkami w naszym
mieście została ponownie wyróŜniona, tym razem
Złotym Certyfikatem Rzetelności. WyróŜnienie wręczono na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, na którym min. uczestniczyli Prezydent RP p. Bronisław Komorowski i wice-premier p. Waldemar Pawlak. Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW została wyróŜniona jako jedyna
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Polsce Południowej. Chciałbym przypomnieć, Ŝe w ostatnich latach Spółdzielnia Mieszkaniowa została wyróŜniona m.in.
- Dobra Spółdzielnia 2012 – 4 miejsce w rankingu przeprowadzonym przez Ogólnopolski Dziennik Gazeta Prawna
- 6 miejsce w rankingu najlepszych spółdzielni przeprowadzony przez Wydawnictwo Rzeczpospolita
- wyróŜnienie w konkursie Orły Polskiego Budownictwa
- Złota Odznaka „ZasłuŜony dla Budownictwa”
- Złoty Laur Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz
szereg innych.
Chciałbym pogratulować Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej, wszystkim pracownikom, organom samorządowym oraz
wszystkim mieszkańcom, którzy wspólnie przyczynili się do
świetnych wyników w gospodarowaniu i kierowaniu Spół-

działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja
przekonuje, Ŝe czytanie dziecku dla przyjemności - 20 minut
dziennie. Codziennie! - jest mądrym sposobem spędzania
czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.
W naszej ksiąŜnicy w czasie Ogólnopolskiego Czytania Dzie-
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cią odbyło się zakończenie całorocznego projektu "KaŜdy
zawód jest ciekawy" realizowanego w rydułtowskich przedszkolach. W trakcie roku szkolnego dzieci poznawały róŜne,
interesujące zawody z serii ksiąŜek "Mądra Mysz". Uwieńczeniem projektu było uroczyste pasowanie przedszkolaków
na czytelników Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy im.
Henryka Mikołaja Góreckiego. Podczas spotkań dzieci miały
okazję poznać i porozmawiać z przedstawicielami roŜnych
zawodów. Zaproszeni goście wspierając akcję Ogólnopolskiego Czytania Dzieciom czytali dzieciom oraz chętnie odpowiadali na zadawane pytani. Na dzieci czekał równieŜ słodki
poczęstunek ufundowany przez firmę "Mieszko" z Raciborza.

Dziękujemy

Zarząd Powiatu przyznał dotacje
na wsparcie osób niepełnosprawnych

9

GIMNAZJALIŚCI NA ROLKACH

D

nia 17 maja 2012r. wyruszyliśmy na ciekawą wycieczkę, której celem była integracja z nieco starszymi czeskimi uczniami ze Śląskiego Gimnazjum w Opawie – polegająca na wspólnej jeździe
na rolkach. Opiekowali się nami pan S.Szurek, pani
M.Pyszny i pani dyrektor A.Kołodziej. Po przyjeździe do
Opawy zostawiliśmy bagaŜe w czeskiej szkole. Chwila przerwy i juŜ wybieraliśmy się by poćwiczyć jeŜdŜenie na rolkach. Podzieleni na grupy mieliśmy zajęcia z instruktorami –
by udoskonalić umiejętności rolkarskie. W przerwie treningu
zjedliśmy poŜywny obiad. Pod koniec dnia wyczerpani wróci-

I

nformuję, Ŝe w otwartym konkursie ofert, którego celem
było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w 2012 r. zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, po
zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej, podjął
decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym ofertom:
1.Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w
Rydułtowach na zadanie pt. „Razem Łatwiej” - kwota 18.854,00 zł.
2. Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” w Wodzisławiu
Śląskim na zadanie pt.: „Koń moim przyjacielemhipoterapia krok do lepszego poznawania świata” - kwota
35.050 zł.
Łącznie w konkursie zostało złoŜonych 5 ofert. Trzy z nich
okazały się jednak niekompletne, a po uzupełnieniu, dwie z
nich zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. Nie zdobyły jednak określonej w regulaminie liczby punktów wymaganej do uzyskania dotacji.

Wojciech Raczkowski

Towarzystwo Miłośników Rydułtów
zaprasza wszystkich mieszkańców
na naszą nową stronę internetową,
gdzie moŜna znaleźć wiele ciekawych
informacji dotyczących TMR –u
oraz od maja dostępny jest
kaŜdy numer „Kluki”

www.tmrrydułtowy.pl

liśmy do szkoły. Zjedliśmy kolację i wybraliśmy się na krótki
spacer po Opawie, która nas oczarowała. Po spacerze próbowaliśmy sił w origami – najwytrwalsi mogli pochwalić się
skaczącymi Ŝabkami. Pełni wraŜeń poszliśmy spać w śpiworach w sali lekcyjnej. Rano obudził nas smerfny budzik pana
Szurka ;-). Zanim poszliśmy na śniadanie pani Pyszny przygotowała dla nas zagadki matematyczne. Tylko niektórzy
podołali tym zadaniom. Zjedliśmy śniadanie i wyruszyliśmy
na zawody. Byliśmy trochę podenerwowani i zestresowani,
ale opiekunowie dodawali nam otuchy. Zawody polegały na
sztafecie a uczestniczyło w nich 5 druŜyn z opawskich szkół i
kaŜda miała inny kolor koszulek. Nam przypadły czerwone.
Na początku prowadziliśmy, lecz pomimo naszych starań nie
zajęliśmy Ŝadnego miejsca – na uwagę zasługuje fakt, Ŝe walczyliśmy ze starszymi od siebie. Ten projekt bardzo nam się
podobał i pewnie innym uczestnikom takŜe. Mamy nadzieje
Ŝe odbędzie się więcej takich projektów.
Ola Janosz i Natalia Grabczak
uczennice klasy I B z Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach

Projekt pt.”Culture Change” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budŜetu państwa RP
„Przekraczamy granice”
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WIELKIE PODRÓśE NASTOLATKÓW

Z

bliŜają się wakacje i nadchodzi czas podsumowań róŜnorodnych działań w szkołach. BieŜący
rok szkolny w Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach
był dla uczniów ciekawych świata i Ŝądnych przygód bardzo udany, przede wszystkim dzięki udziałowi w projekcie Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Projekt
ten realizowany był po raz pierwszy w naszym kraju, a nasza
szkoła była jednym z trzech gimnazjów w całej Polsce, które
do niego przystąpiły. W połowie września piątka uczniów z
Rydułtów wyjechała do hiszpańskiego miasta Colindres. Ze
szkołą w Hiszpanii zaprzyjaźniliśmy się realizując juŜ wcześniej partnerski projekt Comenius, wiedzieliśmy więc z kim
przyjdzie nam teraz pracować. A wiedza ta była tym waŜniejsza, Ŝe dotyczyła 3 miesięcznego
pobytu nas z y c h
uczniów za
granicą.
KaŜdy z wyjeŜdzających
14-stolatków
zamieszkał w
wybranej
rodzinie ze
swoim nowym partnerskim bratem lub siostrą. Z nim uczęszczał do lokalnej szkoły IES Valentin Turienzo, w której brał
udział w lekcjach hiszpańskiego, angielskiego – tu znajomość
języka gospodarzy nie była tak konieczna – ale równieŜ
uczestniczył w zajęciach ze sztuki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego. Nasi nauczyciele dbali, by po powrocie
nasi uczniowie nie mieli wielkich zaległości. Drogą mailową
przesyłali im notatki i zagadnienia, które mogli na bieŜąco
przyswajać, a takŜe, dzięki technologii komputerowej, odpowiednie partie materiału zaliczać. Oczywiście na miejscu
otrzymywali wsparcie i pomoc tamtejszych nauczycieli.
Oprócz Ŝycia szkolnego czekała na nich codzienność i obowiązki w nowych domach ale przede wszystkim nieznane i
mówiące w innym języku towarzystwo nastolatków. Szkoła i
rodziny zadbały, by ich pobyt był niezwykle atrakcyjny,
zwiedzili wiele interesujących miejsc, m.in. Madryt i Barcelonę, poznali co to hiszpańska fiesta i siesta, obejrzeli corridę
i jedli krewetki, i robili mnóstwo innych, fantastycznych rzeczy . Po powrocie Wiktoria pisała: „Każdy dzień był wypełniony różnymi zajęciami. Spędziłam bardzo dużo czasu z
moją „siostrą”. Słuchałam z nią muzyki, bawiłam się, chodziłam na spacery. Poznałam nowych ludzi. Zobaczyłam, jak
Ŝyją ludzie w Hiszpanii. Spróbowałam hiszpańskiej kuchni.
Zwiedziłam duŜo miejsc i zapoznałam się z obcymi tradycjami i kulturą. Podszlifowałam mój angielski i nauczyłam się
języka hiszpańskiego. Zyskałam przyjaciół na całe Ŝycie.
Mam nadzieję, Ŝe nigdy nie stracę z nimi kontaktu. „Dzięki
tym niezwykłym przeŜyciom młodzi gimnazjaliści potrafią
mówić po hiszpańsku, pozbyli się zahamowań w posługiwaniu się językiem angielskim, nabrali pewności siebie, stali się
samodzielni i niezaleŜni. Ale na tym ich przygoda się nie
skończyła. Niecały miesiąc po ich powrocie, do Rydułtów
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wprowadzili się młodzi Hiszpanie. Pełni emocji, ale juŜ ze
zdecydowanie mniejszymi obawami, rozpoczęli naukę w
Gimnazjum nr 1. Uczyli się mówić po polsku, doskonalili
swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim,
rozpoczęli naukę języka niemieckiego. Uczestniczyli w zajęciach matematyki, fizyki, oraz sztuki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego. Bardzo polubili atmosferę panującą w
naszej szkole, zaskoczyła ich otwartość i umiejętności języko-

we naszych nauczycieli. Mimo mrozów atmosfera panująca
wokół ich pobytu była gorąca. Hiszpanie wraz z opiekunem
zwiedzili Warszawę, Kraków i Wisłę. Rydułtowscy gimnazjaliści stanęli na wysokości zadania, zorganizowali kilka popołudniowych spotkań, odbywały się dyskoteki, a na poŜegnanie całą noc wspólnie oglądaliśmy filmy. Wielkie słowa uznania naleŜą się równieŜ polskim rodzinom, które zdecydowały
się przyjąć i pięknie ich gościć przez całe 3 miesiące. Zatroszczyli się o atrakcyjne dla Hiszpanów rozrywki - pokazali
ciekawe zakątki Polski, nauczyli jeździć na nartach, nakarmili
pysznymi polskimi i śląskimi potrawami, pokazali na czym
polega polska gościnność. Odwiedzili nas takŜe hiszpańscy
rodzice czwórki uczniów potwierdzając ich wraŜenia. Marcos
wyjeŜdŜając, napisał: “My impressions from Poland are impossible to forget. I won so much thanks to this exchange, I
have discovered different culture, I got to know other completely different weather, I improved my English and the most
important for me, I met so many people that I will never forget. Although there are so many differences between our cultures we’ve made friends. I love these differences and I will
always remember this staying in Poland.” Program Wyjazdy
Indywidualne Uczniów Comeniusa dał zaangaŜowanym uczniom jak i całej szkole moŜliwość zdobycia nowych
doświadczeń, przeŜycia niezapomnianej przygody, poznania
innej kultury u samego źródła a nie tylko z ksiąŜek. Obustronnie pozytywne wraŜenia sprawiły, Ŝe razem z hiszpańską
szkołą postanowiliśmy ponownie złoŜyć wniosek do Agencji
Narodowych i starać się o przyznanie kolejnych grantów na
wyjazd naszych uczniów. Mimo ogromu pracy włoŜonego
przez nauczycieli, zaangaŜowane rodzin i uczniów w realizację tego projektu bilans zysków jest bardzo wysoki.

Nauczyciel Gimnazjum nr1 i opiekun projektu
Barbara Staniczek-Szurek
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Rydułtowy – Reken:
Nasz wspólny dialog drogą do sukcesuw Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach
„Zbyt długo ludzie Ŝyli obok siebie. Dzisiaj zrozumieli, ze
mają Ŝyć razem. Musimy ich nauczyć, aby jutro Ŝyli jedni dla
drugich.” (Raoul Follereau)

J

eszcze nie tak dawno dzieliło nas wszystko: kultura,
obyczaje, mentalność, zamoŜność i… lęk przed odmiennością- bo przecieŜ nie znając siebie, tworzyliśmy
we własnej wyobraźni stereotypowy obraz sąsiedniego
kraju i jego mieszkańców. Dzisiaj jest zupełnie inaczej: w
ciągu ostatnich kilku lat zaczęliśmy dąŜyć do tego, aby lepiej
się poznać i wyzwolić z lęku, który słuŜy jedynie podziałom,
a nie tworzeniu wspólnoty. I oto stworzyliśmy więź, którą
moŜna chyba nazwać przyjaźnią, a przynajmniej pełną zrozumienia i akceptacji- bliskością. Jak do tego doszło? W 2009
roku napisaliśmy pierwszy projekt wymiany polskoniemieckiej, który uzyskał pozytywną akceptację i został
wdroŜony do realizacji; potem był kolejny, kolejny i… jesz-
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czego słyną Niemcy?” W ciekawy sposób zaprezentowaliśmy
naszym gościom atrakcje Rydułtów. Niemieccy opiekunowienauczyciele, którzy od kilku lat systematycznie współtworzą
wymianę, z podziwem obserwowali i doceniali tempo, w jakim zmienia się i rozwija nasze miasto. W porozumieniu z
Radą Uczniowską zorganizowaliśmy teŜ wspólną dyskotekę
szkolną w stylu lat 80-tych- udział w niej był uwarunkowany
przyjściem w odpowiednim przebraniu. Ku powszechnej radości okazało się, Ŝe chętnie wzięli w niej udział równieŜ
uczniowie, którzy bezpośrednio nie uczestniczą w projekcie,
ale sekundują swoim kolegom. Jedną z największych atrakcji
były wycieczki do Oświęcimia, gdzie zwiedzaliśmy muzeum
Auschwitz- Birkenau i do Pszczyny- tu pokazaliśmy gościom
piękne Muzeum Zamkowe i godny podziwu, otaczający je
park. Piątkowe poŜegnanie było dla wszystkich niełatwe.
Ostatnie okrzyki: „Szczęśliwej podróŜy! Przyjedźcie znowu!”
– czasem łzy wzruszonych dziewcząt, ostatnie spojrzenia … i
odprawa na lotnisku w Katowicach. Pozostały drobne upominki i dobre wspomnienia, które są świadectwem przełamania barier i uprzedzeń. PrzecieŜ niczym od siebie się nie róŜnimy: lubimy to samo, uwielbiamy się bawić, poznawać nowe
miejsca, przeŜywamy te same rozterki, smutki i radości. Mówimy tylko róŜnymi językami- ale czy to w dzisiejszych czasach moŜna uznać za barierę? Nie wiem, czy kiedykolwiek
jeszcze się spotkamy, czy nasze drogi się skrzyŜują, ale nie to
jest najwaŜniejsze- najwaŜniejsze jest przekonanie, które w
nas głęboko się zakorzeniło: powinniśmy Ŝyć razem- moŜemy
Ŝyć razem: granice nie istnieją!

Kuba Byrski, kl. IIe

Wykroczenia w miesiącu maju
cze jeden. AŜ do dziś- dzięki finansowemu i merytorycznemu
wsparciu : Polsko – Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy oraz
Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. Przed kilkoma
dniami poŜegnaliśmy naszych kolegów i przyjaciół z Reken
w Niemczech, którzy przyjechali do nas z kolejną- pięciodniową wizytą. Powitaliśmy ich 21 maja br. na lotnisku w
Pyrzowicach i po krótkim spotkaniu w szkole- zabraliśmy do
naszych domów, w których mieli spędzać kolejne wieczory.
O dniach nie wspominam, poniewaŜ program wizyty był niezwykle bogaty i urozmaicony, dlatego w domach byliśmy
tylko gośćmi. JuŜ we wtorek udaliśmy się do Urzędu Miasta
Rydułtowy, gdzie odbyło się spotkanie z panią burmistrz Kornelią Newy, a chwilę potem pojechaliśmy do Raciborza,
gdzie wspólnie zwiedzaliśmy miasto, m.in. Zamek Piastowski, rynek wraz z jego atrakcjami oraz Arboretum Bramy Morawskiej. Ponadto gościliśmy w fabryce cukierków
„Mieszko”, w której mogliśmy obserwować całą linię produkcyjną. Na tym jednak się nie skończyło- wieczorem relaksowaliśmy się , grając w kręgle w kręgielni „Platium.” Kolejne
dni wypełniła praca nad realizacją projektu odbywająca się na
terenie szkoły- podczas zajęć warsztatowych powstały foldery
o Rydułtowach i Reken, plakaty i makiety, jak równieŜ wzięliśmy udział w przedstawieniu projektu edukacyjnego: „Z

- w nocy z 1-2 maja przy ul. KrzyŜkowickiej nieznany sprawca dokonał kradzieŜy roweru górskiego, który znajdował się
na klatce schodowej
- w nocy z 2-3 maja na oś. Orłowiec nieznany sprawca dokonał kradzieŜy anteny CB z samochodu marki BMW
- dnia 7 maja z zaparkowanego samochodu osobowego przy
ul. Ofiar Terroru nieznany sprawca skradł tablice rejestracyjne
- w dniu 7 maja o godzinie 19.30 w sklepie monopolowym
przy ul. Plebiscytowej, kobieta pod wpływem alkoholu dopuściła się zakłócenia spokoju i porządku publicznego poprzez
awanturowanie się
- dnia 26 maja około 23.00 właściciel prywatnej posesji przy
ul. Raciborskiej zakłócał nocny spokój poprzez bardzo głośne
odtwarzanie muzyki
- dnia 28 maja o godz. 14.15 w sklepie ”Biedronka” przy ul
Ofiar Terroru 15 letni chłopiec dokonał kradzieŜy artykułów
spoŜywczych

Zebrał Stanisław Brzęczek
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PORADY PRAWNE
Planujesz wyjazd? Zapoznaj się z rodzajami ubezpieczeń turystycznych.
Ubezpieczenia turystyczne są bardzo popularne i turyści coraz częściej korzystają z moŜliwości wykupienia polisy na wyjazd.
KaŜdy z nas moŜe ubezpieczyć podczas trwania podróŜy samochód, zdrowie, koszty leczenia, bagaŜ, a takŜe wykupić polisę od
rezygnacji z wakacji.
W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych na czas podróŜy są dwa warianty:
•
•

wykupienie polisy turystycznej
posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Polisa oferowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest bardziej korzystna, poniewaŜ zapewnia pełne pokrycie kosztów
leczenia oraz daje moŜliwość dokupienia dodatkowych opcji ubezpieczenia. O takiej polisie warto pomyśleć w sytuacji gdy jako
podróŜni jesteśmy naraŜeni na bardzo wysokie koszta, które są związane z leczeniem bądź śmiercią bliskiej osoby. Osoba posiadająca Europejską Kartę Ubezpieczenia zdrowotnego, moŜe korzystać z opieki medycznej na obszarze całej Unii Europejskiej
ale tylko w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Aby otrzymać taką kartę, trzeba złoŜyć odpowiedni wniosek we właściwym NFZ dla miejsca zamieszkania. Będąc posiadaczem takiej karty, podlegamy leczeniu dokładnie
na takich samych warunkach jak obywatel państwa, na terenie którego się w danej chwili znajdujemy. Trzeba jednak pamiętać,
Ŝe Karta nie pokrywa całego kosztu leczenia, w szczególności w placówkach prywatnych. W sytuacji gdy chcemy ubezpieczyć
bagaŜ, moŜemy wykupić polisę, która pozwoli nam na jego ubezpieczenie. Takie ubezpieczenie obejmuje rzeczy, które naleŜą
do ubezpieczonego lub wypoŜyczone przez osobę ubezpieczoną. Trzeba jednak posiadać dokument, który potwierdza wypoŜyczenie danej rzeczy. Ubezpieczenie to obejmuje równieŜ rzeczy przewoŜone lub przenoszone z miejsca pobytu. Taka polisa chroni Nas takŜe w przypadku kradzieŜy, wypadku, klęski Ŝywiołowej lub zniszczenia. Negatywną stroną ubezpieczenia bagaŜu jest
fakt, Ŝe nie obejmuje ono pieniędzy w gotówce, biŜuterii, dzieł sztuki oraz sprzętu komputerowego. Aby otrzymać odszkodowanie, trzeba spełnić szereg warunków, które są określone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
Pamiętaj aby przed wykupieniem polisy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń.

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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Zmagania ortograficzne
„Z przymruŜeniem oka”

Humor Humor Humor
Przedstawiciel piekła proponuje niebu rozegranie meczu
piłkarskiego.
- Głupi pomysł - odpowiada archanioł Gabriel - PrzecieŜ
wiesz, Ŝe wszyscy najlepsi piłkarze są w niebie...
Lucyfer:
- A wiesz gdzie są wszyscy sędziowie?
***
Dlaczego piłka noŜna to nie jest sport dla dziewczyn?
- A znasz taką, która wytrzyma 90 minut w towarzystwie
innych lasek, ubranych tak samo jak ona?
***
W czasie transmisji meczu piłkarskiego jeden z piłkarzy
przychodzi do sprawozdawcy radiowego i mówi:
- Panie redaktorze, mam prośbę. Czy mógłby pan wolniej
mówić? My nie nadąŜamy z grą!
***
Przychodzi piłkarz do spowiedzi.
Ksiądz się pyta:
- Gdzie chcesz synu pójść, do nieba czy do piekła?
- do Barcelony.
***
Młody piłkarz stara się o przyjęcie do klubu.
Prezes:
- Nadajesz się, masz wielką klatę.
- Ale ja wolałbym gdyby moje zdolności decydowały o wstąpieniu.
- Nie liczą się zdolności tylko miejsce na planszę reklamową.
***
Gdzie najlepiej grają polscy piłkarze ? W reklamie.

W

poniedziałek, 11 czerwca, w Powiatowym
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. odbył się konkurs ortograficzny „Z przymruŜeniem oka” o Puchar Starosty Wodzisławskiego. Swoją wiedzę z ortografii sprawdzali pracownicy oświaty i administracji z powiatu wodzisławskiego.Kadra kierownicza,
nauczyciele, pedagodzy, bibliotekarze, księgowi oraz pracownicy administracji wzięli udział w juŜ dziesiątej edycji konkursu
ortograficznego dla pracowników oświaty. Z tekstem dyktanda
zmierzył się równieŜ wicestarosta Dariusz Prus. Uczestnicy zmagań ortograficznych, które odbyły się pod honorowym patronatem starosty Tadeusza Skatuły, walczyli o tytuł „Bezbłędnego
Nauczyciela” oraz „Bezbłędnego Pracownika Administracji”.
Tekst dyktanda, który odczytała Janina Chlebik-Turek, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego, dotyczył odbywającego się obecnie w Polsce i na
Ukrainie turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce noŜnej.
Z tego powodu w „Koko koko Euro spoko, czyli piłkarskie potyczki" – bo tak zatytułowano dyktando - nie zabrakło zapoŜyczeń oraz wyraŜeń zaczerpniętych wprost ze studia komentatorów meczów piłki noŜnej. Pierwsze miejsce w kategorii
„Bezbłędny Nauczyciel” zdobyła Urszula Hetman z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. Na drugim miejscu uplasowała się Joanna Bizon z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, z kolei trzecie miejsce zajęła Zuzanna Klimek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach. „Bezbłędnym pracownikiem administracji” okazała
się Klaudia Putko z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śl. Kolejne miejsca zajęły: GraŜyna Katarzyniec z Gimnazjum nr
1 w Rydułtowach i Ewa Achtelik-Grzegorzyca z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Pszowie.

Wojciech Raczkowski
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„Jesteśmy bezpieczni na drodze”
zakończenie projektu w SP 1 Rydułtowy.

O

d października 2011r. do końca maja 2012r. realizowany był w naszej szkole projekt „Jesteśmy
bezpieczni na drodze”. Był on finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, działanie 9.5 „ Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Był on skierowany do uczniów klas drugich, trzecich
i czwartych i realizowany w oparciu o zasadę równości szans.
Obecnie dotarliśmy do finiszu. W ramach zajęć finansowanych z tego projektu uczniowie uczyli się zasad ruchu drogowego, jazdy na rowerze, radzenia sobie w razie wypadku,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi ucznio-

II miejsce: druŜyna klasy 3a
III miejsce: druŜyna klasy 3d
Wszyscy laureaci zostali nagrodzenie dyplomami i nagrodami
rzeczowymi. Nagrody wręczyła dyrektor szkoły- pani Ilona
Lemiesz. W czasie trwania projektu na bieŜąco przeprowadzano ewaluację z której wynika, Ŝe projekt zakończył się
duŜym sukcesem. Zadowoleni uczniowie bardzo wysoko oceniali zajęcia i wskazywali wymierne korzyści dla siebie.
Koordynator projektu
Michalina Matuszek
Ewaluator projektu
Danuta Mandrysz

Świadkowie Jehowy zapraszają na
kongres pod hasłem
„StrzeŜ swego serca!"
wie uczestniczyli w zajęciach: „Mistrz dwóch kółek”, „Ja na
drodze”, „Potrafię pomóc” oraz „Z rowerem za pan brat”. Na
potrzeby zajęć zakupiono z funduszy Unii Europejskiej: rowery do nauki jazdy, stojaki na rowery, znaki drogowe i sygnalizację świetlną do miasteczka ruchu drogowego, kaski
ochronne, kamizelki odblaskowe, gry dydaktyczne, przybory
do udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzono łącznie
448 godzin zajęć. Odbyły się równieŜ dwugodzinne spotkania
z policjantem i ratownikiem medycznym. Klasy czwarte zakończyły projekt zdając egzamin na kartę rowerową. Wszyscy uczniowie, którzy podeszli do egzaminu, zakończyli go
sukcesem. Dla klas drugich i trzecich podsumowaniem był
konkurs pt. „Jesteśmy bezpieczni na drodze”, który prowadziła pani koordynator projektu - Michalina Matuszek. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test wiedzy. Następnie
odbyła się część praktyczna, gdzie reprezentanci klas musieli
wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze oraz pokazać jak
prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Wyniki dwudniowego konkursu przedstawiają się następująco:
W klasach II:
I miejsce: druŜyna klasy 2a
II miejsce: druŜyna klasy 2b
III miejsce: druŜyna klasy 2e
W klasach III:
I miejsce: druŜyna klasy 3b

Świadkowie Jehowy uwaŜają, Ŝe wszyscy, takŜe ludzie niebędący ich współwyznawcami, odniosą poŜytek z pozytywnego
orędzia i praktycznych rad, które będą przedstawione na kongresie pod hasłem „StrzeŜ swego serca!". Zgromadzenie to
odbędzie się w Centrum Kongresowym w Sosnowcu przy ul.
Mikołajczyka 84. W programie kongresu przewidziano ciekawe omówienie biblijnych wzmianek o symbolicznym sercu.
W poszczególnych punktach, na które złoŜą się przemówienia, wywiady i scenki, słuchowiska oraz przedstawienie, zostanie podkreślone, jak zapewnianie ochrony symbolicznemu
sercu przyczynia się do duchowej pomyślności, szczęścia
oraz poprawy Ŝycia rodzinnego. Przez najbliŜsze trzy tygodnie Świadkowie Jehowy będą osobiście zapraszać na kongres mieszkańców z Jastrzębia - Zdroju. Wodzisławia Śląskiego i okolic. Drugie z czterech trzydniowych zgromadzeń,
mających się odbyć w Centrum Kongresowym w Sosnowcu
rozpocznie się w piątek 6 lipca 2012 roku o godzinie 9.20.
Myśli przewodnie kaŜdego dnia kongresu oraz tytuły poszczególnych punktów są oparte na wersetach biblijnych,
między innymi z Księgi l Samuela 16:7, IKronik 28:9 i Ewangelii według Mateusza 12:34. Hasło kongresu „StrzeŜ swego
serca!" zaczerpnięto z Księgi Przysłów 4:23. Celem programu
będzie wzbogacenie Ŝycia duchowego słuchaczy.
Wstęp na zgromadzenie jest wolny, nie przeprowadza się teŜ
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Ŝadnych zbiórek pieniędzy. Koszty zgromadzeń Świadków
Jehowy są w całości pokrywane z dobrowolnych datków.
Świadkowie Jehowy będą wręczać specjalne zaproszenia na
kongres. W tej kampanii weźmie udział w naszej okolicy 19
zborów Świadków Jehowy. W zapowiedzianym terminie programu zgromadzenia wysłucha ok. 7000 osób. W całej Polsce
odbędzie się 20 kongresów w 17 miastach. Na świecie jest
ponad 7 600 000 Świadków zorganizowanych w ponad 109
000 zborów.

Kontakt w sprawie kongresu: Leon Mielimąka
691 708 865
Od redakcji:
Gazeta „Kluka” jak dotąd jest gazetą obywatelską a ten
charakter gazety zobowiązuje nas do przestrzegania
podstawowej zasady, Ŝe kaŜda grupa społeczna ma prawo do publikowania ogłoszeń (płatnych) bądź informacji o ile swoją treścią nie naruszają prawa prasowego.

Rodzinnie na parafialnych błoniach

M

ama, babcia i wnuczki - taki wielopokoleniowy skład rodzinnych ekip dominował pod koniec festynu w parafii p.w. św. Jerzego w
Rydułtowach. Wiadomo nasi grali z Czechami, więc męska część publiczności nieco przed 21.00 rozeszła się kibicować. Mimo śląskiej obyczajowości to dziś
rzadki widok, aby kilka pokoleń bawiło się wspólnie – dlatego organizatorzy festynu, który w parafii ma juŜ spore tradycje – zorganizowali go pod hasłem „Śląska rodzina z kulturą i
w kulturze”. Inicjatywie pomogło miasto wspierając finanso-

wo przedsięwzięcia w ramach realizacji zadania publicznego
w zakresie kultury i sztuki, bo na „powaŜnych” sponsorów w
naszych „kryzysowych” czasach trudno liczyć. Nie było równieŜ tym razem gwiazdy wielkiego formatu, ale jak na idee
rodzinnego biesiadowania przystało na scenie wystąpiły dzieci i młodzieŜ naszej parafii, poczynając od Ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego, poprzez SP nr 1 im. Karola Miarki,
LO im. Noblistów Polskich, Szkołę Muzyczną im. Pawła
Świętego na stowarzyszeniu „Tacy sami” kończąc. Nareszcie
posłucham recytacji mojego wnuka – wyznała jedna z babć –
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on nam tego w
domu nie powie, chociaŜ,
aŜ w Bielsku
dostał wyróŜnienie – moŜe
się nas wstydzi
– śmiała się
dumna
z
chłopca babcia! Okazji do
oklaskiwania
swoich pociech było zatem sporo, zwłaszcza, Ŝe w ramach
festynu ogłoszono, aŜ dwa konkursy – na „Śląski wic” oraz
plastyczny o sztuce sakralnej Rydułtów, który przyniósł kilkadziesiąt prac prezentowanych w nawach bocznych kościoła
św. Jerzego. Po części szkolnej na scenie pojawili się profesjonalni artyści zapowiadani przez debiutujących w roli konferansjerów Małgorzatę Skowronek z Rodziny bł. Edmunda
Bojanowskiego i Grzesia Kózkę ucznia liceum na Skalnej.
Występ dla sporej, kilkusetosobowej publiczności rozpoczął
rydułtowski zespółBebiki –Beboki vel Obiboki, bo wszystkich trzech nazw uŜywają wymiennie, potem MELO-RYTM
przypomniał piosenki Anny Jantar, wystąpił rydułtowskorybnicki kabaret Kałasznikow,a program zakończył wspaniały
koncert Orkiestry KWK Rydułtowy-Anna pod dyrekcją Jana
Wojaczka z towarzyszącym jej zespołem tanecznym Sukces.

Szczególnym powodzeniem cieszyły się bajecznie kolorowe
stroje tancerek, który w promieniach zachodzącego słońca
gubiły pióra i cekiny w rytm samby, czardasza, a nawet nieco
frywolnego kankana. To oczywiście tylko niektóre atrakcje
festynu. JuŜ poprzedniego dnia swój obóz na rydułtowskich
błoniach rozbili harcerze. Grochówka i kiełbaski, które serwowali miały tak duŜe powodzenie, Ŝe nie wszystkim udało
się dostać. MoŜna było skosztować słodyczy w Oratorium św.
Józefa, były przejazdy bryczką, zjeŜdŜalnie – atrakcja nie
tylko dla najmłodszych dzieci ale i najmłodszych wikarych,
wata cukrowa i wiele innych festynowych niespodzianek.
Szkoda tylko, Ŝe wspólnego biesiadowania nie dopełniło
zwycięstwo naszych piłkarzy. Kolejny festyn juŜ za rok, a na
ten piłkarski przyjdzie nam chyba poczekać o wiele dłuŜej.

Piotr Skowronek rzecznik festynu
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Wszystko o zagroŜeniu poŜarowym lasu
Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagroŜeniem poŜarowym. Niestety to ludzie odpowiadają za ponad 90% poŜarów lasu. NieostroŜność z ogniem czy umyśle podpalenia - to tylko niektóre przyczyny powstawania poŜarów lasu.
Największe zagroŜenie poŜarowe lasu występuje w okresie wczesnej wiosny i lata. W miesiącach letnich utrzymujące
się wysokie temperatury bez opadów powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu - wystarczy iskra aby spowodować poŜar.
Na podstawie wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności powietrza oraz współczynnika opadowego leśnicy określają
aktualny stopień zagroŜenia poŜarowego. W okresie od 1.04 do 31.10 pomiary dokonywane są codziennie i podawane do wiadomości SłuŜb Leśnych a w okresie szczególnego zagroŜenia poŜarowego równieŜ do radia i telewizji.

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagroŜenia poŜarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu.
P A M I Ę T A J!
Wzniecić poŜar lasu moŜna bardzo łatwo o wiele trudniej go ugasić.
W płomieniach giną zwierzęta i ludzie. Tylko Ty moŜesz temu zapobiec.

Bezpieczne zasady zachowania się w lesie
1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak równieŜ w odległości do 100 m. od granicy
lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać poŜar a w szczególności:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (jeśli koniecznie chcesz rozpalić ognisko zawiadom leśniczego, wskaŜe on
bezpieczne miejsce, gdzie mógłbyś to zrobić, pamiętaj jednak, Ŝe przy III stopniu zagroŜenia poŜarowego palenie ognisk w lesie
jest zabronione).
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
2. Wcześniej dowiedz się o stopniu zagroŜenia poŜarowego lasu jaki obowiązuje w danym dniu, dostosuj się do niego - być moŜe ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

Co zrobić gdy jesteś świadkiem poŜaru
Oceń sytuację:
1. JeŜeli jest to zarzewie poŜaru i zauwaŜysz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni
podejmij próbę jego ugaszenia. W tym celu wykorzystaj np.: gałęzie, koc, części ubioru, wodę (jeŜeli jest dostępna), lub spróbuj
przy pomocy łopaty odkryć wierzchnią warstwę ziemi by uniemoŜliwić rozprzestrzenianie się ognia. Następnie zawiadom o zaistniałej sytuacji straŜ poŜarną lub słuŜby leśne.
2. JeŜeli jest to poŜar niemoŜliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych ci środków:
- niezwłocznie zaalarmuj STRAś POśARNĄ TEL. 998 , POLICJĘ TEL. 997, TEL. ALARMOWY 112
- podaj cechy charakterystyczne poŜaru (co się pali, gdzie, czy jest zagroŜenie dla miejscowości),
- podaj swoje dane personalne: imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz.
PAMIĘTAJ!
1. W przypadku rozprzestrzeniania się poŜaru ewakuuj się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru.
2. Jeśli znajdziesz się w strefie zadymienia pochyl się nisko (przy ziemi jest mniej dymu) oraz osłoń usta i nos chustką lub częściami odzieŜy.
Beata Gaszka
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Przygotowania do opalania
Chcesz dobrze przygotować się do wakacyjnego plaŜowania
i zapewnić sobie maksymalną ochronę przed skutkami ubocznymi
słonecznych kąpieli? Zacznij z nami juŜ teraz!

D

o wakacji zostało jeszcze sporo czasu. Ale ochrona przed słońcem nie moŜe rozpocząć się przed samym wyjściem na plaŜę. JuŜ na 2-3 miesiące przed opalaniem powinnaś zacząć przygotowania, aby opalić się nie tylko ładnie, ale teŜ zdrowo.

Dieta plaŜowiczki
Stosując proste zasady Ŝywieniowe, moŜesz juŜ teraz ochronić swoją skórę przed niekorzystnym działaniem promieni UV, nie dopuszczając do jej wysuszenia. Niewłaściwe korzystanie ze słońca przyspiesza wytwarzanie wolnych rodników, co zmniejsza metabolizm
w komórkach skóry. Organizm potrafi co prawda sam obronić się przed wolnymi rodnikami, ale trzeba go wspomóc właściwym odŜywianiem. PomoŜe nam w tym dieta bogata
w mikroelementy i witaminy, zwłaszcza E i C. Ochronną warstwę melaniny na skórze
wzmocnisz, pijąc codzienne sok marchewkowy i jedząc duŜo pomidorów. Warzywa bogate
są w beta-karoten, który poprawia odporność na promieniowanie UV. Sosy pomidorowe
zawierają duŜo likopenu, silnego antyutleniacza. Aby uchronić się przez ryzykiem rozwoju raka skóry pod wpływem promieni
UV, jedz sushi. Brązowe algi są nieocenione w profilaktyce czerniaka. Pomogą teŜ szpinak, ryby, kakao i gorzka czekolada. MoŜesz wzbogacić dietę o preparaty witaminowe zawierające prowitaminę A.

Zastanów się nad wyborem kosmetyków
Warto juŜ teraz poszukać w drogeriach dobrego kremu chroniącego przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Sprawdzaj na opakowaniu, czy krem zawiera dwa rodzaju filtrów: i UVA, i UVB. Te pierwsze stanowią 95 proc. promieniowania niszczą kolagen, elastynę i DNA komórek, powodują podraŜnienia. Promienie UVA docierają do skóry właściwej, a UVB tylko
do naskórka, jednak są najczęstszą przyczyną wywołanego przez opalanie raka skóry. Powodują teŜ rumień. Pamiętaj, Ŝe najlepiej kupić od razu krem z wysokim filtrem SPF 50. To nieprawda, Ŝe wywołują efekt "maski" na twarzy, Ŝe są za tłuste
i zostawiają brzydkie białe ślady. Dzisiejsze kosmetyki są juŜ o wiele lepsze, lekkie, często w formie sprejów czy mleczek. Tak
naprawdę nie istnieje idealna, stuprocentowa ochrona przed słońcem - umieszczanie na opakowaniach informacji o "całkowitej
ochronie" jest juŜ zabronione. Filtr SPF 100 tak naprawdę chroni nas niewiele bardziej niŜ SPF 50. Pamiętaj teŜ, Ŝeby zaopatrzyć
się w wystarczającą ilość kosmetyku - za kaŜdym razem, gdy będziesz się opalać, trzeba będzie zuŜyć na twarz i dekolt kulkę
wielkości orzecha laskowego, a na ciało - 2 łyŜki.

Kremy dla wraŜliwych
Jeśli wybierasz się na plaŜę, ale masz wraŜliwą skórę lub jesteś alergiczką, krem do opalania kup w aptece. Takie kosmetyki zawierają nie tylko filtry, ale teŜ składniki łagodzące takie jak woda termalna (np. kremyVichy). MoŜesz teŜ kupić kosmetyki
w 100 proc. naturalne (np. Dr. Hauschka). Pomyśl teŜ o odpowiednim ubraniu na słoneczne dni. Tkaniny nie dają stuprocentowej
ochrony: na przykład bawełna przepuszcza 20 proc. UVA i 4 proc. UVB. MoŜna kupić specjalne ubrania z filtrami UV, a nawet
proszki do prania zostawiające na materiale warstwę filtrująca promieniowanie.

Słońce w pigułce
Opalenizna w tabletkach? W dzisiejszych czasach to moŜliwe. MoŜna juŜ kupić specjalne kapsułki wspomagające opalanie. Zawierają beta-karoten i witaminy. Zacznij ich zaŜywanie kilka tygodni przed planowanym opalaniem, np. przed wyjazdem na
urlop. Preparaty sprawią, Ŝe twoja opalenizna będzie mocniejsza i trwalsza, a przy tym wzmocnią odporność skóry na słońce.
Tabletki z beta-karotenem dostarczają nam antyutleniaczy, które pomagają walczyć z wolnymi rodnikami. Beta-karoten gromadzi się w naskórku i nadaje skórze ciemniejszy odcień. Nie przesadź z "kapsułkami słońca", Ŝeby skóra nie była zbyt pomarańczowa.
interia.pl zdrowie - kobieta
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Dzień uśmiechu i radości w przedszkolu Misia Uszatka

K

olejny, juŜ raz na terenie Publicznego Przedszkola Nr 2 odbył się PIKNIK RODZINNY pod hasłem "Mama, Tata i
Ja". W czerwcowe poniedziałkowe popołudnie ogród przedszkolny zmienił się nie do poznania. Wszędzie pojawiły się
grona kolorowych balonów i bibułkowych kwiatów . Wszystkich przybyłych na festyn czekało moc atrakcji i dobrej zabawy. Dzieci zaprezentowały swój program artystyczny a następnie wszyscy wzięli udział we wspólnym pikniku. Dla dzieci przygotowano dmuchaną zjeŜdŜalnię i animatora
do zabaw z dziećmi m. in. malowania twarzy. Nie zabrakło poczęstunku z
pysznymi ciastami pieczonymi przez rodziców. Była teŜ kawa i chłodne
napoje. Rodzice przy pomocy kucharek przygotowali przepyszne przysmaki - kiełbaskę z grilla, kaszankę z kapustą kiszoną oraz pieczone skrzydełka. Piknik był wspaniałą okazją do miłego spędzenia czasu przedszkolaków, ich rodziców oraz nauczycielek - tym bardziej,
Ŝe dopisała pogoda. Piknik zakończył się późnym popołudniem, a nasi milusińscy wraz z rodzicami wyszli zadowoleni oraz
uśmiechnięci. Rodzinny nastrój, słoneczna pogoda i przyjemna atmosfera sprawiły, Ŝe dzień ten był wyjątkowy dla wszystkich
uczestników. Rada Rodziców i personel przedszkola serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom , a w szczególności rodzicom
za organizację i udział w pikniku.

Danuta Kania
Nauczyciel PP Nr 2

W

imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Rydułtów serdecznie dziękuję wszystkim osobom, stowarzyszeniom i zespołom które uświetniły rydułtowskie „Święto Stowarzyszeń”, które odbyło się

na rynku w dniu 23 czerwca 2012 r. Serdecznie dziękuję zespołom, które reprezentowały finalistów przeglądu zespołów artystycznych pt. „Tradycje śląskie w godce, tańcu, pieśniczce, strojach i scenkach teatralnych” (współfinansowany przez Starostwo Powiatowe) ze znaczącym tematem „Zolyty, Zolyty to fajno jest
rzecz” (współfinansowany przez Urząd Miasta Rydułtowy). Były to zespoły: „Rzuchowianki”, „Old Stars”,
zespół taneczny „Sukces”, zespół „Ciaproki”, chór „Lira” i „Cecylia”, kabaret „Gimpel Band” z LO, zespół
folklorystyczny „Pszowiki”, zespół „Olzanki”. Również serdecznie dziękuję firmom i osobom za udostępnienie zbiorów i artykułów na wystawki Towarzystwa Miłośników Rydułtów, a w tym: Skansen „Na wagę
chleba” p. Adama Pietrygi z Chwałowic, Piekarni Leszka Adamczyka, Piekarni Arkadiusz Postawka. Dziękuję niezawodnym Członkom TMRu, którzy przygotowali i obsługiwali wystawki i wymienione zespoły , a
także obsługiwali stoisko „Świadomego Obywatela” i dokumentowali przebieg „Święta Stowarzyszeń”. Do
nich należeli: Andrzej Korbica, Dominika Głodowicz, Sabina Tomaszewska, Beata Gaszka, Krystian Gajda,
Małgorzata Gedyk, Erwin Kosteczko, Danuta Nowak, Andrzej Zając, Jan Wojaczek, Jan Swoboda, Lucjan
Mrozek, Henryk Mańka, Róża Machnik, Adolf Widera, Jerzy Majer, Jan Jargoń, Kazimierz Kąsek
(wystawka swoich modeli), Czesław Rezner, Stefania Stebel, Ryszard Malerz, Teresa Maciejewska, Sylwia
Jakubiec, Bogumił Kosowski, Barbara Pałka.

Henryk Machnik
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Zachwyciła ich Polska gościnność,
zabytki i Euro!
Wymiana polsko-niemiecka
ze szkołą z Hamburga

W

dniach 11-16 czerwca 2012 na zaproszenie
licealistów ze Skalnej gościli w Rydułtowach
uczniowie i nauczyciele z Niemiec. Była to
pierwsza wizyta uczniów zaprzyjaźnionej
szkoły Handelsschule w Hamburgu, która moŜe stać się początkiem stałej współpracy. Organizatorami wymiany polskoniemieckiej byli dyrektor szkoły oraz nauczyciele Liceum im.

atmosferę piłkarskich Mistrzostw Europy w Polsce. Rodziny
goszczące młodych Niemców starały się równieŜ zapewnić ze
swojej strony wiele róŜnorodnych atrakcji. Na zakończenie
wymiany polsko-niemieckiej uczniowie Liceum na Skalnej
zaprosili swoich gości do „Domu Gościnnego” w Rydułtowach na wieczór poŜegnalny. Nawiązanie współpracy partnerskiej ze szkołą w Niemczech umoŜliwiło realizację wyznaczonych celów i spełnienie oczekiwań uczniów i rodziców.
Dzięki wymianie młodzieŜy polsko-niemieckiej uczniowie

Noblistów Polskich w Rydułtowach, a koordynatorem projektu – została germanistka p. Małgorzata Piotrowska. Goście z
Hamburga zakwaterowani byli u rodzin goszczących w domach polskich koleŜanki i kolegów z Niemiec. Uczniowie
zwiedzili szkołę, wzięli udział w zajęciach szkolnych, w zajęciach integracyjnych, oraz w pikniku polsko-niemieckim z
udziałem gimnazjalistów z zaprzyjaźnionego Gimnazjum w
Pszowie, którzy przygotowali inscenizację „Czerwonego
Kapturka” w języku niemieckim. Program artystyczny przygotowany przez uczniów Liceum na Skalnej zachwycił gości,
którzy przekonali się, jak wszechstronnie uzdolnieni są polscy
uczniowie. Były tańce ludowe i nowoczesne w wykonaniu
dziewcząt z grupy „Sukces”, piosenki w róŜnych językach
śpiewane przez nasze licealne gwiazdy i gwiazdeczki, prezentacje multimedialne, a na koniec nauka tradycyjnych tańców polskich, wspólny śpiew i grillowanie. Goście z Hamburga odwiedzili Panią Burmistrz Kornelię Newy w Urzędzie
Miasta Rydułtowy, co było dla nich duŜym przeŜyciem i jest
urokiem mniejszych miast. Zwiedzili miasto i okolicę, m.in.
zabytkową Kopalnię „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu.
Uczniowie polscy oraz ich goście z Niemiec pojechali na wycieczkę do Krakowa, zwiedzali miasto z przewodnikiem,
wzięli udział w grze miejskiej, a następnie udali się z wizytą
do Instytutu Goethego, który mieści się w Pałacu Potockich
przy Rynku Głównym. W programie wymiany polskoniemieckiej był równieŜ Beskid Śląski oraz wjazd na Czantorię, niestety początkowo w deszczu i gustownym róŜowych
pelerynkach. Goście z Hamburga przyjechali do Rydułtów w
czasie Euro 2012, mieli zatem okazję poczuć niepowtarzalną

mieli moŜliwość wzajemnego poznania się oraz integracji,
poszerzenia wiedzy o kraju partnera, promowania kultury i
tradycji własnej ojczyzny, kontaktu z językiem niemieckim.
Nauczyciele mieli szansę współpracować z nauczycielami
oraz młodzieŜą z Niemiec, obalać stereotypy i przezwycięŜać
uprzedzenia. 24 września uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach pojadą z rewizytą do Hamburga w ramach wymiany polsko-niemieckiej,
dofinansowanej przez PNWM w Warszawie.

Małgorzata Piotrowska
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czerwca 2012 roku uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach uczestniczyli w podsumowaniu wiadomości i umiejętności z zakresu karty rowerowej. Pilnie przez cały rok w ramach
przedmiotu „Wychowanie komunikacyjne” (program autorstwa Anny Porwoł) poznawali zasady i przepisy
ruchu drogowego obowiązujące pieszych i
rowerzystów. Pod czujnym okiem nauczycieli
wychowania fizycznego
doskonalili umiejętność
jazdy po sprawnościowym torze przeszkód i
miasteczku ruchu drogowego. Zasady udzielania pierwszej pomocy trenowali razem z
panią higienistką. Wytrwała, systematyczna i rzetelna praca
zaowocowała bardzo dobrymi wynikami testu końcowego.
Wszyscy czwartoklasiści poradzili sobie z
testem teoretycznym,
jazdą sprawnościowa
rowerem i zasadami
udzielania pierwszej
pomocy. Obserwujący zmagania uczniów
policjant podkreślił
duŜe zaangaŜowanie
uczniów oraz bardzo
dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne. „Pierwsze
Prawo Jazdy”- czyli Karta Rowerowa zobowiązuje do świadomego i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym i tego właśnie wszystkim czwartoklasistom Ŝyczymy!

Anna Porwoł

Zespół Czelodka

Z

espół CZELODKA obchodzi swoje drugie urodziny
pracy. Zaczął z wysokiego pułapu, bo od nagrania
teledysku do telewizji TVS. Był jednak wówczas
pod dobrą opieką menagera Krystiana Okrenta,
Edwarda Sikory z zespołu Edmans, zespołu Kindla (aktualnie
nagrywającego z Feelem) oraz wydawnictwa Box Music z
Bytomia. Rozstanie z nimi, spowodowane trudnościami organizacyjnymi w związku z dojazdem na próby i nagrania (do
Piekar, Katowic czy Bytomia potrzebny byłby bowiem stały
dowóz) było trudnym momentem. Trzeba było zacząć pracę
od podstaw. Jednak to czego dzieci nauczyły się podczas tamtej współpracy, owocuje w pewnym sensie do dziś. To między innymi pokonanie lęku przed duŜą sceną czy wiedza na
temat pracy nad nagraniem w studiu. Ogromnym wsparciem
przez cały ten okres było i jest Towarzystwo Miłośników
Rydułtów z prezesem panem Henrykiem Machnikiem, który
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wypromował zespół w naszym mieście. Wiele osób ze stowarzyszenia albo pomaga, tak jak na przykład pani Urszula Matuszek albo wspiera duchowo zespół, jak chociaŜby pani Barbara Baron czy pan Majer. No i oczywiście Zespół Szkół w
Rydułtowach, który dzięki finansom z miasta przeznaczonym
na edukację oraz Radzie Rodziców opłacił w tym roku łącznie około 10 wyjazdów na róŜnego rodzaju konkursy rejonowe i wojewódzkie, a nawet ogólnopolskie. Zespół nie przyniósł jednak wstydu, bo z kaŜdego prawie konkursu wrócił co
najmniej z wyróŜnieniem. (Szczegółowe osiągnięcia wymienione zostały poniŜej). A poziom poza rejonem był juŜ naprawdę bardzo wysoki. Nasz zespół typowo amatorski mierzył się często z dziećmi pobierającymi kilka razy w tygodniu
dodatkowe lekcje śpiewu u profesjonalistów. Cieszy nas teŜ
niesamowicie nawiązane współpracy z zespołem Bebiki pod
kierownictwem pana Michała TęŜyckiego, który potrafi wokół siebie gromadzić wspaniałych ludzi z pasją, kochających
muzykę, będących dobrym wzorem dla dzieci. Nie byłoby teŜ
tych sukcesów, gdyby nie pomoc wielu osób: szczególnie
pani Renaty Stebel, Romualda Pawlaka i oczywiście rodziców, dziadków i innych członków rodzin dzieci z zespołu.
OSIĄGNIĘCIA CZELODKI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Zespołowe:
Skład zespołu: Adam Gawron, Agata Grzegorzyca, Kamil
Kuna, Klaudiusz Przybylski, Kamil Samek, Adam Szymański, Aleksandra Szymańska, Dorota Wolny (w kolejności alfabetycznej)
I miejsce w Starochorzowskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
(zasięg wojewódzki) (akompaniament - Adam Gawron)
Awans do finału i wyróŜnienie w finale (jak jedyny zespół
dziecięcy, nie przyznano miejsc w tej kategorii) w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Bóg się rodzi” w
śorach (akompaniament - Adam Gawron) IV miejsce oraz
Nagroda Publiczności w Wojewódzkim Konkursie Talentów
„PokaŜ, co potrafisz” (akompaniament - Adam Gawron)
Indywidualne:
Kamil Samek - (wraz z chórkiem w składzie: Klaudiusz Przybylski, Kamil Kuna, Adam Szymański) - zajęcie miejsca w
pierwszej trójce w rejonowym etapie Ogólnopolskiego Konkursu WYGRAJ SUKCES w Jastrzębiu, awans do półfinału
Kamil Samek – wyróŜnienie (wraz z chórkiem w składzie:
Klaudiusz Przybylski, Kamil Kuna, Adam Szymański) w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu WYGRAJ SUKCES w
Krakowie
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Klaudiusz Przybylski – zajęcie miejsca w pierwszej siódemce
Wojewódzkiego Turnieju Piosenki Dzieci i MłodzieŜy w Radlinie, awans do finału
Kamil Samek – I miejsce w Międzyszkolnym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek (zasięg rejonowy) w Wodzisławiu Śl.
Kamil Kuna – II miejsce w Międzyszkolnym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek (zasięg rejonowy) w Wodzisławiu Śl.
Aleksandra Szymańska – III miejsce w Międzyszkolnym
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek (zasięg rejonowy) w Wodzisławiu Śl.
Aleksandra Szymańska – wyróŜnienie (jako jedyna solistka w
kategorii dziecięcej, nie było przyznanych miejsc w tej kategorii) w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Bóg
się rodzi” w śorach Zapraszamy do obejrzenia nagrań z występów na kanale You Tube po wpisaniu hasła CZELODKA
oraz na facebooku.

Sylwia Jakubiec

DLACZEGO …
Jesteśmy biedni ?

O

statnio pojawiła się w prasie informacja, Ŝe Rydułtowy znalazły się na 7. miejscu rankingu najbiedniejszych miast Polski. Długo zastanawiałam
się, co z tym fantem zrobić. Stało się - informacja
poszła w świat. I choćby była nieprawdziwa - trudno ją zdementować. A jak to jest rzeczywiście ? Ranking dotyczy roku
2010. Policzono stosunek wpływów do budŜetu danego miasta przez ilość jego mieszkańców. Proste, ale... chyba za proste. Pierwszy problem to lekka pomyłka co do ilości mieszkańców. Wzięto dane ze spisu ludności z 2002 roku, skorygowane o coroczne zmiany. Niby dobrze, ale rozbieŜność z rzeczywistością sięga kilkuset osób (przyjęto w rankingu za duŜo). A to ma juŜ istotny wpływ na wynik końcowy. Jeszcze
większy błąd popełniono w przypadku dochodów naszego
miasta. W 2010 roku akurat dostaliśmy sporą ilość pieniędzy
unijnych. Było tego przeszło pięć milionów zł (5252494,40
zł). Nie wpłynęły one jednak do budŜetu miasta, bo podjęliśmy decyzję, iŜ korzystniej będzie, jak dostanie je bezpośrednio Rydułtowskie Centrum Kultury - pieniądze przeznaczone
były na budowę RCK.Tym sposobem sztucznie zmniejszono
dochody miasta o kilka milionów. A to w sytuacji, kiedy wykazany w rankingu budŜet wynosił 43 mln zł, znacznie zmienia średni dochód. No dobrze, ale czy to wszystkie moje zastrzeŜenia ? Niezupełnie. Najbogatsze, jak wynika z rankingu,
są miasta na prawach powiatu (np. Katowice). Miasta takie z
definicji mają znacznie większe dochody. Dostają chociaŜby
subwencję oświatową na szkoły ponadgimnazjalne. Rydułtowy takiej subwencji nie dostają, choć na naszym terenie mamy dwie szkoły ponadgimnazjalne. Dostaje zaś taką subwencję Rybnik. Tym samym znacznie wzrasta jego dochód. I co z
tego, skoro wydatki takŜe wzrastają (i to nawet o większą
kwotę, niŜ kwota subwencji) – wszak szkoły te trzeba utrzymywać. PowyŜej przedstawione wnioski są prawdziwe i logiczne. Mnie nie dawała jednak ta bieda spokoju przez wiele
dni. Postanowiliśmy przeanalizować, jak moŜna zwiększyć
wspomniane dochody. Okazało się, Ŝe nie jesteśmy w stanie
zwiększyć budŜetu w zasadniczych jego pozycjach. Zwięk-
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szyć subwencji i dotacji się nie da, bo one przyznawane są
zgodnie ze skomplikowanymi algorytmami, ustalanymi na
poziomie centralnym (tam biednymi nie jesteśmy !!). Podobnie z róŜnego rodzaju opłatami, w większości ustalanymi centralnie. Trudno zwiększać dochody będące środkami unijnymi, bo i tak juŜ tych środków pozyskujemy sporo. Do tego
trzeba mieć tzw. wkład własny, a skądś wziąć go trzeba. No i
trzeba wygrać konkurs na te środki. Jednym z dochodów miasta jest procent od podatku dochodowego naszych mieszkańców. Czy więc w imię zwiększenia wskaźnika powinniśmy
pójść do swoich pracodawców i prosić o podwyŜkę ? ToŜ to
bezsensowne i głupie. Podobnie jest z podatkami od gruntu i
nieruchomości. Czy mamy je zwiększyć, Ŝeby poprawić
wskaźnik ? Wydaje się, Ŝe lepszym rozwiązaniem od zwiększania dochodów jest optymalizacja wydatków. I chyba tędy
droga. No cóŜ - statystyka nie jest nauką prostą. Aby wyciągać z badań statystycznych sensowne wnioski, trzeba jednak
trochę na tym się znać i trochę pomyśleć. Często zaś w imię
sensacji wyciąga się wnioski, nie mające się nijak do rzeczywistości. Wystarczy chociaŜby wziąć analogiczne dane z roku
2009 i okazuje się, Ŝe "lądujemy" w identycznym rankingu
juŜ nie na siódmym a na 164 miejscu. W 2011 roku średnia
wychodzi nam jeszcze lepiej, choć GUS danych jeszcze nie
ogłosił...

Burmistrz Miasta Rydułtowy
Kornelia Newy

Dyrektor PCPR w Wodzisławiu Śl. będzie
doradzać Marszałkowi Województwa

D

ecyzją marszałka województwa śląskiego i na
wniosek starostwa powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim Irena Obiegły – Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
została członkiem nowej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych. Rada składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego
(powiatów i gmin). Irena Obiegły jest jedynym przedstawicielem samorządów lokalnych w nowej Radzie, której kadencja
rozpocznie się 28 czerwca i potrwa cztery lata. Do zadań Rady naleŜy w szczególności inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na
rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów
oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków
dla osób niepełnosprawnych. NaleŜy podkreślić, Ŝe członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, tj. nie otrzymują
z tego tytułu Ŝadnego wynagrodzenia. Taka sama zasada
dotyczy członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych, która działa przy Staroście Wodzisławskim.

Wojciech Raczkowski
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Ekologia na co dzień – czyli jak kaŜdy z nas moŜe zadbać
o nasze środowisko
1. Nie powinno się uŜywać:
•
•

Aerozoli zawierających freony ( sprawdzaj informacje na opakowaniu )
Opakowań, pojemników wytworzonych z plastiku o porowatej strukturze (róŜnego typu tacki na jedzenie).

2. Oszczędzanie energii
•
Włączanie ogrzewania w rzeczywiście niskich temperaturach.
•
Wyłączanie oświetlenia w pokoju, gdy z niego wychodzimy.
•
Zastąpienie urządzeń elektrycznych pracą własnych mięśni (np. przy pracach w kuchni czy majsterkowaniu).

3. Zmniejszanie ilości i segregacja odpadów:

•
•

•
•
•
•

NaleŜy oszczędzać papier, zbierać makulaturę do specjalnie wyznaczonych pojemników.
UŜywać butelek zwrotnych, zbędne szkło oddawać do punktów skupu lub wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemni
ków.
Unikać kupowania rzeczy z plastiku, na zakupy zabierać ze sobą reklamówki, aby nie trzeba było przynosić kolejnej torby
plastikowej ze sklepu.
ZuŜyte baterie umieszczać w specjalnie oznaczonych do tego celu pojemnikach (często są takie miejsca w sklepach
trycznych, czy punkty zbiórki w szkołach).
Nie wyrzucać ze zwykłymi śmieciami opakowań po farbach, środkach owadobójczych, rozpuszczalnikach, przetermino
wanych leków - są na nie specjalne punkty zbiórki. Nie naleŜy wylewać równieŜ takich rzeczy do zlewu, grozi to
czyszczeniem wód.
Kupować artykuły w szkle a nie w puszkach (produkcja szkła jest tańsza i moŜe być ono powtórnie wykorzystane).

4. Oszczędność wody przez:

•
•
•
•
•
•

Korzystanie z kąpieli pod prysznicem zamiast w wannie.
W spłuczce w toalecie załoŜyć zawór ograniczający.
Ograniczyć pranie (rzecz raz załoŜona przewaŜnie nadaje się do powtórnego wykorzystania np. bluzy, spodnie, swetry).
Oszczędzać wodę przy zmywaniu.
Kontrolować szczelność kranów.
Kupować sprzęty oszczędzające wodę (pralki, zmywarki do naczyń).

5. Zmniejszanie zanieczyszczeń wody:
•
•
•
•

Nie naleŜy wylewać farb, lakierów, rozpuszczalników do kanalizacji.
Samochód naleŜy myć w takim miejscu, aby resztki benzyny i olejów nie przedostały się do kanalizacji.
UŜywać środków czyszczących bezpiecznych dla środowiska (patrzeć na etykietki).
Włączać się czynnie w róŜne akcje ochrony wód i innych elementów środowiska.
Beata Gaszka
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KANDYDACI NA RYDUŁTOWIKA 2011 ROKU
Jacek Stebel

Z

głaszam kandydaturę pana Jacka Stebel do tytułu „Rydułtowika 2011 roku" Pan Jacek Stebel
jest dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30. Jest równieŜ prezesem i trenerem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ognisko" od
początku jego istnienia tj. od 2005 roku (jest równieŜ jego załoŜycielem). Pan Jacek Stebel jest
głównym animatorem wszelkich działań klubu. UKS „Ognisko" prowadzi szkolenie w sekcji szachowej.
Po kilku latach istnienia klub odnosi znaczące sukcesy, dzięki czemu o szachach w Rydułtowach znów
jest głośno. Zawodnicy klubu zdobywają medale na zawodach wojewódzkich i krajowych, a 4 z nich
uczestniczyło nawet w Mistrzostwach Świata Juniorów. W rozgrywkach druŜynowych w 2010 roku
pierwsza druŜyna UKS „Ognisko" wywalczyła awans do II Ligi Państwowej Juniorów, a druga druŜyna
wywalczyła awans do Ligi Wojewódzkiej Juniorów. UKS „Ognisko" jest organizatorem corocznych turniejów szachowych w
Rydułtowach (Szachowe Mistrzostwa Rydułtów i Wiosna w Rydułtowach), a takŜe wielu imprez organizowanych we współpracy ze Śląskim Związkiem Szachowym (Mistrzostwa Województwa Śląskiego Juniorów, rozgrywki Ligi Okręgowej itp.).
Burmistrz Miasta Rydułtowy
Kornelia Newy

RITA FERENC

Z

głaszam kandydaturę pani Rity Fernec na Rydułtowika 2011 r. Rita Ferenc urodziła się w
Pszowie. Obecnie mieszka w Rydułtowach przy ulicy Ofiar Terroru. Jest emerytką , czynnie
pracującą społecznie. Wykształcenie średnie. Pracowała 3 lata w przedszkolu w Rydułtowach,
oraz 20 lat jako dziewiarka. Ma 2 córki i syna. Jest czynnym członkiem TMR. Od zawsze działała w róŜnych zespołach tanecznych i śpiewaczych, oraz pełniła i pełni nadal funkcje społeczne. Od
1984 r. związana jest z Towarzystwem Śpiewu „Cecylia” w Rydułtowach. Najpierw jako członek chóru ,
a w latach 1987-2001 pełniła funkcję gospodarza. W latach 2001-2004 była V-ce Prezesem chóru , natomiast od 2005 roku jest prezesem Towarzystwa Śpiewu „Cecylia”. W Zarządzie Okręgu Rybnickiego
Śląskich Chórów i Orkiestr od 2001 r. pełni funkcję Sekretarza. Za działalność, propagowanie chóralnego śpiewu i funkcję oraz prace społeczne została odznaczona brązową, srebrną i złotą odznaką P.Z.Ch i O. Towarzystwo Śpiewu „Cecylia” pod kierownictwem p. Rity Ferenc bardzo się rozwinęło , zdobywa liczne nagrody, wyróŜnienia, duŜo koncertuje,
za granicą takŜe. Towarzystwo jest wysoko oceniane w Okręgu Rybnickim Śl.Z.Ch i O. Pani Rita Ferenc jest osobą kompetentną a kierujący przez nią chór „Cecylia” jest dla miasta Rydułtowy wspaniałą wizytówką.
Za Zarząd
V-ce Prezes Towarzystwa Śpiewu „Cecylia”
ElŜbieta Jankowska

HENRYK MAŃKA

Z

głaszamy p. Henryka Mańka jako kandydata w konkursie na „Rydułtowika Roku 2011”. Pan
Mańka jest rydułtowikiem od urodzenia tj. od 1940 r. i tu mieszka. Szkołę podstawową i LO
skończył w Rydułtowach, a potem podjął studia na Politechnice Gliwickiej. W pracy zawodowej pełnił róŜne odpowiedzialne funkcje: Główny Mechanik, Kierownik Działu Inwestycji w
zakładzie RJDPT Fadom śory, Elektrownia Rybnik. Na emeryturę przeszedł w 2000 roku. Zainteresowania Pana Henryka są wielokierunkowe. W czasie studiów pasjonował się taternictwem i speleologią.
Namiętnie do dziś i to z powodzeniem gra w brydŜa. Pasjonuje go mechanika samochodowa. Od 10 lat
jest Członkiem TMRu, a od 4 lat sekretarzem Zarządu. W naszym Towarzystwie naleŜy do najbardziej
aktywnych a jego działania jako organizatora turniejów, przygotowanie stoisk na Dni Rydułtów, Święcie
Stowarzyszeń czy innych imprezach przez TMR są zauwaŜane nie tylko w Rydułtowach.

Za Zarząd TMRu
Prezes Henryk Machnik

24

AKTUALNOŚCI

KLUKA 318\ 1 Lipiec 2012

Istria - Chorwacja

C

horwacja piękny kraj o śródziemnomorskiej
roślinności i ciepłych wodach Adriatyku
przyciąga wielu turystów. Świetne warunki
klimatyczne, oraz bogata historia to główny
atut dla którego naleŜy zapoznać się z tą częścią Europy. Szczególne zalety pod tym względem posiada mały
półwysep wybrzeŜa Chorwacji o kształcie serca –
Istria . Bogato rozwinięta linia brzegowa, oraz bardzo
liczne wysepki tworzą kilometry plaŜ. Jest to kraina o
wielowiekowych wpływach innych kultur pochodzących z półwyspu bałkańskiego, krain włoskich, szczególnie Wenecji , oraz Słowian. Kultury te stworzyły
warunki, Ŝe nieomal na kaŜdym kroku widoczna jest
bogata historia tego regionu a zachowane fragmenty
staroŜytnych budowli sięgają swoją ponad 2000 lat. W wielu ocalałych ruinach moŜna spotkać pismo głagolica. Jest to najstarszy alfabet słowiański opracowany przez św. Cyryla. Zawiera on 40 liter opartych na minuskule greckiej. Szczególnie duŜo tablic
z tym pismem zachowało się w najmniejszym mieście na świecie liczącym zaledwie 17 mieszkańców. Hum tak nazywa się to
malowniczo połoŜone na wzgórzu miasto. Otoczone jest jak większość starych miast murem obronnym ze stanowiskami obserwującymi drogi prowadzące do miasta. W mieście tym są wszelkie instytucje przypisanych do praw miejskich; urząd miasta,
kościół, sklep a nawet oferuje apartament do wynajęcia dla gości. Za murami miasta jest teŜ cmentarz z kaplicą z zamykaną bramą. Takich ciekawych miast i osad z licznymi zabytkami spotyka się w Istrii prawie na kaŜdym kroku.
Halina Zieleźny
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Z Ŝycia miast i sąsiadów
RYDUŁTOWY
• Kolejny market – tym razem Kaufland otwarty. Jedni się
cieszą ale małym sklepom w Rydułtowach wcale nie jest
do śmiechu.
• Zmieniło się oblicze dróg powiatowych (Plebiscytowa,
Traugutta) przy których posadzono piękne kwiaty i drzewka, choć jedni woleliby by były tam zatoczki dla samochodów.
• Odbyło się Święto Stowarzyszeń. Niestety mimo pięknej
pogody, atrakcyjnych stoisk stowarzyszeń, róŜnorodnego
programu artystycznego prezentowanego przez zespoły
zainteresowanie mieszkańców nie było najwyŜsze. W momencie gdy była najwyŜsza publika stowarzyszenia za wyjątkiem TMRu zlikwidowały swoje stoiska (nieładnie!).
• Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec odbyły się wybory
do Rady Nadzorczej. Jak się dowiedzieliśmy większość
poprzednich członków Rady z Przewodniczącym Zbigniewem Majewskim na czele przepadłą w wyborach. Czy to
uciszy oponentów Prezesa Spółdzielni Mariusza Ganity?
• Zarząd Towarzystwa Miłośników Rydułtów i Klub Emeryta SITG zorganizowali kolejną wycieczkę krajoznawczą.
Tym razem zwiedziliśmy okolice Gliwic tym kanał Gliwicki – mogliśmy zaobserwować działanie śluzy czynnej
bezawaryjnie od 1936 rok. Zwiedziliśmy piękny Zamek w
Pławniowicach oraz basztę w Chudowie. Taniość wycieczki wynika z faktu, Ŝe przejazd autokarem sfinansowano ze
środków Miejskiego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi - związku z tym wysłuchaliśmy prelekcji na temat
uzaleŜnienia od alkoholu.
PSZÓW
• Jak informują media w Pszowie zlikwidowano nielegalną
agencję towarzyską. Aresztowano 54-letniego męŜczyznę
któremu przedstawiono zarzut czerpania korzyści finansowych z prostytucji.
• W Pszowie postanie pierwszy „Orlik”. Powstanie przy
ulicy Kraszewskiego i będą mogli z niego korzystać
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoła
odstawowa nr 1.
• Trwa remont odcinka ul. Pszowskiej od skrzyŜowania z ul.
Traugutta do Bazyliki oraz odcinek ul. Ks. Skwary. Roboty prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich bo są to odcinki
dróg wojewódzkich.

I rajd terenowo-miejski szkół
ponadgimnazjalnych Rydułtowy 2012

K

ilka miesięcy temu w głowie pewnej nauczycielki
geografii oraz ekonomii w ZSP nr 2 w Rydułtowach Pani Hani Mrozek pojawił się pomysł aby
dla młodzieŜy ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego zorganizować coś czego jeszcze nie
było. Wzorując się na zawodach w których brał udział jej mąŜ
i bazując na jego doświadczeniu i wiedzy przygotowała plan
zawodów i wszystko co konieczne, aby urządzić rajd na
orientacją. Dzięki pomocy kilku nauczycieli ZSP nr 2 w Ry-
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dułtowach oraz pomocy sponsorów udało się wszystko zorganizować. W poniedziałek o godzinie 9.00 na kortach tenisowych przy ulicy Bema zebrali się młodzi chętni wraŜeń ludzie
z 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.
Godzinę wcześniej młodzieŜ z ZSP nr 2 w Rydułtowach wraz
ze swoimi opiekunami przygotowała trasy zawodów.
Na starcie zjawili się uczniowie z: ZSP nr 1 w Rydułtowach,
ZSE w Wodzisławiu Śl., ZSP w Pszowie, ZSP w Wodzisławiu Śl. oraz dwie druŜyny z ZSP nr 2 w Rydułtowach czyli
organizatorzy .
Po przywitaniu i odprawie pierwszy zespół ruszył na trasę
około godziny 9.50, dwójka zawodników na trasę terenową
oraz dwójka na trasę miejską. Następne zespoły ruszały w 10
minutowych odstępach czasowych. MłodzieŜ na trasie miejskiej miała do odszukania przy pomocy przygotowanej mapy
8 punktów, po drodze trzeba było rozwiązać zagadkę logiczną, odszukać brakujące punkty na mapie na podstawie
zdjęć oraz samodzielnie namierzyć punkty w terenie. Pierwszy zespół z trasy miejskiej zameldował się juŜ po godzinie
dysząc strasznie ale uśmiechając się po uszy, byli to uczniowie z ZSP nr 2 w Rydułtowach. Trasa terenowa była bardziej
wymagająca, młodzieŜ poruszała się po lasach i okolicznych
łąkach próbując zlokalizować takŜe punkty z mapy w terenie,
których było 7. Po drodze takŜe trzeba było rozwiązać zadanie logiczne, czyli sudoku aby uzyskać namiary na następny
punkt oraz odszukać punkt „lotny” czyli nie zaznaczony na
mapie. Pierwszy zespół ukończył trasę w rewelacyjnym czasie 1 h i 20 minut , byli to uczniowie z ZSE w Wodzisławiu
Śl., którzy przebiegli trasę jakby był to spacerek po parku.
Ostatni zespół zameldował się na mecie około 12.30. MłodzieŜ po rajdzie mogła nasycić swoje pragnienie napojami
oraz zaspokoić głód kiełbaskami z grila, dzięki pomocy sponsorów. Około godziny 13.00 po podsumowaniu czasów i
punktów ogłoszono wyniki rajdu. Rewelacyjny okazał się
zespół ZSE w Wodzisławiu Śl. Który zajął pierwsze miejsce,
na drugim miejscu uplasował się zespół gospodarzy czyli ZSP
nr 2 w Rydułtowach a na trzecim miejscu był zespół ZSP nr 1
w Rydułtowach reszta zajęła zaszczytne czwarte miejsce.
Dyrektor ZSP nr 2 w Rydułtowach oraz Pani Hania Mrozek
(organizator) wręczyli zwycięzcom puchar który ufundował
Starosta Powiatu Wodzisławskiego oraz nagrody rzeczowe,
które ufundował sponsor czyli ksiądz proboszcz z Parafii Św.
Jerzego w Rydułtowach a takŜe pamiątkowe dyplomy .WraŜenia młodzieŜy po rajdzie były bardzo pozytywne,
wszyscy zgodnie stwierdzili Ŝe na pewno wystartują następnym razem bo to dobra i ciekawa zabawa. Organizatorzy
zapewniają Ŝe jeŜeli będzie to tylko moŜliwe to chcieliby organizować taki rajd co roku po ciekawych miejscach i zakątkach powiatu wodzisławskiego aby młodzieŜ mogła je poznać
a zarazem dobrze i zdrowo się bawić.
mgr Hanna
Mrozek
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BANK SPÓŁDZIELCZY
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
TEL 324553363, 324553442

44-280 Rydułtowy,
ul. Ofiar Terroru 38a
(obok Urzędu Miasta)

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

ZBiMAx
Sklep AGD, RTV

W komplecie
z komputerem
multimedialna
klawiatura i mysz
optyczna

projektów
Rachunki oszczędnościowe i lokaty
Międzynarodowe karty płatnicze
Ponad 4000 bezpłatnych bankomatów
w całej Polsce
Kredyty na zakup kolektorów słonecznych
z dofinansowaniem NFOŚiGW
Kredyty konsumenckie oraz na działalność
gospodarczą i rolniczą

www.bswodzislaw.pl

W komplecie
z notebookiem
głośniki USB Gigabyte

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

Wycieczka
TMRu
i Klubu Emeryta
SITG do
Pławniowic
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