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WAKACJE
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Słońce, koło, hulajnoga,
krotkie batki, sago noga.
W końcu prziszły te wyśnione,
wakacyje upragnione.
Tasza w koncie pociepnyto,
kaŜdo szkoła je zawrzyto
Bajtle majom juŜ radocha,
Ŝe od ksionŜek dychnom troche.
Bydom rajzy i boiska,
namiot, fusbal czy ogniska.
Niech w te letni dwa miesionce,
kaj jak diobli poli słońce,
rychtyk bydzie fest swoboda,
byście mieli o czym godać.
Wolne majom teŜ rektory,
teŜ dychajom se od szkoły.
Dychnom w górach, na basynie,
w Niymcach, w Polsce, w Argentynie.
Dychnom se teŜ i od dzieci,
szkoda, Ŝe to tak przeleci
I juŜ w wrześniu na poczontku,
zaś zaboli was w zołondku
Synki wciepnom fajny gang,
dzwonek wydo głośny klank.
Roku to bydzie poczontek,
bez to boli was Ŝołondek.
Pamiyntejcie jednak mili,
byście bezpiecznie spyndzili,
tych wakacji letnich czas
by powrócił koŜdy z Was!

Uroczyste
poŜegnanie
szóstoklasistów
SP I

MAROS (Marek Fibic)

90-lecie powrotu części
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Niemiecki obóz koncentracyjny
w Rydułtowach.

P

anta rei” – czas płynie a razem z nim umykają z naszej pamięci niektóre fakty i wydarzenia zarówno z
Ŝycia osobistego jak i Ŝycia miasta i Ŝycia społecznego. O tym, o czym chcę pisać sama juŜ niewiele
pamiętam, bo wydarzenia dotyczą czasów okupacji niemieckiej. Będę w głównej mierze pisać na podstawie materiałów,
które udało się zebrać panu Stanisławowi Brzęczkowi. Dziękuję, Ŝe mi je udostępnił. Temat nie jest mi obcy ani nieznany, ale niektórych faktów nie pamiętam i nie znałam. Myślę,
Ŝe wielu naszych obywateli miasta nie pamięta o tym, nigdy
nie słyszało lub tak jak mnie zatarło się w pamięci na skutek
niedokładnej wiedzy o tym fakcie. Chodzi mianowicie o autentyczny obóz koncentracyjny, który znajdował się na ul.
Ofiar Terroru na tzw. „anarampie” blisko torów, gdzie dziś
stoją bloki i obelisk. Muszę jeszcze wspomnieć, Ŝe od tego
wzięła się nazwa ulicy a nie jak mi ktoś sugerował od przestępstw komunistycznych. Jak juŜ wspomniałam wielu mieszkańców naszego miasta nic o tym obozie i pozostałych nie
wie, nie słyszało, inni pozapominali. No cóŜ – czas zaciera
ślady. Z czasów dzieciństwa pamiętam, Ŝe na tym placu pod
skałą stało dość duŜo baraków za kolczastym ogrodzeniem.
Często widziałam odzianych w pasiaki męŜczyzn w jakiś
czapkach lub z ogolonymi głowami. Wiedziałam, Ŝe to jeńcy,
którzy pracują w kopalni i nic więcej. Po wojnie to ogrodzenie zlikwidowano. Baraki w środku nieco przebudowano zrobiono jakiś remont. Wymieniono małe okna z drutami na
większe, łączono po dwie cele i dostosowano do zamieszkania dla górników. Mieszkały tam biedne, najczęściej wielodzietne rodziny. Myślę, Ŝe te sprawy były w gestii kopalni.
Nie pamiętam czy tam jeszcze coś było oprócz mieszkań.
Jedno wiem na pewno. W jednym z baraków – gdzieś pośrodku – był po wojnie urządzony prowizoryczny sklep. Mówiliśmy OZR. Podlegał kopalni – Oddział Zaopatrzenia Robotniczego. Tam moŜna było kupić rzeczy tekstylne – odzieŜ i
metraŜ. Spółdzielni „Społem” jeszcze nie było. Ten sklep
istniał parę lat, nawet w pierwszych latach „Społem”. W miarę upływu lat towary było coraz ładniejsze. Sklep zlikwidowano na początku lat 50-tych. Wracając do wojny obóz zlikwidowano w styczniu 1945 r. Więźniów pędzono z Rydułtów do Wodzisławia Śl, skąd odkrytymi wagonami towarowymi wieziono ich do Mauthausen w Austrii) i podobozów
Gusen II, Ebensee, Melk i Wels. Nie sposób ustalić ilu więźniów pomarło z wycieńczenia, zimna w czasie transportu.
Transport trwał kilka dni. Odziani byli w drelichowa pasiaki,
wyglądali jak szkielety. W drodze wyrzucano z wagonów
zwłoki zmarłych z wycieńczenia. Pozostali Ŝywi często spali
leŜąc na trupach. Kiedy baraki przy Ofiar Terroru zlikwidowano całkowicie, juŜ nie pamiętam. Nic teŜ nie wiedziałam o
innych lagrach – podobozach oświęcimskich na terenie Rydułtów. Pisząc o nich równieŜ opierać się będę na materiałach zebranych przez p. Stanisława Brzęczka i dostarczonych
mi z Urzędu Miasta dzięki uprzejmości p. Burmistrz mgr K.
Newy. Obozy w Rydułtowach – było ich kilka – były filiami
obozu oświęcimskiego. Pierwszy obóz załoŜono przy ul.
Schreiberstrasse ( dziś ul. Mickiewicza). Tutaj wykorzystano
– przystosowując na cele lagru – istniejące tam stajnie końskie (masztalnie ). Dziś jest to miejsce przed blokami po le-
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wej stronie ulicy. Stoją tu teŜ garaŜe. W obozie tym przebywali więźniowie przywoŜenie ze wschodu oraz jeńcy radzieccy. Obóz powstał w 1941 r. więźniowie najczęściej pracowali
przy wydobywaniu gliny ( na kopalni naprzeciw była cegielnia. ) W miejscu wydobywania gliny był przez długie lata
szeroki i głęboki dół tzw. gliniok i wysypisko śmieci. Dzisiaj
jest tu plac zabaw dla dzieci Rafa Rydułtowska Fikołkownia.
Drugi obóz załoŜony w 1942 r. usytuowano prawie naprzeciw
pierwszego, w noclegowisku kopalnianym. Po wojnie był tam
internat dla uczniów Szkoły Górniczej i do niedawna Biblioteka Miejska. Cały teren był ogrodzony drutem kolczastym.
Obóz ten nazywał się Lager nr 4923/22/1 Rydultau Schreiberstrasse Schlafhaus. Więźniami byli równieŜ jeńcy radzieccy.
W 1943 załoŜono trzeci obóz przy ul. Adolf Hitlerstrasse –
obecnie Ofiar Terroru, u umiejscowieniu którego juŜ wspomniałam. Obóz ten posiadał siedem drewnianych baraków na
ceglanej podbudówce. Takie same baraki były w Brzezince.
Cały teren otoczony był płotem z drutu kolczastego. W oficjalnych dokumentach figuruje pod nazwą Barakenlager I der
Charlottengrube nr 4923/11 Rydultau. Mówiono teŜ o nim
obóz na annarampie – Judenlager. Oprócz śydów więziono tu
teŜ jeńców radzieckich, francuskich i angielskich. Kopalnia
Charlotta naleŜała do Koncernu Herman Goring. PoniewaŜ
zapotrzebowanie na węgiel rosło, przybywało tu coraz więcej
więźniów. W związku z tym obóz zmienił nazwę na Konzentratzionslager Auschwitz. Wzrosła teŜ śmiertelność wśród
więźniów, którzy umierali wycieńczeni pracą, głodem i katorgą. Według spisanych wspomnień 19 letniego wówczas więźnia, któremu cudem udało się uciec z tego lagru, zwłoki chowano na rydułtowskim cmentarzu lub wywoŜono samochodami do krematorium w Oświęcimiu. Według zeznań niektórych miejscowych świadków zwłoki chowano teŜ na ewangelickim cmentarzu przy ul. Raciborskiej. PrzywoŜono je na
wozach w małych trumnach. Ludzie mówili, Ŝe to więźniowie
Ŝydowscy. Nikt ich nie upamiętnił, cały czas nie było tam
Ŝadnej informacji ani krzyŜyka na grobie a w 1945r. po wyzwoleniu Rydułtów miejscowe władze przeprowadziły na
„annarampie” ekshumacje około 10 zwłok więźniów zastrzelonych przez ss-manów. Według relacji p. Tadeusza Brzeczki
z ŁomŜy ciągle dowoŜono więźniów z Oświęcimia. Pamięta,
Ŝe jesienią 1944r. przybył tu koleją 200-stu osobowy transport więźniów z Oświęcimia. Byli to śydzi, Węgrzy oraz
Rumuni. W październiku tegoŜ roku był transport 700 więźniów ze Słowacji.

c.d.n. Horacy

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
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SPRAWOZDANIE
Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU
za okres od 21 czerwca do 30 lipca 2012 roku

Spraw kilka

Wydział Infrastruktury Miejskiej

rzeczytałam gdzieś ostatnio zabawną notkę o pianie
w rydułtowskiej fontannie. Odniosłam wraŜenie, Ŝe
autor tej informacji był zachwycony pianą wylewającą się z naszej fontanny. Być moŜe nawet podzielałabym ten nastrój zadowolenia, gdyby nie fakt, Ŝe zabawa
taka kosztuje nasze miasto ładnych kilka groszy. I to kosztuje
juŜ kilka razy z rzędu w ciągu ostatnich miesięcy. Nie dość,
Ŝe fontannę po kaŜdym „uraczeniu” jej środkiem pianotwórczym trzeba dokładnie wyczyścić, co niesie za sobą koszty, to
jeszcze naraŜone są na zniszczenie wszystkie elementy fontanny. Wszak mechanizmy projektowano na wodę a nie na
pianę. Jest jeszcze jedna rzecz – ostatnio fontannowy dowcipniś uŜył do wytworzenia piany specyfiku, który moŜe być
draŜniący dla skóry. To juŜ przestaje być zabawne. Zwłaszcza, Ŝe piana ściąga do fontanny dzieci, z których spora część
próbuje się nią bawić. Proszę więc wszystkich mieszkańców
miasta, aby zwracali uwagę na niemądrych dowcipnisiów.
MoŜe wspólnie uda nam się zniechęcić amatorów piany.
Zwróćmy takŜe uwagę na to, aby dzieci nie bawiły się pianą,
jak dojdzie juŜ do „spienienia”. Przypominam takŜe wszystkim, Ŝe na rynku zamontowane są kamery monitoringu. Osoby, które zostaną zidentyfikowane, jako inicjatorzy opisanej
wyŜej zabawy, będą surowo karane. Inna informacja, tym
razem radosna, o której moŜna było juŜ w kilku miejscach
przeczytać, to nasz park sensoryczny. Na terenie byłych
ogródków działkowych obok urzędu miasta powstanie w
przyszłym roku (rozpoczynamy budowę juŜ w tym roku) park
sensoryczny. Jest on zaprojektowany w nowoczesnym stylu, z
nowoczesnymi formami i małą architekturą. Prosty układ
alejek prowadzi kolejno do 5 placów. KaŜdy z nich odpowiada jednemu ze zmysłów. Ideą projektu było stworzenie obiektu, który byłoby czymś więcej, niŜ tylko miejscem spotkań i
rekreacji. Zastosujemy wiele nietypowych elementów, a te
standardowe wykorzystamy tak, aby podkreślić ich często
niezauwaŜaną specyfikę. Będzie więc fontanna, będą rośliny
z opisami, bardzo ciekawe urządzenia do zabawy. Będą niewątpliwie ptaki i owady które mnogość nowo załoŜonej roślinności na pewno zachęci do odwiedzania parku. Pieniądze
na budowę parku pochodzą ze środków unijnych – tym większa radość z nowej atrakcji, jaka niewątpliwie przyciągnie do
Rydułtów mieszkańców okolicznych miejscowości. Zapraszam Państwa takŜe do wspólnej zabawy. Na rozpoczęcie
tegorocznych Dni Rydułtów zapraszamy wszystkich hobbystów motoryzacji oraz zwolenników beznoŜnego poruszania
się po mieście do wspólnej zabawy, którą zatytułowaliśmy
„JADĄ WOZY KOLOROWE" - dla uczczenia tegorocznej
gwiazdy - Maryli Rodowicz. Zachęcam właścicieli wszelkiego rodzaju wozów do wspólnego przejazdu w dniu 1 września
z Orłowca na stadion KS „Naprzód" Rydułtowy. Zasada jest
jedna: kaŜdy wóz powinien mieć na sobie co najmniej trzy
kolory (nie liczy się kolor opon i zderzaków). Szczegóły na
naszej stronie internetowej.

Referat Inwestycji
BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z
UZBROJENIEM TERENU - ULICA WOJCIECHA KORFANTEGO
Wykonawca robót przedstawił propozycję przyspieszenia zakończenia robót budowlanych:
budynek nr 1 - około 31 sierpnia, budynek nr 2 - około 31 października, budynek nr 3 - około 30 listopada.
Aby oddać budynki w zaproponowanym terminie, konieczne
jest zabezpieczenie dostawy mediów. Trwają rozmowy z dostawcami energii elektrycznej i ogrzewania. W budynku nr 1
malowana jest klatka schodowa, układane są wykładziny PCV.
Zamontowano osprzęt elektryczny, zakończono montaŜ armatury oraz balustrad. W budynku nr 2 wykonano elewację zewnętrzną, trwa malowanie mieszkań, na ukończeniu są roboty
dachowe. W budynku nr 3 rozpoczęto roboty elewacyjne,
trwają prace związane z montaŜem płyt gipsowo- kartonowych, obróbką drzwi oraz wykonywaniem sufitów. Wykonano
piony instalacyjne w segmencie B. W budynku nr 4
(wymiennikownia ciepła) zakończono prace technologiczne
oraz elektryczne, trwają roboty budowlane na zewnątrz budynku.
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ
W wyniku wznowienia granic działek stwierdzono znaczne
róŜnice w przebiegu granic w stosunku do materiałów otrzymanych z Ośrodka Geodezyjnego w Wodzisławiu Śl. Spowodowało to konieczność ponownego sprawdzenia przez projektanta usytuowania wszystkich elementów projektowanej drogi
na odcinku 400 m - od ulicy Gabriela Narutowicza. Zmiana
wprowadziła równieŜ konieczność przeprojektowania zjazdów
do posesji na całym odcinku drogi. W związku z powyŜszym
przedłuŜono okres wykonania całego zakresu prac projektowych do dnia 18 października. Trwają równieŜ prace projektowe związane z oświetleniem ulicznym.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 3
W dniu 12 lipca przekazano teren budowy węzła cieplnego.
Zdemontowano stare kotły grzewcze. Zakończono prace dekarskie. Trwają prace termomodernizacyjne. Na wszystkich
elewacjach ułoŜono styropian. Wartość całkowita robót wynosi 584 909,31 zł . Termin realizacji zadania upływa 6 sierpnia.
REMONT CHODNIKA PRZY UL.OBYWATELSKIEJ
W dniu 26 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy robót budowlanych. ZłoŜono 4 oferty. Wybrano ofertę firmy FAF-BUD z Wodzisławia
Śl. o wartości 124 068,35 zł. W dniu 23 lipca przekazano wykonawcy plac budowy. Termin zakończenia prac upływa 20
października.
ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Z uwagi na trwające prace projektowe, między innymi na terenach zamkniętych, będących własnością PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., konieczne okazało się uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest przez Śląski Urząd
Wojewódzki. Procedura ta zrodziła konieczność aneksowania
terminu zakończenia umowy z projektantem. Umowę przedłuŜono do dnia 30 listopada. Wartość zamówienia: 9 750,00 zł
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OŚWIETLENIE ULICZNE W REJONIE UL. OFIAR
TERRORU I LEONA ORAZ OŚWIETLENIE PLACÓW
ZABAW W REJONIE OSIEDLA NA WZGÓRZU I
URZEDU STANU CYWILNEGO
Najkorzystniejszą ofertę - na kwotę 103 268,70 zł - w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, złoŜyła firma „ ENERGOBUD” s.j. z Rudy Śląskiej . W postępowaniu na usługę nadzoru inwestorskiego wpłynęło 6 ofert w przedziale cenowym od 1 476,00 zł do 7 380,00 zł. Wybrano firmę
„ZEAZ” Dorota Fojcik z Rybnika (1 476,00 zł). Termin realizacji prac upływa 22 września.
PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3
NA POTRZEBY śŁOBKA
Trwają prace projektowe. Z uwagi na konieczność dodatkowego zaprojektowania stacji podnoszenia ciśnienia wody, zwiększono zakres prac projektowych oraz przedłuŜono termin realizacji projektu. Wartość prac wzrosła do kwoty 17 356,00 zł
brutto.
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 PRZY UL RACIBORSKIEJ
W dniu 6 lipca projektant dostarczył kompletną dokumentację
projektową, związaną z przebudową przedszkola i dostosowaniem go do wymogów przeciwpoŜarowych Powiatowego Komendanta StraŜy PoŜarnej w Wodzisławiu Śl.
UTWORZENIE TERENU USŁUG REKREACYJNYCH
PRZY UL. OFIAR TERRORU – PARK SENSORYCZNY
Projekt: „Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ulicy
Ofiar Terroru w Rydułtowach – Park Sensoryczny” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Całkowita wartość
projektu: 4,3 mln zł. Planowane dofinansowanie wynosi
3,5 mln zł. W pierwszym tygodniu sierpnia zostanie ogłoszony
przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Szacowana wartość robót to ponad 4 mln zł brutto. Termin realizacji zadania przewidziany jest na 15 lipca 2013 r.
PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO DW
NR 935 – SKRZYśOWANIE ULIC RACIBORSKIEJ,
BEMA I CZERNICKIEJ
Odebrano dokumentację projektową z Zarządu Dróg Wojewódzkich (bez wersji elektronicznej oraz stałej i czasowej organizacji ruchu).

MOJE ROZWAśANIA
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uszę przyznać, Ŝe w okresie letnim nie bardzo
chce się pisać, choć tematów nie brakuje. Akurat jestem pod wraŜeniem z obserwacji przyrody na działce. Nie wiem ilu z Was widziało
moment tworzenia się nowych gniazd mrówek. OtóŜ 26 lipca
o godzinie 17-17:15 obserwowałem jak w przeciągu tych 15
minut z róŜnych miejsc z pod ziemi wyłoniło się tysiące
skrzydlatych mrówek, które wyfruwały w powietrze by łączyć się w nowe roje. Zjawisko niesamowite, bo rojenie odbywa się na jakiś tajemniczy sygnał. Warto teŜ zwrócić uwagę na ciekawy kwiat ( chwast), który kwitnie na Ŝółto i trwa
tylko przez jedną noc, a rozwija się wieczorem jakby to były
skrzydła motyla i to błyskawicznie wydając przy tym dźwięk
jak pęknięcie drzewa. Obserwując przyrodę ze smutkiem
stwierdzamy, Ŝe wielu z nas o jej zachowanie nie dba. Ukradkowe podrzucanie śmieci w krzaki, niszczenie zieleni, trucie
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korzeni drzew zwłaszcza liściastych, monokultura daje juŜ
straszne owoce, bo giną pszczoły, nie widać chrabąszczy i
wielu innych owadów od których zaleŜy Ŝycie biologiczne
roślin i drzew a tym samym i nas. Panaceum na takie naganne
zachowanie ludzi ma być nowa ustawa o odpadach komunalnych. Firma „Naprzód”, która w większości obsługuje wywóz
odpadów z naszych posesji obdarowała nas wieloma workami, instrukcją, przysporzyła roboty i kłopotów. Bo by segregować tak jak to jest w instrukcji to trzeba w domu wygospodarować duŜe miejsce, by te worki ustawić i do nich wrzucać
odpady. A co z odpadami Ŝywnościowymi?? Czy po miesiącu
składania Ŝywności w worku „ sam worek przybędzie do Naprzodu, przy pomocy rozwiniętego robactwa. A co z odpadami gumowymi?? Na ustawienie worków potrzebne są odpowiednie stelaŜe z przykryciem- kto je produkuje?? Bardzo
mnie ciekawi sposób kontroli realizacji zbierania i segregowania odpadów komunalnych. Czy firma będzie informować
Urząd Miasta o ilości wywoŜonych worków z posesji albo
będzie zadowolona gdy nie będzie Ŝadnego wystawionego
worka. W naszym mieście Urząd Miasta ma plan zbudowania
parku sensorycznego przy Urzędzie Miasta. Plan jest i na
pewno zostanie zrealizowany, ale zwracam uwagą na ruiny
vis a vi UM ( Była rzeźnia). Cieszą informacje, Ŝe będzie
remontowana ulica śelazna, Ŝe pierwsi lokatorzy zajmą
mieszkania w budowanych blokach komunalnych. Cieszy
zamysł budowy ścieŜki powstańczej, lecz czy nie warto do
tego dołączyć ufundowanie tablicy na budynku naleŜącego
niegdyś do rodziny Chrószczów- rodziny jakŜe zasłuŜonej dla
polskości Śląska. Tu składam szczere słowo uznania dla prezesa SM ROW, który zadeklarował odnowienie tablicy upamiętniającej katorŜniczą pracę więźniów w okresie wojny
oraz obiecał uatrakcyjnienie ekspozycji wychodni minerałów
na tzw. „ skale”. A co smuci??: kiepskie wyniki egzaminów
szóstoklasistów, słaba postawa piłkarzy Naprzodu, powolne
zanikanie Naszej gazety „Kluka”. Jest juŜ wydanie internetowe, które tez nas kosztowało nie mało i juŜ zapraszamy,
zwłaszcza młodsze pokolenie do wchodzenia na tą stronę i
proponowanie nowej formuły gazety, a tym samym docierania do czytelników tez młodszego pokolenia. A w naszym
Towarzystwie Miłośników jak zwykle wiele się dzieje. W
dniu 23 lipca mieliście Państwo moŜliwość zobaczenia w
telewizji TVS reportaŜu telewizyjnego o naszym projekcie „
Świadomy Obywatel” czyli o bezpłatnych poradach świadczonych przez prawników i specjalistów. Kolejna prezentacja
w TVS 08 sierpnia o godzinie 10:25. Zorganizowaliśmy
wspólnie z klubem emeryta i pomocą Urzędu Miasta atrakcyjną wycieczkę nad Kanał Gliwicki i do zamku w Pławniowicach. Zwiedziliśmy skansen chleba w Chwałowicach. Nasi
przedstawiciele odwiedzili telewizję TVS. W siedzibie TMR
udostępniliśmy pomieszczenia na szkolenia bezrobotnych. „
PrzeŜyliśmy” kilkudniową kontrolę z MPiPS z Warszawy i z
Urzędu Skarbowego. Uczestniczyliśmy w wielu imprezach i
uroczystościach zorganizowanych na terenie miasta i gmin
ościennych. W miesiącu sierpniu pragniemy zorganizować
(dla sprawnych) spływ kajakowy rzeką Ruda a w miesiącu
wrześniu wziąć czynny udział w dniach Rydułtów i zorganizować kolejną wycieczkę na „Szarlotę”, jeśli do tego dodamy,
Ŝe jesteśmy w trakcie realizacji konkursów na Rydułtowika
Roku, na Najpiękniejszą posesję i Najpiękniejszy balkon, to
widać, Ŝe nie brakuje propozycji dla naszych Członków i dla
Cd na str. 8

6

Wspomnienie o
ś.p. H. Szymiczku byłym dyrektorze KWK Rydułtowy
(na Podstawie artykułu w Nowinach)
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maja, kościół Wniebo-wzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Radlinie - Biertułtowach. Tłumy Ŝegnały
Henryka Szymiczka. Zmarł 24 maja doŜywszy 79 lat. Spoczął
na miejscowym
cmentarzu.
Od lat zmagał się z chorobą
Parkinsona. Jednak nie ta choroba spowodował śmierć. Ta
nastąpiła po rozległym zatorze
w czwartek 24 maja. Henryk
Szymiczek urodził się 29 grudnia 1932 roku w Rydułtowach.
Krótko tu mieszkał. Ojciec Jan
został przeniesiony do Kopalni
Emma (dziś Marcel), więc
przeprowadził się z rodzi-ną do
Radlina. Tam Henryk chodził
do szkoły powszechnej. Zaraz
po wojnie rozpoczął naukę w
państwowym gimnazjum i liceum ogólnokształcącym w Rybniku gdzie zdał maturę. Do
1956 roku studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pierwszą kopalnią, w której pracował, jeszcze podczas
studiów była kopalnia Marcel. Po studiach nakazem pracy
został skierowany na kopalnię Rydułtowy. Spędził tam 3 lata,
zaczynając jako nadgórnik, potem awansował na sztygara
zmianowego, wreszcie na sztygara oddziałowego. Od października 1959 roku do końca 1961 roku pracował jako sztygar objazdowy w nieistniejącej juŜ KWK Rymer w Niedobczycach. W tym okresie zaliczył półroczny epizod w czeskiej
kopalni Dul Antonin Zapotocky okręg ostrawsko-karwiński.
Poznawał specyfikę kopami silnie gazowej. Z początkiem
1962 roku został przeniesiony do Kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu na stanowisko nadsztygara. Z czasem awansował na kierownika robót. Od 1966 do października 1975 roku pracował
jako naczelny inŜynier w Kopalni Jastrzębie, która została
oddzielona od Moszczenicy. Do 1971 roku mieszkał w miejscowościach, w których akurat pracował. W 1971 roku ukończył trwającą 10 lat budowę domu w Biertułtowach. OŜenił
się w 1959 roku. Owocami małŜeństwa są córka i dwaj synowie. Ostatni etap kariery to 15 lat kierowania Kopalnią Rydułtowy. Henryk Szymiczek był jej dyrektorem od 1975 roku
do przejścia na emeryturę w 1990 roku. 11 maja 1995 roku
władze Rydułtów nadały mu honorowe obywatelstwo tego
miasta. Henryk Szymiczek od małego lubił przyrodę, kontakt
z naturą. Wydawało się nawet, Ŝe zostanie leśnikiem. PrzewaŜyły tradycje rodzinne - zawodowo związał z górnictwem.
Ale pasja została. Z lornetką uwielbiał obserwować ptaki na
stawach Wielikąta oraz ŁęŜczoku. W weekendy brał swojego
jamnika i chodził do lasu. Potrafił wyciągnąć małŜonkę z
domu, Ŝeby razem z nim posłuchała słowika. Kupował
wszystko, co dotyczyło ptaków. KsiąŜki, albumy, broszury,
polskie i obcojęzyczne, taśmy z głosami ptaków, których słu-

chał zamiast radia. Zamiłowanie do ornitologii miało teŜ
powaŜniejszy wymiar. Był załoŜycielem i wieloletnim
członkiem Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Wielokrotnie wybierał się z ornitologami na bagna biebrzańskie.
Obserwował i obrączkował ptaki. Uczestniczył w zjazdach
ornitologicznych. W1993 roku na zjeździe we Wrocławiu
został odznaczony złotym ślepowronem jako jeden z ornitologów : Górnego Śląska (ślepowron to rodzaj czapli, w Polsce
pod ścisłą ochroną). Zawsze interesował się lekkoatletyką.
We wczesnych latach swojego Ŝycia był członkiem klubu
lekkoatletycznego Naprzód Rydułtowy, biegał na 3000 metrów z przeszkodami, zdobył wicemistrzostwo Śląska. Pasjonował się narciarstwem, w sezonie zimowym we wcześniejszych latach jeździł w Tatry na Kasprowy, a później
jego ulubionym stokiem był Soszów w Wiśle. Przy KWK
Jastrzębie załoŜył koło PTTK. Był prezesem klubu piłkarskiego Górnik Jastrzębie oraz później GKS Naprzód 23 Rydułtowy.

BIBLIOTEKA WALCZY
Z WAKACYJNĄ NUDĄ!

O

d 9 - 13 lipca 2012 w naszej ksiąŜnicy spotykały
się dzieci, które chętnie i z radością uczestniczyły
w
organizowanych
przez nas zajęciach. W ciągu
tych 5 dni, dzieci poznały nowe
techniki
plastyczne oraz
wiele
ciekawych sposobów
na zabicie nudy
w ciepłe, deszczowe, wakacyjne dni. Tworzyliśmy własną grę planszową, bawiliśmy się
formą oraz pokonywaliśmy trudności związane z pracą w
grupie. Dzieci zaskakiwały nas swą kreatywnością i fantazją,
wymyślając własne piosenki, tworząc wspaniałe prace oraz
wymyślając własne zabawy. Ręce chętne do pracy oraz
uśmiechnięte buzie naszych małych czytelników najlepiej
świadczą o powodzeniu naszej wakacyjnej akcji.
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Festyn integracyjny na „Rafie”

W

dniu 28 czerwca 2012 roku na Rydułtowskiej
Fikołkowni "Rafa" przy ulicy Mickiewicza 20
odbył się festyn integracyjny pt. „Wszyscy
dzieciom – bezpieczne wakacje”. Festyn organizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Na początku imprezy
wykład na temat bezpieczeństwa na wakacjach wygłosili policjanci, zwracający min. uwagę na zachowanie podczas kontaktów z psami oraz zachowania wobec osób obcych. Policjantom towarzyszyła policyjna maskotka – Sznupek oraz
owczarek niemiecki wabiący się Wadlik. StraŜ PoŜarna, która
przybyła na festyn, dwoma samochodami zaprezentowała
pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. MoŜna było równieŜ pooglądać oba samochody straŜackie wraz ze sprzętem
od środka. Program artystyczny przygotowany przez OPP był
nagrodzony gromkimi brawami, a zespół „Coral” nie tylko
wystąpił na scenie, ale zaangaŜował w zabawę takŜe dzieci.
Po występie było malowanie twarzy. Całość festynu zakończył występ zespołów młodzieŜowych. Festyn był wspaniałą
okazją do integracji środowiska. Na festynie bawiło się ok.
400 osób, dzieci otrzymały na wakacje odblaskowe, bezpieczne opaski.

7

niczka chętnie opowiadała zainteresowanym o Stowarzyszeniu Grup Inicjatyw Twórczych, a takŜe prezentowała własnoręcznie zrobioną biŜuterie i stroje kaŜdego z jej towarzyszy.
Ręcznie robione buty czy teŜ ochraniacze na ręce ze skóry
przeszyte rzemykami, a takŜe samodzielnie wykuta bransoleta
na rękę robiły ogromne wraŜenie. W dobry nastrój do zabawy wprowadzał na Dj Dawid, przygrywając w kaŜdej minucie festynu. Społecznicy Tesco organizowali liczne zabawy i
konkursy z nagrodami zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Na
takim festynie nie mogło zabraknąć elementów tańca, oczywiście był w formie konkursów: tańcu na gazecie, w którym
brali udział dorośli wraz z swoimi pociechami, a takŜe konkursu dla dzieci „po prostu tańcz”. Rodzice pokazywali swoim pociechom wolę walki i rywalizacji biorąc udział w konkursie slalomu z paletkami, jednak te w tym czasie wolały

Łukasz Bugla

Razem po sąsiedzku.

W

tym roku firma Tesco planuje zbliŜyć się bardziej do swoich klientów. Nie tylko przez
atrakcyjne ceny, czy nowy wygląd sklepów,
ale przez program „Razem po sąsiedzku”. W
związku z tym w sobotę 14 lipca przy Rydułtowskim Tesco
odbył się festyn rodziny. Czas festynowiczom umilało Stowarzyszenie Grup Inicjatyw Twórczych w ciekawych strojach

bawić się w dmuchanym zamku i skacząc wesoło po trampolinie. Pomimo chłodnego dnia, atmosfera była gorąca, potrzebna była interwencja straŜy poŜarnej. Oczywiście nic się
nie paliło straŜ poŜarna przyjechała na zaproszenie Koordynatorki Iprez Społecznych Tesco Iwony Ostrzołek. Z dumą prezentowali swoje wozy straŜackie, jednak większą atrakcją był
pokaz gaszenia poŜaru, nie odbyło się bez mokrych ofiar
wśród dzieci. Jeszcze jeden festyn się nie skończył, a festynowicze pytali czy jeszcze będą takie akcje. Oczywiście Koordynatorka Imprez Społecznych Iwona Ostrzołek juŜ planuje
kolejny festyn. Festyn planowany jest na wrzesień. Tym razem tematyką festynu jest zdrowy tryb Ŝycia juŜ dzisiaj zapraszamy.

Diana Babiak
Społecznik Tesco

Wynajmę
mieszkanie M4
Rydułtowy - Orłowiec
magów, wojowników i gobliny. Wojownicy z dumą prezentowali broń własnoręcznie zrobioną, a kaŜdy chętny mógł spróbować zmierzyć swoich sił w walce z nimi. Mag czarował
dzieci przemieniając ich w tygryski, motylki co tylko chciały,
malując ich twarze „magicznymi” kredkami. Piękna wojow-

tel. 604 517 390
lub 696 284 894
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Najlepsi uczniowie - Szkoła Podstawowa
nr 1 w Rydułtowach
Lp. Imię i nazwisko

Moje rozwaŜania cd. ze strony 5
mieszkańców. Warto teŜ zwrócić uwagę na osiągnięcia Naszych modelarzy, którzy zdobywają medale i wyróŜnienia w
kraju i za granicą. Pięknymi osiągnieciami moŜe się poszczycić
nasz zespół regionalny ( Rzuchowianki + Old Stars), którzy z
powodzeniem występowali na scenach wielu miast i gmin. ( W
lipcu w Rybniku na przeglądzie zespołów regionalnych). Zapraszam więc wszystkich, którzy chcą aktywnie działać na
rzecz miasta i mieszkańców a przy tym pielęgnować i rozwijać
swoje pasje do wstępowania w szeregi TMR-u.

TO NAM SIĘ NIE PODOBA !

Kl.mistrz.śr.ocen

1

Kaleta Wiktoria

4a

6,00

2

Koźlik Alicja

4a

5,60

3

Gmerski Paweł

4a

5,40

4

Honus Zyta

4a

5,30

5

Klimek Michaela

4c

5,60

6

Kocur Lidia

4c

5,70

7

Bugla Robert

4c

5,60

8

Jagoda Janik

4d

5,30

9

Stebel Agata

5b

5,63

10

Mandera Patrycja

5a

5,45

11

Handschuh Marta

5c

5,91

12

Honus Nadia

5c

5,45

13

Nabrdalik Paulina

5c

5,36

14

Kotala Angelica

5c

5,63

15

Ryś Zuzanna

5c

5,36

16

Frelich Szymon

5c

5,36

17

Warło Maksymilian

5c

5,36

18

Janiczek Aneta

6d

5,40

19

Krauspe Kinga

6a

5,30

20

Zondlo Victoria

6a

5,40

21

Latacz Agata

6a

5,90

22

Rotter Mariola

6a

5,90

23

Szczotka Ewa

6a

5,70

24

Szymczyk Filip

6b

5,30

25

Tkocz Robert

6c

6,00

26

Gartnar Sebastian

6e

5,30

H.M

foto: D.Głodowicz

Klasa
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OKOLICE UKŁADÓW

W

Katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej
Biura Wystaw Artystycznych otwarto międzynarodową wystawę prezentującą dzieła
Europejskich artystów zajmujących się w swej
twórczości problemem kosmologii, energii kosmicznej i jej
manifestacji. Poruszający się w obrębie układów kolistych i
kulistych, posługując się metaforą, artyści tworzą swoiste
konstelacje, za pomocą których próbują wyrazić prawidłowości i reguły rządzące Wszechświatem. KaŜdy z artystów posługuję się układem własnym, oryginalnym językiem przekazu, przedstawiający swoją wizję kosmosu. Zaproszeni artyści prawie z
całej Europy, w tym nasz
Rydułtowski Artysta
Krystian Burda - pracują
w róŜnych „mediach”
jak: rzeźba, malarstwo,
instalacje, fotografia,
wideo, sztuka interaktywna, itp. Współorganizatorem wystawy jest;
Atelier 340 Muzeum
Bruksela, Prezydent m. Katowice oraz: Polskie Radio Katowice, TVP Katowice, Silesia Kultura i inni. W dniu 8 września br. odbędzie się wernisaŜ wystawy połączony z prezentacją publikacji. Wystawa w BWA potrwa do 9 września, po
czym prezentowana będzie w Brukseli. (foto)

(-) Jerzy Majer

9

Najserdeczniejsze Ŝyczenia
urodzinowe dla
Solenizantów
do 31 sierpnia
Kukla Kornelia
Wojaczek Marcin
Wilkus Klara
Kolasa Jadwiga
Stebel Maria
Chrząszcz Helena
Stęchły Leonard
Majer Bernadeta
Machnik RóŜa
Stebel Mariusz
Wojaczek Jan

Składa Zarząd TMR – u
i Redakcja „Kluka”

Zamek w Raciborzu

P

ierwsza wzmianka o Raciborzu pochodzi z 1108 roku.
Słynny Gali Anonim opisał w swojej „Kronice", jak
wojowie Bolesława Krzywoustego odbili gród Morawianom. Racibórz stał się siedzibą polskiego kasztelana,
a
potem
Mieszka Plątonogiego, który był
wnukiem Bolesława Krzywoustego,
księciem raciborskim i dzielnicowym władcą Polski. W XIII wieku
drewniany
gród
przekształcono w
murowany zamek. Rezydowali tu Piastowie górnośląscy, w tym
Kazimierz, dziad króla Władysława Łokietka. Po ich wymarciu
zamek przeszedł we władanie Przemyślidów opawskich, a w
1521 roku piastowskiego księcia Jana III Dobrego. Po jego
śmierci w 1532 roku stał się własnością cesarza. Na mocy kontraktów z monarchą zamek posiadały róŜne rody moŜnowładcze, w tym Wazowie polscy. W I połowie XIX wieku przeszedł na własność rodziny ksiąŜąt von Ratibor i był nią do 1945
roku. Z drugiej wojny światowej zamek wyszedł bez szwanku.
JednakŜe późniejsze zaniedba-nia sprawiły, iŜ popadł w ruinę.
W 2009 roku remontu podjął się jego obecny właściciel, czyli
powiat raciborski, pozyskując na to 5 mln euro unijnej dotacji.
Dziś w zamku ma siedzibę Cen-trum Dziedzictwa Kulturowego
Bramy Morawskiej.
Nowiny Wodzisławskie

10
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Z Ŝycia miasta i sąsiadów

Remigiusz Rączka gotował w Mszanie
Schab przekładany boczkiem, szaszłyki z karczku, jabłek i
śliwek, grillowane młode ziemniaki z pysznymi sosami - to
wszystko zaserwował Remigiusz Rączka mieszkańcom Mszany podczas wczorajszego festynu "Wielkie grillowanie z R.
Rączką". Impreza odbyła się w ramach projektu realizowanego przez Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie,
dofinansowanego z Euroregionu Silesia: "Fryčovice-Mszana.
Smaczności bez granic". Najbardziej znany śląski kucharz,
przy pomocy pań z Koła Gospodyń Wiejskich i Związku
Emerytów i Rencistów w Mszanie, dwoił się i troił, by
wszystkim smakowało i dla nikogo nie zabrakło przynajmniej
kawałka pysznej karkówki. Tropikalny upał, który towarzyszył pierwszej części festynu, takŜe Rączce dał się we znaki. JuŜ wiyncyj nie byda grzeszoł, bo wiym teraz, jako je w piekle - Ŝartował kucharz ocierając pot z czoła. Oprócz pana
Remigiusza, przy grillach stanęło pięć druŜyn reprezentujących całą gminę oraz goście z Fryčovic. Ich zadaniem było
przygotować swoje potrawy z grilla. - KaŜda ekipa dostała
kilogram karczku, mnóstwo warzyw i przypraw - mówi Tomasz Miler, koordynator projektu. W jury zasiedli: Remigiusz
Rączka, wójt Mszany Mirosław Szymanek, przedstawiciel
gminy Fryčovice oraz ... "Magda Gessler". Zawody wygrały
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Połomi. Pozostali
uczestnicy: Rada Sołecka w Mszanie, radni Gminy Mszana,
Koło Gospodyń Wiejskich w Gogołowej oraz straŜacy z
Czech, otrzymali wyróŜnienia. Wszystkie druŜyny dostały w
nagrodę komplet przyborów kuchennych, a zwycięska para
dwuosobowe zaproszenia na kolację w "Chacie Staropolskiej". Po daniach z mięsa i warzyw przyszedł czas na deser.
Remigiusz Rączka planował podać grillowane banany z sosem czekoladowym i kokosem. Miały być takŜe kolejne występy muzyczne i zabawa taneczna. Niestety, plany organizatorów i mieszkańców pokrzyŜowała pogoda. Po upale przyszła gwałtowna burza z potęŜnym deszczem i wyładowaniami
atmosferycznymi. Festyn zakończono znacznie wcześniej niŜ
planowano. Mimo wszystko zabawa była bardzo udana.
W dniach 7 i 8 lipca br. w Olzie odbyła się uroczystość
związana z obchodami 100.lecia miejscowej jednostki
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.
Jubileusz rozpoczęła uroczysta msza święta sprawowana
przez ks. proboszcza Kazimierza Nowickiego, w intencji straŜaków i ich rodzin. Przed częścią oficjalną uroczystości, prezes straŜy Sylwia Kamczyk oraz przewodniczący rady gminy
Krzysztof Małek wraz z zastępcącą wójta Czesławem Zychma dokonali oficjalnego otwarcia wyremontowanego parku
straŜackiego wraz placem zabaw i zapleczem technicznym,
zaś ksiądz proboszcz poświęcił cały obiekt. Jubileusz straŜy
był okazją do przybliŜenia historii jednostki, a takŜe wręczenia odznaczeń i podziękowań. Cała impreza odbyła się pod
hasłem: Przez tradycję do współczesności - "Pokaz sikawek
konnych i nowoczesnego ratownictwa na dwudniowej imprezie zorganizowanej przez OSP w Olzie.

Rydułtowianin będzie walczył o medal na Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie
JuŜ za dwa tygodnie w Londynie rozpoczynają się XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie. Swoich sił będzie tam próbował
rydułtowianin Piotr Brzózka. Ten 23-latek z Rydułtów jest
polskim kolarzem górskim. Kwalifikacje uzyskał na podstawie olimpijskiego rankingu. Jest podwójnym wicemistrzem
świata MTB 2007 z Fort William w kat. junior i w sztafecie,
Mistrzem Polski XC w kat. Junior i U23. Triumfował między
innymi w cyklu Grand Prix MTB Czesława Langa 2008.Od
2007 roku jest kolarzem zawodowym. Jeździł w barwach
MTB SILESIA, CCC POLSAT, JBG2 APC Presmet. Jego
obecnym trenerem jest Marek Galiński. Piotr Brzózka w Londynie startować będzie w wyścigu indywidualnym. Prócz
niego powołany do kadry został Marek Konwa (Milka Trek
MTB), a wśród kobiet między innymi Maja Włoszczowska (CCC Polkowice). Przypominamy, Ŝe Piotr Brzózka
pierwsze zwycięstwa odnosił w Rydułtowach na zawodach
MTB organizowanych przez TMR na Machnikowcu.
Rydułtowy - będą kontrole!
Kontrole pod kątem spalania odpadów w kotłach centralnego
ogrzewania. Wkrótce ruszą kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w szczególności kontrole pod kątem spalania odpadów w kotłach centralnego
ogrzewania.
Szanowni mieszkańcy, w odpowiedzi na liczne skargi dotyczące nielegalnego spalania odpadów w kotłach centralnego
ogrzewania rozpoczynam "walkę" z ww. procederem. Skutecznym narzędziem w zwalczaniu nagannego zachowania
będą
kontrole
właścicieli
budynków
mieszkalnych prowadzone przez StraŜ Miejską lub upowaŜnionych
pracowników Referatu Ochrony Środowiska tut. Urzędu,
skutkujące nałoŜeniem mandatu w wysokości 100 zł lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie (kara grzywny do wysokości 5 000 zł). Podczas przedmiotowych kontroli pobierane będą próby popiołu, które następnie przekazywane będą do
analizy Laboratorium Analiz Środowiskowych w Instytucie
Chemii i Technologii Nieorganicznej na Politechnice Krakowskiej. Informuję, Ŝe utrudnianie przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w myśl art. 225 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z
późn. zm.) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Z

apraszamy mieszkańców rydułtowskich osiedli
do udziału w konkursie na „ Najpiękniejszy
Balkon”. Organizatorami są Urząd Miasta
Rydułtowy oraz TMR. Zgłoszenia naleŜy składać do 15 sierpnia w siedzibie TMR.

Zamiast wspomnień o zmarłym śp. Eugeniuszu Hajduga
jeden z jego wierszy poświęcony miastu Rydułtowy, który
publikowaliśmy w Kluce w 95`
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MIASTO Z GRABIAMI W HERBIE
Jest takie miejsce na śląskiej ziemi
Kaj potoczek Nacynka wypływo
A przy nim dwuwieczna gruba „Charlota”
I miasto co Rydułtowy się nazywo.
Stare tu chałupy, cmyntorz i mury
Same zakręty, górki i dziury
I plac targowy prawie przy rynku
Pora uliczek i duŜo szynków.
Lazaret piękny momy i cztery szkoły
Liceum, zawodówka i trzy kościoły
Piwny park „Hajer”- blisko dworzec okazały
I w pierony sklepów pełnych gorzały.
Po kapitalistach dwa osiedla się ostały
„ Radlik” z familokami no i „Karlik” mały
Ale ludowa władza to obulyła
„ Orłowiec” z blokami nom postawiyła.
Ludziska co do tych bloków się wkluczali
Niemiłosiernie się pomiyszali
Chłob łod Elbląga- baba z pod Radlina
Dziołcha ze Marklowic- synek ze Szczecina.
Nasze faroŜe juŜ o to dbają
IŜ się ludziska jakoś zgadzają
A jak się zdarzy czasem breweryjo
To łod tego momy naszo policyjo.
Hołdy szpicate momy, co nom Tatry przypominają
Latym tam, między brzozkami grzyby zbiyrają
I „jeziorko” małe momy „ Machnikowcem” zwane
Były tam fajne festyny piwym zakrapiane.
Drugoligowy „ Naprzód” fusbalklub momy
Nie jednych do dom z bułami posyłamy
A i faroŜe jak ino czas mają
Radzi kibicują- grą się zachwycają.
Jest tyŜ klub Miłośników Miasta Rydułtowy
Co stolica do nas przenieść jest gotowy
Towarzystwo mądre- zacne to grono
Kto nie wierzy- niech przyjdzie i się przekono.
Eugeniusz Hajduga.

SZPITALE POŁĄCZONE
W JEDEN ZAKŁAD

Z

godnie z podjętą we wrześniu ubiegłego roku
uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego, z dniem l
czerwca nastąpiło połączenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w jeden zakład. Połączony
zakład funkcjonuje teraz pod nazwą Powiatowy Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Jak informuje
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dyrektor szpitala - BoŜena Capek, z punktu widzenia pacjenta
nic się nie zmieniło. - Wszystkie oddziały szpitalne, izby przyjęć, ambulatoria oraz poradnie i pracownie będą funkcjonowały jak dotychczas. Opieka będzie świadczona dalej w tych
samych miej-scach i w tym samym zakresie, dlatego pacjenci
nie odczują Ŝadnej róŜnicy związanej z połączeniem. Przypomnijmy, Ŝe argumentów za połączeniem szpitali było kilka.
Przede wszystkim oszczędności, a takŜe zlikwidowanie konkurencji
pomiędzy
zakładami,
które miały zbliŜony zakres
działalności. To pozwoli między innymi na lepsze wykorzystanie
zasobów personalnych i technicznych obu lecznic, które powinno przełoŜyć się na wzrost ja-kości świadczeń zdrowotnych udzielanych mieszkańcom powiatu wodzisławskiego,
m.in. poprzez efektywniejsze wykorzystanie aparatury i
sprzętu medycznego dzięki moŜliwości przemieszczania aparatury pomiędzy szpitalami. Jeden duŜy szpital ma takŜe mocniejszą pozycję w negocjacjach z Narodowym Funduszem
Zdrowia, a co za tym idzie, korzystniejsze kontrakty na leczenie. Połączenie szpitali to takŜe oszczędności powstałe z tytułu udzielania zamówień publicznych przez jeden, większy
podmiot, co powinno pozwolić na uzyskanie lepszych cen od
oferentów. Argument, który przemawiał takŜe za koniecznością podjęcia działań zmierzających do konsolidacji
zarządzania zakładami, to pogarszająca się sytuacja finansowa obu ZOZ-ów. Połączenie obu szpitali umoŜliwi wypracowanie i wdroŜenie jednolitego programu racjonalizacji ich
funkcjonowania.

Wieści Powiatu Wodzisławskiego

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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PORADY PRAWNE
Dochód dziecka moŜe pozbawić rodzica prawa do ulgi prorodzinnej.

R

odzice, którzy planują skorzystać z ulgi prorodzinnej podczas podejmowania decyzji czy dziecko moŜe podjąć prace
wakacyjna, powinni się powaŜnie zastanowić. Powinni zwrócić uwagę na limit wysokości dochodu jaki moŜe dziecko
osiągnąć, by nie pozbawić rodziców moŜliwości skorzystania z ulgi. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od
osób fizycznych, czyli PIT z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać tylko rodzice i opiekunowie prawni oraz rodzice zastępczy. Aby opiekunowie prawni mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej, to dzieci muszą z nimi mieszkać. Ulga przysługuje takŜe
osobom wychowującym pełnoletnie dzieci do 25 roku Ŝycia, lecz pod dwoma warunkami:
1.dzieci muszą uczyć się lub studiować,
2. opiekunowie nie mogą uzyskać w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pienięŜnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19 % stawki przekraczających łącznie 3089 zł.
Otrzymywanie renty przez dziecko bądź uzyskiwanie dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach
określonych w ustawie PIT nie ma wpływu na prawo do ulgi prorodzinnej. JeŜeli małoletnie dziecko (do 18 roku Ŝycia) podejmuje prace w wakacje, to jego dochody generalnie dolicza się do dochodów rodziców lub ich opiekunów prawnych. Roczny dochód dziecka nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w sytuacji gdy nie przekroczy 3091 zł. czasami jednak są sytuacje, w których wykazuje się dochód małoletniego dziecka w odrębnym zeznaniu podatkowym, który jest sporządzany na imię i nazwisko małoletniego dziecka.
Natomiast w przypadku osób pełnoletnich, zgodnie z ustawą wszystkie dochody są opodatkowane bez względu na rodzaj
wykonywanej pracy oraz rodzaj zawartej umowy. Wynagrodzenie otrzymane za pracę polegająca na zbiorze, np. truskawek trzeba będzie wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym i odprowadzić podatek. Osoby, które same zbierają owoce i same je sprzedają, są łagodniej traktowane przez fiskus. Dochody, które osoba uzyska ze sprzedaŜy surowych roślin zielarskich i ziół dziko
rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych oraz grzybów leśnych, pod warunkiem, Ŝe są zbierane osobiście bądź z udziałem
członków najbliŜszej rodziny, to są zwolnione z podatku dochodowego. Dochód uzyskany podczas wakacji za pracę za granicą,
takŜe podlega opodatkowaniu według polskich przepisów podatkowych.

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

tel. 32 414 00 66
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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Wakacje na Ignacym
Humor Humor Humor
Nazwa firmy

T

urysta jedzie samochodem przez Rosję, grzeje ile droga
pozwala, nagle zatrzymuje go drogówka.
- No, nieładnie panie kierowco, nieładnie, dwukrotne przekroczenie prędkości, musicie napisać pisemne usprawiedliwienie....
- Ale jak to? To nie mandat?
- Nie, nie, usprawiedliwienie. Pisemne. Po rosyjsku.
- Ale ja nie znam Rosyjskiego!
- No to się musicie nauczyć.
Gość włoŜył w prawo jazdy 20$ i podał policjantowi. Policjant wziął, otworzył i mówi:
- I wy mówicie, Ŝe nie znacie rosyjskiego? A tu juŜ pół usprawiedliwienia Ŝeście napisali…
***
olak spotyka się ze Szkotem w ParyŜu. Rozmawiają i
nagle Szkot mówi:
- A Ty wiesz, Ŝe ja tu juŜ od 4 dni jadam najlepsze potrawy w
najdroŜszych restauracjach i nic nie płacę?
- Jak to?! - wykrzyknął Polak.
- Mam na to super sposób. - mówi Szkot
- Wchodzę do ekskluzywnej restauracji. Zamawiam przystawki, najdroŜszą z moŜliwych zup, potem drugie danie...
Oczywiście najlepsze wino, a na koniec deser i kawę. Zjadam
to wszystko, a potem powoli piję kawę. Piję ją tak wolno, aŜ
wszyscy kelnerzy juŜ pójdą do domu oprócz głównego kelnera. Gdy ten podchodzi i prosi o zapłatę rachunku, to ja mu
mówię, Ŝe juŜ zapłaciłem innemu kelnerowi. Główny kelner
wtedy przeprasza, a ja idę do domu.
Polakowi bardzo spodobał się ten sposób i uprosił Szkota,
Ŝeby ten wybrał się z nim dziś wieczorem na kolację. No
więc Panowie spotkali się wieczorkiem w umówionej restauracji i kolejno zamawiali najlepsze potrawy. Kiedy rachunek
urósł do kwoty 2 000 euro oboje zamówili kawę. Oczywiście,
pili ją tak wolno, aŜ w lokalu został tylko główny kelner. I
kiedy skończyli pić kawę, ten upomniał się o zapłatę rachunku.
- Ale my juŜ zapłaciliśmy innemu kelnerowi... - zaczął tłumaczyć się Szkot.
- Właśnie, właśnie! - wtórował mu Polak - I do tej pory jeszcze nie dostaliśmy reszty!

P

***
a księŜycu ląduje pierwsza amerykańska, załogowa
ekspedycja. Neil Armstrong wychodzi ze statku, a tu
nagle zza kamienia wyskakuje trzech gości: Chińczyk, Rosjanin i Polak.
- Jak to tak ? - Amerykanin ma głupią minę.
Chińczyk:
- Nas jest duŜo, brat podsadził brata i jestem.
Rosjanin:
- Nasza agentura spisała się na medal, i byliśmy szybsi.
- No a ty? - pyta Amerykanin Polaka.
- Daj mi spokój, z wesela wracam...

N

O

d 2 do 20 lipca 2012r. w Domu Kultury w RybnikuNiewiadomiu trwały półkolonie letnie pod nazwą
„Wakacje na Ignacym”. Zorganizowano 3 turnusy
jednotygodniowe. W I turnusie zorganizowano zajęcia animacyjne pod nazwą „Rosja da się lubić”.W trakcie zabawdzieci zapoznały się z krótkimi zwrotami w języku rosyjskim,
nauką tańca „Trojka”, śpiewały piosenkę „Kanikuły”, kolorowały matrioszki, przedstawiały na scenie bajkę „O siedmiu koźlętach”, balet „Jezioro Łabędzie” oraz sylwetkę Jurija Gagarina.
Dzieciom wyświetlono bajkę pt. „Wilk i zając”. Na zakończenie
dzieci miały moŜliwość sprawdzenia swojej wiedzy wspólnie
rozwiazując krzyŜówkę. Podczas wycieczki do Juraparku w Krasiejowie dzieci korzystały z warsztatów płukania złota, zobaczyły Prehistoryczne Oceanarium. W Tunelu Czasu zobaczyły film:
”8 minut z Historii Wszechświata” w technologii 3D i wraz z
przewodnikiem przeszły ścieŜkę edukacyjną, wzdłuŜ której rozmieszczone były mezozoiczne gady. Dzieci korzystały równieŜ z
Parku Rozrywki, placu zabaw i kąpieliska. W środę dzieci miały
moŜliwość kąpieli na basenie krytym w Rybniku, natomiast w
czwartek- na kapielisku w Szymocicach, gdzie oprócz kąpieli
chętnie korzystały z pływania na kajakach oraz na rowerkach
wodnych. W Domu Kultury dzieci oglądały równieŜ film:
„Alwin i wiewiórki 3”. Turnus zakończony został wyjazdem do
Pszczyny, gdzie uczestnicy półkolonii zwiedzili Muzeum Prasy
Śląskiej oraz Zagrodę śubrów.
W II turnusie dzieci brały udział w animacyjnych zajęciach pod nazwą:”Vive la France”. Po krótkiej nauce zwrotów
francuskich, zatańczyły taniec „La Bastringue”, następnie przygotowały pokaz mody znanych francuskich projektantów, zaprezentowały taniec Can Can i scenki z „Małego Księcia”. Wszyscy
próbowali swoich sił w próbie odwzorowania obrazów Monet`a i
wiernym przedstawieniu znanych postaci z historii Francji. Zajęcia zakończono zagadkami związanymi z porównaniem zwyczajów we Francji i w Polsce oraz z zabytkami ParyŜa. Podczas kolejnego dnia zajęć w Domu Kultury dziewczyny uczestniczyły w
warsztatach „scrapbooking`u” a chłopcy- w warsztatach breakdance, prowadzonych przez Łukasza Wykrotę-laureata wielu
nagród w dziedzinie w/w tańca. Dla wszystkich wyświetlony
został film pt.”Muppety”. Uczestnicy II turnusu mieli moŜliwość zabawy i kąpieli w „Aqua Brax” w Szymocicach oraz w
„Aquarionie” w śorach. Jednak największą atrakcją tego turnusu
był pobyt w Dream Parku w Ochabach. Przewodnik oprowadził
dzieci po Parku Miniatur, Parku Dinozaurów oraz Prehistorycznym Oceanarium. Dzieci chętnie bawiły się tutaj korzystając z
takich atrakcji jak: park linowy, kule sferyczne, euro bungee,
plac zabaw , trampoliny, dmuchańce i kino 6D.
W III turnusie, podczas zajęć w Domu Kultury- dzieci
uczestniczyły w zabawach metodą „Klanza”, tenisie stołowym,
malowaniu dinozaurów. W trakcie III turnusu zobaczyły filmy:
„Mój przyjaciel Hachico” oraz „Przygoda w ParyŜu”.
Grupa miała moŜliwość kąpieli na basenie w Rybniku- Boguszowicach oraz w” Aquarionie” w śorach.
Dla III turnusu został równieŜ zorganizowany wyjazd do
Muzeum Energetyki w Łaziskach i na ściankę wspinaczkową do
„Cechowni” w Niedobczycach. Turnus zakończono wycieczką
do Wisły. Dzieci- wędrując zielonym szlakiem- dotarły do Nowej Osady, gdzie odbyło się szkolenie z
„mountainboard`u” (snowbordu letniego).
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Ekologia podczas wakacji

P

lanując wakacje, warto zorganizować je ekologicznie. Po pierwsze dlatego, Ŝe niosą ze sobą finansowe oszczędności, po
drugie pozwalają spędzić czas w zgodzie z naturą, a po trzecie są aktywną formą wypoczynku. Polska ma mnóstwo
atutów dla ekoturysty. Wystarczy rozejrzeć się tylko dookoła, a moŜna znaleźć pełno świetnych miejsc na mądry i zdrowy wypoczynek. Jednym z zasadniczych celów ekoturystyki jest czynne odkrywanie dzikiej przyrody i rdzennej kultury oraz ich poznawanie. Ekowczasy są zatem skarbnicą róŜnorodnych form aktywności jak chociaŜby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

piesze górskie czy leśne wędrówki
spacery
wycieczki rowerowe
grzybobrania
wspinaczka skałkowa
zwiedzanie lokalnych zasobów kultury – starych ogrodów, parków czy siedlisk rzadkich gatunków roślin
i zwierząt.
pływanie, nurkowanie
kajakarstwo
wędkowanie

Miejsca, które nadają się na tego typu wypoczynek to: góry, morza, miejscowości, gdzie znajdują się parki krajobrazowe,
rezerwaty przyrody, nieznane regiony, małe ciche i spokojne miasta, a co za tym idzie, atrakcyjne dla ludzi, którzy chcą odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. Dobrym pomysłem moŜe być równieŜ zwiedzanie skansenów. Dość często takie ośrodki proponują szereg regionalnych atrakcji, jak np.: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie moŜna wziąć udział w miodobraniu i
poznać pracę pszczelarzy z XIX I XX w.

Ekoturysta podczas wypoczynku zawsze:
• Segreguje śmieci opakowaniowe, w tych miejscach, w których prowadzona jest ich selektywna zbiórka oraz zabiera je ze sobą
z miejsc, w których piknikuje czy wypoczywa np. z lasu, plaŜy, łąki
• W wyborze noclegu kieruje się profilem pensjonatu – poszukuje takich, które są wyposaŜone w urządzenia wodo- i energooszczędne, których właściciele przywiązują wagę do segregacji odpadów, recyklingu
• Korzysta z atrakcji przyrodniczo-kulturowych z poszanowaniem lokalnych społeczności, miejscowych zwyczajów, tradycji i
kultury
• Wspiera rozwój lokalnego biznesu, wybierając regionalne wyroby – niejednokrotnie ekologiczne, dzieła miejscowych rękodzielników czy teŜ usługi właścicieli gospodarstw agroturystycznych
• Planuje przejazdy transportem grupowym, publicznym: koleją, autobusami bądź rowerami
• Planując leśne wycieczki rowerami bądź konno trzyma się wyznaczonych tras, by nie naruszać ściółki leśnej
• Spacerując po lesie z psem trzyma go na smyczy – gdyŜ samodzielnie biegający moŜe być zagroŜeniem dla dzikiej zwierzyny
• Zapoznaje się i konsekwentnie stosuje do regulaminów obowiązujących podczas zwiedzania wyodrębnionych części lasu.

Beata Gaszka
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Apteczka na wakacje

W

ielkimi krokami zbliŜa się okres wakacyjnego wypoczynku i chyba kaŜdy z nas juŜ odlicza dni do wymarzonego
urlopu. Wystarczy tylko spakować letnie ubrania i juŜ moŜna jechać po słońce....
Oczywiście, czas urlopu to okres, kiedy chcemy zapomnieć o wszystkich naszych zmartwieniach i odpocząć od
szarości dnia codziennego. Warto jednak pamiętać, Ŝe nawet najbardziej oczekiwany i wytęskniony urlop moŜe
skończyć się dla nas nieprzyjemnie, jeśli w porę nie zadbamy o swoje zdrowie. Dlatego przed wyjazdem na wakacje - i to nie
zaleŜnie od tego, czy będzie to pobliskie jezioro, góry czy egzotyczne wyspy - warto zastanowić się chwilę nad własnym zdrowiem i związaną z tym zawartością apteczki. Jej właściwie skomponowana zawartość pozwoli zapobiec przeobraŜeniu się ewentualnych drobnych niedogodności w problemy uprzykrzające nam letnie wojaŜe.
Oczywiście, zakres przygotowań do wyjazdu i zawartość apteczki będą w pewnym stopniu zaleŜały od tego, gdzie się
wybieramy. NajwaŜniejsza jest dostępność opieki medycznej i apteki. Jeśli więc jedziemy np. do nadmorskiego kurortu, połoŜonego w pobliŜu większej miejscowości, gdzie bez trudu moŜna znaleźć aptekę, nasz podręczny zestaw nie musi być zbyt bogaty i
wystarczą podstawowe środki pierwszej potrzeby, które będą nam mogły posłuŜyć do czasu, nim skontaktujemy się z lekarzem
bądź farmaceutą. Inaczej zaś będzie się przedstawiała sytuacja, gdy wybierzemy się np. na spływ kajakowy w rejonach suwalszczyzny, podczas którego problematyczne moŜe być nawet znalezienie zwykłego sklepu spoŜywczego, a o aptece często nawet
nie ma co marzyć. W wakacje nikt nie chce chorować, ale nasze schorzenia nie biorą urlopu! Dlatego przed wyjazdem najwaŜniejszą sprawą jest zaopatrzenie się w odpowiednią ilość preparatów, które stosujemy na co dzień. Jeśli więc chorujesz na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze czy astmę oskrzelową lub inne schorzenie przewlekłe, umów się przed wyjazdem na wizytę u swojego lekarza, Ŝeby zaopatrzyć się w stosowną ilość leków na wyjazd i pamiętaj o ich regularnym zaŜywaniu - nawet wtedy, gdy
po kilku dniach odpoczynku poczujesz się zupełnie zdrowy i dojdziesz do wniosku, iŜ lekarstwa nie są Ci juŜ potrzebne.
Kolejnym krokiem jest zaopatrzenie się w podstawowe materiały opatrunkowe i inne niezbędne przedmioty. Spakuj zatem:
- plastry z opatrunkiem w róŜnych rozmiarach,
- zwykły plaster na „kółku" (bez opatrunku),
- jałowe gaziki,
- watę kosmetyczną,
- bandaŜ tkany,
- bandaŜ elastyczny,
- noŜyczki,
- pęsetę,
- termometr lekarski.
Wyjazd na wakacje wymaga takŜe zaopatrzenia w specjalne kosmetyki i środki do stosowania miejscowego. Przed podróŜą warto więc kupić:
- krem do opalania z wysokim filtrem (+50 na twarz i +20 na resztę ciała),
- Ŝel lub piankę łagodzącą poparzenia słoneczne (np. Fenistil, D-Panthenol),
- wodę utlenioną,
- spirytus salicylowy,
- jednorazowe gaziki do dezynfekcji skóry (np. Leko),
- repelenty, czyli środki przeciwko komarom i kleszczom,
- preparat łagodzący świąd po ukąszeniu owada (np. Fenistil),
- zasypkę przeciwko odparzeniom (np. Alantan puder),
- Ŝel przeciwbólowy (np. Naproxen, Febrofen),
- Ŝel na stłuczenia i obrzęki (np. Altacet).
Planując zabranie innych preparatów, w tym leków doustnych, warto wziąć pod uwagę, jakie dolegliwości najczęściej
nam doskwierają (bóle głowy czy brzucha, wzdęcia, zaparcia) i zaopatrzyć podręczną apteczkę przede wszystkim pod tym kątem.

To równieŜ moŜe się przydać
- Środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe:
- Środki na dolegliwości Ŝołądkowo-jelitowe:
- Środki pomocne przy przeziębieniu czy grypie
- Coś na ból gardła

Forum zdrowia.pl
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espół Szkół w Rydułtowach brał udział w I edycji akcji „Warto być dobrym” organizowanej
przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod
patronatem Minister Edukacji Narodowej i
UNESCO. Dzieci z 1500 szkół w całej Polsce brały udział
w konkursie na dobre uczynki w ramach akcji, laureaci z
kaŜdej placówki wygrali rowery górskie marki KROSS.
Akcja "Warto być dobrym" to największa, interdyscyplinarna
kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre
postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a takŜe premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym
elementem I edycji akcji był konkurs, skierowany do uczniów
1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który kaŜda szkoła prowadziła samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem
górskim marki KROSS. Od początku semestru dzieci konkurowały na to ile zrealizują dobrych uczynków w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangaŜowanie w
środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania
globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Ponadto na godzinie wychowawczej dowiadywały się o właściwych wzorach postaw - dlaczego warto być dobrym dla innych i jak moŜna pomagać - rodzinie, sąsiadom, społeczności
lokalnej i całemu światu dzięki idei wolontariatu. Na koniec
roku dzieci pod okiem wychowawcy wybierały w kaŜdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród najlepszych z
całej szkoły został rozlosowany rower. Pozostali uczniowie
otrzymali tytuł członka OKI Klubu - klubu skupiającego tylko
te dzieci, które w trakcie roku wywiązały się z warunków
konkursu. Akcje, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna
Szkoła” po raz pierwszy realizowano w kilkudziesięciu śląskich szkołach w 2003 roku. W tym roku stowarzyszenie
opracowało nową formułę projektu i po raz pierwszy zrealizowało go w takiej skali, w szkołach w całej Polsce. KaŜda placówka dostała w paczce rower, multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 2” do szkolnej biblioteki oraz baner akcji do powieszenia wraz z rowerem na szkolnym korytarzu. Kolorowy baner oprócz logo patronów i sponsorów
głównych, posiada 52 miejsca na naklejki, które moŜe wykupić prawie kaŜda firma lub osoba prywatna przykładając jednocześnie rękę do czynienia dobra. Jedna naklejka to koszt
100 zł, kaŜdy moŜe wykupić od 1 do 1500 takich cegiełek.
Oczywiście szkoła to miejsce w którym uczą się dzieci, więc
to co moŜe się znaleźć na takiej naklejce dokładnie określa
regulamin sponsora. Cała akcja jest koordynowana przez infolinie, gdzie kilkudziesięciu konsultantów pod numerem
801 999 333 informuje o wszelkich szczegółach. 10 najaktywniejszych szkół, otrzyma jesienią granty po 10 000 zł na
cel poŜyteczny dla całej społeczności lokalnej który, wybiorą
dzieci. „W najśmielszych scenariuszach i najskrytszych marzeniach nie liczyliśmy na taki sukces akcji. Dzieci czyniące
dobro zaskoczyły nas nie tylko swoją kreatywnością i wytrwałością ale przede wszystkim odwagą w promowaniu pozytywnych postaw. Setki tysięcy osób czyniących dobro, miliony godzin ofiarowane innym ludziom, a wszystko to za
darmo – bez oczekiwania na zapłatę. Teraz kiedy zadadzą mi
pytanie – jakie mamy dzieci i młodzieŜ – odpowiem, Ŝe
wspaniałe. A my dorośli powinniśmy brać z nich przykład.

KaŜdy z nas moŜe wesprzeć drugą edycję akcji, by kolejne
szkoły mogły wziąć w niej udział.” – mówi Aleksander Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. „Dzieci
niezaleŜnie od uczestnictwa w akcji wspaniale angaŜują się na
rzecz szkoły oraz pomagają rodzicom w obowiązkach domowych. Jeśli mogą za swoje działania otrzymać rower - popieram! Zasługują!” – dodaje psycholog szkolna Eliza Reck,
koordynator akcji w Zespole Szkółw Rydułtowach. Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", które ma juŜ 11 lat jest największą
organizacja pozarządowa działająca w sektorze edukacji w
Polsce, swoimi projektami i akcjami obejmuje cały kraj i prawie 8000 szkół partnerskich. Organizacja, która przekazała
juŜ na rozwój edukacji 27 mln zł, zbiera takŜe 1% na rozwój
edukacji w polskich szkołach, przekazując im środki, które
dostaje od rodziców ze wskazaniem na nie. Więcejo stowarzyszeniu moŜna się dowiedzieć na stronie www.ps.org.pl a o
akcji na stronie www.wartobycdobrym.pl. Zespół Szkół w
Rydułtowach przy ul. Raciborskiej składa się ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2. W akcji „Warto być
dobrym” brali udział uczniowie obu placówek. Zespół Szkół
cieszy się licznymi sukcesami uczniów w róŜnych dziedzinach, głównie naukowej (o czym świadczy liczba finalistówi
laureatów konkursów przedmiotowych oraz ponadprzeciętne
wyniki egzaminów), ale takŜe sportowej i artystycznej.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na licznych
zajęciach dodatkowych, m.in. teatralnych, kabaretowych,
tanecznych, sportowych, w chórze i wielu innych. Zespół
Szkół w Rydułtowach to miejsce, które rozwija nie tylko ciało
i umysł, ale równieŜ serce. ZaangaŜowanie w akcję „Warto
być Dobrym” jest najlepszym tego przykładem a poniŜsze
motto szkoły doskonale odzwierciedla jej charakter "… Aby
człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, aby bardziej
był, a nie tylko więcej miał, aby umiał bardziej być z drugim i
dla drugich". Więcej informacji na temat działalności szkoły
moŜna przeczytać na stronie www.zsrydultowy.pl.

Koordynator akcji:
Eliza Reck,
psycholog w Zespole Szkół w Rydułtowach

Poseł Ryszard Zawadzki

W

siedzibie Towarzystwa Miłośników Rydułtów
funkcjonuje biuro Posła Ryszarda Zawadzkiego. Poseł zarówno w poprzedniej kadencji jak
i obecnej działa na rzecz Rydułtów między
innymi poprzez wspieranie inicjatyw samorządowych. W
obecnej kadencji Poseł Ryszard Zawadzki jest członkiem
Komisji Edukacji, Nauki i MłodzieŜy oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, jest zastępcą przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Polityki Regionalnej, jest równieŜ
członkiem: Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki oraz
Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego. Poseł naleŜy teŜ do Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21) oraz poselskiego projektu ustawy o
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zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 172). W VII kadencji Poseł Ryszard Zawadzki jest równieŜ członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który powstał po
to aby skutecznie wspierać rozwój inicjatywy aktywności
seniorów. Zespół skutecznie zabiega m.in.: u Premiera o środki finansowe, udało się pozyskać 50 mln zł. Jest to dobra
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rób Płuc w Wodzisławiu Śląskim o pozyskanie funduszy na
zakup nowoczesnej aparatury do badań. Jest to jedyny szpital
chorób płuc w Województwie Śląskim, w którym m.in.: leczą
się górnicy z naszego regionu. W ostatnim czasie Poseł zorganizował spotkanie starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów Subregionu Zachodniego z wiceministrem
edukacji, na którym debatowano nad przyszłością i finansowaniem edukacji. Podczas VII kadencji Sejmu kontynuowana
jest współpraca z Towarzystwem Miłośników Rydułtów
gdzie funkcjonuje biuro filialne czynne w poniedziałki i wtorki od 9.30 do 17.30, a od środy do piątku od 8.30 do 16.30.

Obchodów 100 i 150-tej
rocznicy istnienia SP Jejkowice.

wiadomość równieŜ dla mieszkańców naszego Powiatu. Od 5
lat w Wodzisławiu Śląskim funkcjonuje bowiem Wodzisławski Uniwersytet III Wieku, który ma bardzo interesującą ofertę na spędzanie wolnego czasu przez seniorów. Na szczeblu
krajowym oprócz prac parlamentarnych, które krótko przedstawiamy Poseł Ryszard Zawadzki na zaproszenie Prezydenta
Komorowskiego uczestniczył w spotkaniach organizowanych w Wiśle, na których omawiano problemy dotyczące
regionu śląskiego. Parlamentarzyści zabiegali o poparcie u
Prezydenta projektów ustaw dotyczących: powołania metropolii Śląskiej oraz uznania mowy śląskiej jako języka regionalnego. Wiele inicjatyw Posła dotyczy samych Rydułtów.
Poseł wspiera budowę parku sensorycznego w Rydułtowach.
ChociaŜ w Jubileuszu 20-lecia w związku z wystąpieniem w
Sejmie w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska nie uczestniczył to wygłosił z trybuny sejmowej okolicznościowe oświadczenie dotyczące Jubileuszu. Przedstawił krótko historię Rydułtów, działające organizacje oraz
imponujący rozwój miasta „Bardzo waŜne dla Rydułtów jest
równieŜ pozyskiwanie funduszy ze środków zewnętrznych.
W ramach programów pomocowych Unii Europejskiej zrealizowano wiele inwestycji i mikroprojektów, m.in. wybudowano centrum kultury, park rozrywki, strefę ekonomiczną,
przedszkole, bibliotekę, buduje się centra usługowohandlowe, ˝Orliki˝, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków.
Pozyskane środki bezpośrednio przełoŜyły się równieŜ na
rozwój społeczny. Trudno jest nie zauwaŜyć wielu cennych
inicjatyw, które mają znacznie większy zasięg niŜ granice
miasta i powiatu.”- mówił Poseł z trybuny sejmowej. W swoim oświadczeniu Poseł podkreślił równieŜ znaczący wpływ
Towarzystwa Miłośników Rydułtów, które regularnie występuje z wieloma cennymi inicjatywami o charakterze społecznym, kulturalnym i ekologicznym. W wystąpieniach sejmowych Poseł Zawadzki podejmował kwestie m.in.: naprawy
dróg powiatowych i gminnych zniszczonych podczas budowy
autostrady A1, budowy kanału ODRA-DUNAJ oraz Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej i inne. Poseł
wspiera teŜ działanie dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Cho-

Radośnie przebieram nogami,
Przede mną kochana szkoła,
Wszystko na lekcjach się uda,
JuŜ koleŜanka mnie woła!
Refren:
W teczce mam skrzydła husarskie,
Rodzice, pokaŜę wam,
Nabytą tu wiedzę zdobędę,
Śląsk, Polskę i świat!

T

ymi słowami rozpoczyna się wspaniały hymn Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach. W sobotę 23 czerwca bieŜącego roku odbył
się Uroczysty Jubileusz 100 oraz 150-tej rocznicy
istnienia tejŜe placówki w Gminie Jejkowice. Istniejąca szkoła podstawowa datuje swoje początki na przełom 1861/1862
roku, kiedy to, jako placówka publiczna dysponowała zaledwie jedną salą lekcyjną oraz mieszkaniem dla kierownika i
nauczyciela Jana Michalczyka. Z informacji zamieszczonych
w kronice szkolnej wynika, Ŝe do placówki uczęszczało prawie stu pięćdziesięciu uczniów. Ze względu na zwiększającą
się liczbę dzieci, władze zdecydowały się na powiększenie
szkoły. W 1911 roku przyjęto projekt budowy nowej, czteroklasowej szkoły z dwoma mieszkaniami, a rok później na
zakupionej działce stanął budynek nowej placówki. Z tego teŜ
powodu szkoła obchodzi zarówno 100 i 150-lecie swego istnienia. Na uroczystość oddającą cześć jej przeszłości zostali
zaproszeni absolwenci, uczniowie, pracownicy, emeryci, społeczność gminna oraz przyjaciele i sponsorzy szkoły. Wśród
wielu zgromadzonych osobistości naleŜy wymienić Pana Senatora Antoniego Motyczkę, Pana Posła na Sejm RP Henryka
Siedlaczka czy Panią Dyrektor Delegatury Kuratorium
Oświaty Marię Lipińską. Na zaproszenie odpowiedzieli równieŜ dyrektorzy zaprzyjaźnionych palcówek oświatowych, a
takŜe przedstawiciele słuŜb mundurowych. Słowo wstępu do
zgromadzonych skierowała Pani Dyrektor Anna Porwoł, Wójt
Gminy Jejkowice - Pan Czesław Grzenia oraz Przewodniczący Rady Gminy - Pan Mieczysław Wojaczek. Po czym
uczestniczy jubileuszu mieli moŜliwość wysłuchania programu artystycznego poświęconego patronowi – Janowi III Sobieskiemu. Występ zatytułowany Pół Ŝartem, pół serio, czyli z
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miłością przez wieki z Sobieskim i Marysieńką przygotowali
nauczyciele Pani Aleksandra Kuśka i Pan Tomasz Zielonka.
Następnie odśpiewano ukazany powyŜej jedynie we fragmencie hymn, który został specjalnie stworzony na tę okazję. W
tym miejscu szczególne podziękowania naleŜą się autorom,
którzy niewątpliwie zapiszą się na kartach historii. Słowa
oraz muzykę hymnu stworzyli Pani Hanna Kaczmarek, Pan
Zbyszek Dobrzyński oraz Pan Grzegorz Walczak. Słuchając
słów tekstu, czuło się radość i siłę husarskiego zwycięstwa.
Kolejno po krótkiej przemowie zaproszonych gości, społeczność szkolna jednogłośnie przyznała statuetkę Skrzydeł Husarskich Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach na ręce Pani Marioli Stempki oraz Pani Ireny Szymury. Był to wyraz uznania za pomoc i pracę na rzecz szkoły
oraz wszystkich uczniów. Podczas święta szkoły odczytano
równieŜ wyniki II-go Powiatowego Konkursu Literackiego
oraz II-go Powiatowego Konkursu Plastycznego na najlepszą
pracę literacką i plastyczną pt. Szkoła moich marzeń. Ponadto
wybrano i nagrodzono najpiękniejszą biŜuterię, wykonaną na
konkurs pt. BiŜuteria dla Marysieńki. Na konkurs zgłoszono
wiele prac, wśród których trzeba było wybrać te najlepsze i
najciekawsze. Po długich i Ŝmudnych obradach, jury przyznało w konkursie literackim I miejsce dla Aleksandry Krok ze
Szkoły Podstawowej w Rogowie, II miejsce dla Wisenny
Bartoszek z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudach, a
III miejsce Katarzynie Błatoń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Świerklanach. Z kolei WyróŜnienie otrzymali Maciej Geratowski ze Szkoły Podstawowej w Gaszowicach i Emilia Wojtas z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudach. W konkursie plastycznym na najpiękniejszą biŜuterię nagrody przyznano Paulinie Wojaczek, Zuzannie Czerny oraz Elizie Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Jejkowicach i Arturowi Szałkowskiemu z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kobyli.
Natomiast w konkursie rysunkowym wśród klas I – III zwycięŜyli Natalia Piotrowska z Powiatowego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej w KsiąŜnicach i Martyna Berger ze Szkoły Podstawowej w Jejkowicach. Wśród
klas IV – VI zwycięŜyli: Marcelina Mrowiec ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Świerklanach, Julia Rozpendowska z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej w KsiąŜnicach i Wojciech Dyk ze Szkoły Podstawowej
w Jejkowicach. WyróŜnienie otrzymała Patrycja Nalepka ze
Szkoły Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu Zdroju. Wszystkim
laureatom i ich opiekunom składamy gratulacje oraz podziękowania. Po ogłoszeniu wyników, przybyli goście mogli zobaczyć niezwykle interesujące występy uczniów oraz absolwentów szkoły. Trzeba dodać, Ŝe szkoła realizuje kilka misji,
m.in. Moja szkoła – mój drugi dom, Radosna Szkoła, a takŜe
jako pierwsza w powiecie rybnickim rozpoczęła swe uczestnictwo w projekcie Szkoła Odkrywców Talentów, o czym
moŜna było się przekonać podczas festynu. W tym miejscu
naleŜą się szczególne podziękowania dla wszystkich nauczycieli oraz wychowawców klas 0-VI. Bez ich pracy i poświęcenia, występy nie byłyby tak profesjonalnie przygotowane.
Oprócz części artystycznej, wszyscy goście przybyli na jubileusz mogli oddać krew w krwiobusach, zwiedzić szkołę i
przypomnieć sobie młodzieńcze lata czy spróbować pyszności z grilla. Do późnej nocy moŜna było bawić się przy dźwiękach muzyki zespołu GAMMA. CóŜ, naleŜy powrócić do
rzeczywistości. Jednak o takiej zabawie i takim jubileuszu nie
da się zapomnieć. Dlatego raz jeszcze dziękujemy Radzie

Rodziców, która ufundowała tak wiele atrakcji dla swoich
pociech, organizatorom, władzom Gminy Jejkowice, pracownikom szkoły, sponsorom oraz przybyłym gościom. Pozostaje
nam jedynie nucić słowa hymnu: W teczce mam skrzydła husarskie, / Rodzice, pokaŜę wam, / Nabytą tu wiedzę zdobędę, /
Śląsk, Polskę i świat!
Agnieszka Machnik

Miasto Rydułtowy zaprasza
na wycieczki rowerowe!

M

iasto Rydułtowy zaprasza na letnie wycieczki
rowerowe, podczas których realizowany będzie
program profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Terminy i miejsca wycieczek:
1. 25 sierpnia 2012 r. - wycieczka do Rybnika - Kamienia wyjazd z parkingu przy Bibliotece Miejskiej,
2. 15 września 2012 r. - wycieczka do Bukowa - wyjazd z
parkingu naprzeciw Urzędu Miasta
Wyjazdy o godz. 9:00
Podczas kaŜdej wycieczki zaplanowany jest poczęstunek.
Zapisy na poszczególne wycieczki przyjmowane będą w tygodniu, w którym organizowany jest wyjazd w Urzędzie Miasta, pokój nr 2, od poniedziałku do środy w godz. 7.30 15.30.
O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń (30osób).
Wycieczki bezpłatne.
Więcej informacji pod nr telefonu: 32 453 74 50.
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KANDYDACI NA RYDUŁTOWIKA 2011 ROKU
-laureata wybierze
9 osobowe jury w miesiącu sierpniu
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

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

20

R

AKTUALNOŚCI

YDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY
„FENIKS”
REALIZUJE
ZADANIE
„DOPOSAśENIE SAL NA POTRZEBY TEATRALNEJ I TANECZNEJ EDUKACJI
KULTURALNEJ” DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO .
Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” realizuje zadanie
„DoposaŜenie sal na potrzeby teatralnej i tanecznej edukacji
kulturalnej” dofinansowane w ramach programu Rozwój
infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury, ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa zawarta z instytucją zarządzającą programem – Narodowym Centrum Kultury, obowiązuje od 1.03.2012 do 20.07.2012 roku. Całkowity koszt zadania w kwocie brutto
wynosi 52 127,00 zł. Rydułtowskie Centrum Kultury
„Feniks” przeznaczyło na realizację zadania ze środków
własnych 8 127,00 zł, przyznane środki finansowe Ministra
stanowią 84,41 % całkowitego kosztu zadania , co daje kwotę
44 000 zł. W ramach projektu kompleksowo zostanie doposaŜona sala treningowa i scena sali teatralnej. Zakupiono juŜ
podłogi baletowe, poręcz baletową, podesty sceniczne z barierkami i schodkami, reflektory teatralne z oprzyrządowa-
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niem, przenośny odtwarzacz płyt CD i plików mp3, zamontowano ścianę lustrzan w sali szkoleniowej, która teraz najprawdopodobniej będzie nazywana „baletową”. Realizacja
zadania zostanie zakończona 20 lipca 2012 roku.
Dzięki zakupom w ramach realizowanego zadania instytucja
kultury zapewni bardzo dobre warunki do przeprowadzania
zajęć teatralnej i tanecznej edukacji kulturalnej. Nowoczesne
wyposaŜenie pomieszczeń przeznaczonych na realizację
zajęć teatralnych i tanecznych stanie się atutem instytucji.
Dzięki kompleksowemu doposaŜeniu sal zwiększą się moŜliwości rozwoju działalności edukacyjnej poprzez jakościowe
wzbogacenie oferty i prowadzenie zajęć dla większej ilości
osób. Równocześnie dzięki mobilności zakupionego wyposaŜenia działające w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”
grupy teatralne i taneczne będą miały moŜliwość wykorzystania sprzętów podczas pokazów i występów poza siedzibą
Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks”. Zakupione w
ramach zadania wyposaŜenie na pewno znajdzie zastosowanie
w czasie spektakli prezentowanych przez uczestników zajęć
teatralnej i tanecznej edukacji kulturalnej i w czasie tradycyjnych juŜ spotkań ze sztuką alternatywną „Pływalnia artystyczna”.
RCK „Feniks” planuje kontynuację działalności kół zainteresowań o profilu teatralnym i tanecznym. Po przerwie wakacyjnej kontynuowane będą zajęcia z zakresu teatralnej i tanecznej edukacji kulturalnej, ogłoszony będzie nabór do
działających grup , które będą korzystać z profesjonalnego
wyposaŜenia zakupionego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury. Z sali baletowej i z doposaŜenia sceny sali teatralnej w podłogę baletową korzystać będą uczestnicy zajęć Teatru Tańca , grupy
teatralnej „Safo” , „Karuzela”, „Jeger theatre”, grupy tanecznej Step way, grupy tanecznej breakdance. Rydułtowskie
Centrum Kultury „Feniks” planuje utworzenie kolejnej grupy
tanecznej lub teatralnej. Dzięki zakupionym w ramach zadania sprzętom niewątpliwie wzrośnie atrakcyjność zajęć teatralnej i tanecznej edukacji kulturalnej. Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” juŜ dziś zaprasza na zajęcia, które rozpoczną się po wakacjach.
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WYSTAWA W MUZEUM
POśARNICTWA

N

iecodzienną wystawę moŜna oglądać w Centralnym Muzeum PoŜarnictwa w Mysłowicach,
wśród zdjęć są równieŜ fotografie dwóch mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego, którzy od lat
wykonują fotografie z działań ratowniczo-gaśniczych. Wystawa
nosi
tytuł:
„Ciągle w akcji- XX
lat
Państwowej
StraŜy PoŜarnej”.
W tym roku funkcjonariusze obchodzą
bowiem swój jubileusz. 20 lat temu
Sejm przyjął ustawę
o Państwowej StraŜy
PoŜarnej, na mocy
której straŜacy otrzymali nowe zadania.
Zawodową
StraŜ
PoŜarną zastąpiła nowa formacja, która nie tylko gasi poŜary,
ale zajmuje się m.in.: ratownictwem drogowym, ekologicznym, technicznym, wysokościowym itd. Otwarcie wystawy
nastąpiło 6 lipca 2012 r. Na wystawie moŜna zobaczyć wiele
interesujących fotografii, są to fotografie ukazujące działania
straŜaków w Polsce oraz poza granicami Kraju, wśród nich są
równieŜ prace Fryderyka Kamczyka i Szymona Kamczyka.
Ekspozycja będzie dostępna do końca roku.

tekst i foto:
Fryderyk Kamczyk

1.

W dniu 09 czerwca 2012 o godzinie 01/00 w Rydułtowach na ul. KrzyŜkowickiej nieletnia mieszkanka Rydułtów w miejscu niedozwolonym spoŜywała alkohol
w postaci piwa.
W dniu 19 czerwca 2012 o godzinie 12/20 w Rydułtowach przy ul. Szpitalnej w barze Dworek klienci znajdując się pod wpływem alkoholu, dokonali zakłócenia
ładu i porządku publicznego, poprzez głośne krzyki
oraz szarpanie się pomiędzy sobą.
W dniu 25 czerwca 2012 o godzinie 14/30 w Rydułtowach przy ul. Szpitalnej n/n sprawca dokonał kradzieŜy lusterka bocznego z samochodu marki VW Transporter na szkodę mieszkańca Pszowa.
W dniu 09 czerwca 2012 o godzinie 2/30 w Rydułtowach na os. Karola działając wspólnie w porozumieniu z sąsiadem, znajdując się w stanie po spoŜyciu
alkoholu, poprzez głośne krzyki, kopanie w drzwi
dokonał zakłócenia spoczynku nocnego mieszkańcom
osiedla.
W dniu 20 czerwca 2012 o godzinie 17/30 działając
wspólnie i porozumieniu z nieletnie w Rydułtowach
przy ul. Raciborskiej z sklepu Pepco dokonały kradzieŜy ubrań na szkodę właściciela.
W dniu 19 czerwca 2012 o godzinie 21/00 do 20
czerwca 2012 godz. 09/00 w Rydułtowach przy ul.
Strzody n/n sprawca z terenu posesji dokonał kradzieŜy pompy im odkurzacza o łącznej wartości 170 zł na
szkodę mieszkańca Rydułtów.
W dniu 24 czerwca 2012 w godzinach 3/30-11/00 w
Rydułtowach na os. Orłowiec n/n sprawca dokonał
kradzieŜy kołpaków z samochodu osobowego marki
Opel Astra tablicy rejestracyjnej na szkodę mieszkańca Rydułtów.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Spotkanie poetyckie

W

dniu 24.07.2012 roku w Pszowie odbył się
wieczorek poetycko-wspomnieniowy poświęcony pamięci Pani Heleny Kudla pt.
„Przyszłość z przeszłością się splata”. Spotkanie przygotował Edward Surma. Wiersze recytowała córka i
wnuczka ś.p. Heleny oraz pani Alicja Kołodziej i pan Stanisław Hajto. O działalności społecznej przypomnieli pani
Helena Kudla, Maksymilian Hojka, dr Nawrat i Henryk
Machnik. Specjalny wiersz ku pamięci pani Heleny wygłosił
pan Stanisław Surma (wiersz ten ukaŜe się w następnym numerze Kluki).

Zebrał Stanisław Brzęczek
——————————————————————

Wielkie Ryby w zalewie.

T

omasz Więsyk z KsiąŜenic w niedzielę rano złowił w
Zalewie Rybnickim rekordowego suma, który mierzył
254 cm i waŜył 105 kg! Po zwaŜeniu, zmierzeniu i sfotografowaniu został wypuszczony do wody. Pan Tomek długo
będzie pamiętał ten połów. Pan Tomek wędkuje od 15 lat. Ma
34 lata, pracuje w kopalni Chwałowice. Na Śląsku, albo hoduje się gołębie, albo wędkuje. Ja wybrałem to drugie, na
więcej hobby nie mam czasu. A rybnicki zalew ma najpiękniejszą wodę w okolicy- mówi. Gratulacje panu Tomkowi
składa m.in. Kornelia Wieczorek z Czerwionki- Leszczyn,
która w sobotę złowiła w zalewie szczupaka o długości 117
cm i wadze 9 kg. Holowałam go z 10 minut, pomagał mi
mąŜ. Zalew Rybnicki słynie z rekordowych ryb. 8 października 2011 roku Andrzej Wałkiewicz z Łęgu złowił w zbiorniku
suma o wadze 109 kg. To na razie polski rekord, który być
moŜe teraz zostanie pobity.
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Kopalnia KWK Rydułtowy
w latach II wojny - z archiwum

Widok na hałdę z 1941 r.

Szyb
LEON II

Szyb Cecylia

Szrajber

Szyb
LEON I

Kupno węgla
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Foto: Urząd Miasta

90-lecie
powrotu
Śląska
do Polski 05.07.2012 r.

Wakacje na Ignacym

Siedziba TMR
oraz punkt
porad
prawnych i
obywatelskich

BANK SPÓŁDZIELCZY
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

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

TEL 324553363, 324553442

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

SŁAWOMIR WATOŁA
Rydułtowy, ul.
ul. Plebiscytowa 15

DO 31 SIERPNIA PROMOCJA!!!
Wszystkie soczewki okularowe
firmy HOYA 10% - 15% - 20% taniej!

WSTĄP - ZAPYTAJ - ZOBACZ !!!

W komplecie
z notebookiem
głośniki USB Gigabyte

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

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

Gabinet czynny:
środy od 15:00
Piątek, Sobota od 9:00
( na zapisy)
tel. 457 87 01,
692 421 492

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Rydułtów, Rydułtowy, ul. Traugutta 289, tel. (032) 414-00-66; Kolegium Redakcyjne (tel. 4140066);
Red. Nacz. B. Kosowski, Z-ca Red. Nacz. M. Stebel, Sekretarz: E. Jankowska, członkowie: S.Brzęczek, H.Zieleźna, M.A.Wieczorek,
E.Jankowska, M.Stebel, J.Majer, B. Gaszka, Angelika Rzaczek, Sabina Tomaszewska, e-mail: kluka.tmr@interia.pl; nasza strona:
www.tmr.kluka.prv.pl;
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