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Niemiecki obóz koncentracyjny
w Rydułtowach.
( cz. II )

Z

ałogę obozu stanowiło SS Wachtkomando, które
naleŜało do 8/SS Totenkopf Wachtkompanie KL
Auschwitz III. W jej skład wchodziło 54 SSmanów. Więźniów nie nadających się do pracy
rozstrzeliwano pod tzw. ścianą śmieci – skałką. Miejsce to dla
upamiętnienia zostało zaznaczone tablicą pamiątkową, którą
w latach 70-tych umieszczono na postumencie bliŜej ul. Ofiar
Terroru. Czwarty obóz usytuowano na terenie cegielni Hercer
– dziś skrzyŜowanie na ul. Bohaterów Warszawy. Stało tam
kilka drewnianych baraków. Tu systematycznie dowoŜono
więźniarki z Zakładu Karnego w Wadowicach. Średnio było
tu około 50 więźniarek. Codziennie o 5.oo rano pędzone były
przez SS-manów na teren budowanego szybu „Agnieszka –
Agnesklück” przy ul. Raciborskiej naprzeciw młyna. Tam w
drewnianych skrzyniach wynosiły kamienie z wykopanego
szybu. Zdarzały się wypadki, Ŝe kobiety ze zmęczenia wpadały do otworu szybowego. O tym wspomina w swoich relacjach p. Tadeusz Brzęczka, który więziony był w III obozie a
pracował na szybie „Agnieszka”. Stamtąd – przy pomocy
szybowego
maszynisty,
mieszkańca Rydułtów –
udało mu się zbiec. Ucieczka się powiodła. Napisał
ksiąŜkę „Moja droga ku
wolności”. Był po wojnie w
Rydułtowach na zaproszenie harcmistrza p. Stanisława Brzęczki. Miał kilka
spotkań z ówczesnymi władzami miasta, harcerzami i
młodzieŜą szkolną. Obóz V został zlokalizowany przy ul.
Urbana obok nieistniejącego juŜ pierwszego stoŜka hałdy
kopalni Rydułtowy. Przez ludzi obóz potocznie nazywany był
„Judenlager” ( „obóz Ŝydowski”), „Berlin-Lager za hałdą”.
Po wojnie na tę część Rydułtów długo jeszcze mówiono
„Berlin”, koło „Berlina” itd. W połowie października liczba
więźniów wynosiła 1200 osób, a w niektórym okresie dochodziła do 2000 osób. W jednej celi przebywało 15 osób. Ten
skład i stan więźniów ciągle się zmieniał na skutek duŜej
śmiertelności. Z końcem 1944 r. Niemcy zaczęli budować tu
krematorium, by nie wozić zwłok więźniów do Oświęcimia.
Nie zdąŜyli go zbudować. Pozostały tylko fundamenty. Więźniowie pracowali po 15 godzin w kopalni „Rydułtowy” ( wtedy „Charlotta”). Do pracy doprowadzali ich SS-mani pod sam
szyb. Na dole przejmowali ich tzw. „kapusie”. JeŜeli więzień
mało wydajnie pracował, zabierano mu deputat Ŝywnościowy.
Ci zaś, którzy przekraczali normę, w obozie otrzymywali
więcej jedzenia. Nad tymi słabszymi znęcano się, bili ich kapusie i niemieccy sztygarzy do utraty przytomności. Wśród
kapusiów szczególnie okrutni byli: Hans, Karel, Muller, Maschner. Więźniowie w kopalni pracowali osobno. Tym, którzy
pracowali razem z miejscowymi górnikami było lepiej. Ci
górnicy ukradkiem podawali więźniom Ŝywność w postaci
chleba, czosnku, cebuli, chrzanu. Oni dawali teŜ więźniom
często moŜliwość do wzięcia oddechu, chwilowego odpo-
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czynku. Tę pracę najgorzej
znosili więźniowie z Grecji.
Podobno średnio co cztery miesiące ginęło kilkaset więźniów
z wycieńczenia, głodu i popełnianych samobójstw. Zdarzały
się teŜ umyśle sabotaŜe, które
popełniali górnicy i więźniowie. W ten sposób zmniejszano
wydobycie, bo na skutego tego
były przerwy w pracy. W
styczniu 1945 r. nastąpiła ewakuacja więźniów i likwidacja
obozu. Więźniów pędzono do Wodzisławia Śl. Stamtąd wywoŜono ich pociągami do Mauthausen, Gusen, Ebensee w
odkrytych wagonach. Gdy Armia Czerwona wkroczyła na
teren obozu znaleziono 10 martwych ciał więźniów. Po wojnie w tych barakach równieŜ zrobiono mieszkania dla górników. Na tym kończą się zebrane przez pana Stanisława
Brzęczka materiały. Myślę, Ŝe to nie wszystkie tajemnice tego
obozu. Temat jest ciągle otwarty i czeka na dokładne zbadanie i udokumentowanie.

Opracowała M. A. Wieczorek

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

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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INFORMACJE URZĘDU MIASTA
SPRAWOZDANIE
Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU
za okres 21 czerwca do 30 lipca 2012

Referat Gospodarki Komunalnej
1 Dokonano przeglądów chodników wzdłuŜ ulicy Raciborskiej (pierwszy etap) z udziałem przedstawicieli Zarządu
Dróg Powiatowych w Rybniku.
2. Prowadzono sprawy szkód górniczych na: ulicy Benedykta
-boczna, budynku urzędu miasta, chodniku i odwodnieniu ul.
Sikorskiego, ulicy Traugutta - bocznej.
3. Prowadzono postępowania w związku z uzupełnieniem
urządzeń na placach zabaw.
4. Dokonano uzgodnień w sprawie remontu chodnika na ulicy
Traugutta oraz w sprawie włączenia działki po starej aptece
do ulicy Plebiscytowej.
5. Dokonano uzgodnień projektu docelowej organizacji ruchu
na ulicy Barwnej.
6. Przygotowano umowy na przegląd zbiornika Barbara oraz
przegląd obiektów mostowych i przepustów.
7. Prowadzono negocjacje dotyczące konserwacji oświetlenia,
będącego własnością Miasta, na okres 2012-2013. Zawarto w
dniu 29 czerwca umowę na rok. Stawka - 6,74 zł brutto.
8. Dokonano odbioru urządzeń infrastruktury, wybudowanych w rejonie centrum handlowego na ul. Raciborskiej.
9. Przygotowano polecenia dla ZGK, dotyczące:
1. wymiany nawierzchni na ul. Lipowej (dodatkowe 20 metrów bieŜących) - termin do 31 sierpnia,
2. podwyŜszenia krawęŜnika na wjeździe przy ul. Kazimierza
Przerwy - Tetmajera,
3. wyrównania nawierzchni drogi bocznej ul. Romualda Traugutta do budynku nr 180 (granica z Pszowem) - termin do 31
sierpnia,
Referat Urbanistyki i Architektury
1. Prowadzone są 4 postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (dla zabudowy mieszkaniowej, usługowej),
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego (linia elektroenergetyczna i gazowa), 19postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2. Wydano 4 decyzje ustalające warunki zabudowy ( dla zabudowy mieszkaniowej, usługowej) .
3. Trwają prace związane z realizacją zadania pn.:
„Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydułtowy dla terenu całego miasta oraz opracowanie zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydułtowy
dla określonych terenów połoŜonych na terenie miasta Rydułtowy". W ramach prac wystąpiono o wydanie opinii i uzgodnień
dla projektów planów oznaczonych symbolami MP/12-Z/1 i

KLUKA 320\ 1 Wrzesień 2012

MP/8-Z/6.
Referat Mienia Komunalnego i Geodezji
1. Nabyto w drodze darowizny nieruchomości drogowe od
czterech właścicieli pod drogę boczną ul. Pietrzkowickiej.
2. W drodze przetargu została sprzedana w dniu 5 lipca nieruchomość na cele usługowe o powierzchni 493 m², połoŜona
przy ul. Raciborskiej - J. Barcioka. Cena zbycia brutto wyniosła 60 885,00 zł.
3. W dniu 27 lipca została w drodze przetargu sprzedana nieruchomość na cele usługowe i parkingi z urządzoną zielenią,
połoŜona przy ul. Fryderyka Engelsa o powierzchni 0.3648 ha.
Cena zbycia wyniosła 462 135,60 zł brutto.
Referat Ochrony Środowiska
1. Podpisano umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pod błękitnym niebem bracia mniejsi". Kwota
dotacji wynosi 5000 zł.
2. Przygotowano umowy uŜyczenia nieruchomości, na których
planuje się budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Umowy uŜyczenia są jednym z elementów wymaganych we wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Śrdowiska i Gospodarki Wodnej.
3.Opracowano wniosek do Starosty Powiatu Wodzisławskiego
o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na likwidacji i unieszkodliwianiu azbestu w 2013 r.
Wnioskowana kwota dotacji to 8 000 zł.
4. Na wniosek Przedsiębiorstwa Spedycyjno -Transportowego
„TRANSGÓR" z siedzibą w Rybniku dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta
Rydułtowy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wpis do rejestru działalności
regulowanej umoŜliwia prowadzenie działalności polegającej
na odbieraniu odpadów komunalnych od mieszkańców.
5. W dniu 16 lipca została zawarta umowa z panem Tomaszem
Swobodą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
"Tomstal" Tomasz Swoboda, na wykonanie i dostarczenie 25
szt. osłon drzew. Wartość zamówienia 16 912,50 zł.
6. W związku ze zmianą organizacyjną, a takŜe wobec konieczności przedłuŜenia terminu zakończenia zadania, polegającego na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w
budynku Oddziału Pediatrycznego na terenie Szpitala w Rydułtowach, na prośbę szpitala sporządzono aneks do umowy
dotacji. Zakończenie zadania planuje się na 31 grudnia 2013 r.
7. Wszczęto 13 postępowań w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
Wydano 15 zezwoleń na wycinkę drzew.
8.W dniu 16 lipca na wniosek Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna" wszczęto postępowanie w
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
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niach dla przedsięwzięcia "Wydobywanie węgla kamienego i
metanu, jako kopaliny towarzyszącej, ze złoŜa "Anna 1" na
OG "Pszów I" przez KW S.A. Oddział KWK "RydułtowyAnna" w latach 2013 - 2019."
Referat Funduszy Zewnętrznych
1.Podpisano umowę na dofinansowanie w ramach RPO WSL
projektu „Przezroczysty Urząd Miasta Rydułtowy - wdroŜenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania
Miastem wraz z modułem GIS".
2. Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego rozliczono zadanie
dotyczące budowy infrastruktury technicznej przy ulicy
W.Korfantego. Łączna wartość uzyskanego kredytu:
1 323 970,33 zł.
3. Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano aneksy na udzielenie dotacji i
poŜyczki dla zadania dotyczace termomodernizacji SP-3. Wystąpiono z wnioskiem o wypłatę transzy dotacji w wysokości:
244 395,00 zł.
4. Z Wojewodą Śląskim podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zadania: „Przebudowa przepustu na rzece Nacyna przy ulicy
Marcina Strzody". Kwota udzielonego dofinansowania:
408678,00 zł. Rozliczenie końcowe zadania zostało zatwierdzone przez Urząd Wojewódzki.
5. W związku z oceną formalną dokonano uzupełnień wniosku: „WdroŜenie systemu elektronicznej edukacji w pięciu
placówkach szkolnych w Rydułtowach", zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WSL.
6. W związku z zakończoną kontrolą Urzędu Marszałkowskiego i wypłatą ostatniej transzy środków, dokonano korekty
wniosków o płatność dla zrealizowanego projektu:
„Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji
kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury".
Referat Administracyjno-Organizacyjny;
Referat Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej;
Biuro ds. Informatyki
1.Zamówiono „kapsułę czasu", która z okazji 20 lecia odzyskania samorządności zostanie umieszczona na rynku miasta.
Koszt 1 476,00 zł. Dostawca - firma PROMAR z Rybnika.
2. Do dnia 30 czerwca 2013 r. przedłuŜono umowę z firmą
„Naprzód" sp. z o.o. na wywóz nieczystości z budynków
Urzędu Miasta i USC.
3. Przygotowano materiały do obchodów 90 rocznicy powrotu Śląska do Polski.
4. Przygotowano materiały (prezentacje multimedialne, materiały promocyjne) dla delegacji, która odwiedziła Reken.
5.Trwają przygotowania do zawarcia umowy partnerskiej z
Reken.
6. Rozpoczęto wdraŜanie:
1.wartościowania stanowisk pracy w urzędzie miasta,
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2.metody mierzenia satysfakcji klientów urzędu miasta,
3.metody mierzenia satysfakcji pracowników urzędu miasta.
7.Trwa postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy oprogramowania w ramach projektu „Przezroczysty Urząd Miasta
Rydułtowy".
8. Ogłoszono drugi przetarg na zakup sprzętu komputerowego
na 2012 rok.
9. Przeprowadzono konkurs na stanowiska w StraŜy Miejskiej
i Biurze Informatyki.
10. Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano 12 wpisów, dotyczących rozpoczęcia
działalności gospodarczej, 27 zmian i 9 wykreśleń.
11. Dokonano 43 zameldowań na pobyt stały, 53 na pobyt
czasowy i 52 wymeldowania.
12. Wydano 262 dowodów osobistych.
Urząd Stanu Cywilnego
1. Zarejestrowano 165 urodzeń (w tym 25 mieszkańców Rydułtów), 33 zgony (w tym 13 mieszkańców Rydułtów).
2. Zarejestrowano 20 małŜeństw i 4 rozwody.
3. Spisano 28 zapewnień do zawarcia małŜeństwa.
Zakład Gospodarki Komunalnej
1.Trwa remont dachu i elewacji budynku przy ulicy Raciborskiej 242.
2. Trwa remont elewacji budynku przy ulicy Raciborskiej
427.
3. Zakończono modernizację odcinka drogi ulicy Lipowej.
4. Wykonano wentylację mieszkań w budynku komunalnym
na Osiedlu Karola 21.
5. Wyczyszczono rów melioracyjny przy ul. Radosnej.
6. Zakończono montaŜ osłon na drzewa na płycie rynku oraz
ulicach Traugutta i Plebiscytowej.
7. Przycięto zieleń wzdłuŜ skrajni jezdni na ul. Nowej
8. Utwardzono nawierzchnię drogi ulicy K.Miarki.
9. Wyprofilowano i utwardzono nawierzchnię drogi na ulicy
Licealnej.
10.Rozpoczęto prace budowlane związane ze zmianą sposobu
uŜytkowania pomieszczeń usytuowanych w części parteru
budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy 38.

Przewodniczącemu Rady Miasta Rydułtowy
Lucjanowi Szwanowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci żony Krystyny
składają Burmistrz Miasta,
Rada Miasta oraz pracownicy
Urzędu Miasta Rydułtowy.
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Ewolucja człowieka przyszłości.
(Wprowadzenie do dyskusji)

P

rzez tysiące lat ewolucja wszystkich organizmów na
Ziemi przebiegała w myśl uniwersalnego prawa: kto
jest lepiej przystosowany do Ŝycia, ten pozostawia
więcej potomstwa, jego geny rozprzestrzeniają się
szybciej niŜ geny konkurentów. Zasada ta dotyczyła niewątpliwie takŜe człowieka. Czy nadal jest aktualna w populacjach państw wysoko rozwiniętych? UwaŜam to za ciekawy
temat, ale dziś pominę współczesność i napiszę o przyszłości,
o ewolucji jakiej na naszej Planecie nigdy nie było, jeszcze
nie ma, ale sądzę, Ŝe w sposób nieuchronny nadejdzie. Tematem zainteresowała się "Czwarty Wymiar", przy
okazji komentarzy do jej opowiadania o frędzlach i dywanach
w notce z 9 grudnia. Kto ciekaw, niech przeczyta na jej blogu,
dodam tylko, Ŝe wcale nie chodzi o frędzle i dywany. A zatem i Wy drodzy czytelnicy tekstów niepotrzebnych, rzecz
widzę mniej więcej tak:Postęp nauki przybiera tempo wcześniej nie notowane. Jedną z nauk przyszłości jest genetyka,
kryje bowiem w sobie potencjalnie ogromne moŜliwości
wpływania na losy ludzi, a to jest pokusa tak silna, Ŝe nie ma
mowy, by zabrakło pieniędzy, które umoŜliwią dalszy rozwój
tej dziedziny. Postęp jest więc pewny, tym bardziej, Ŝe są juŜ
wymierne osiągnięcia. Co prawda jesteśmy dopiero na początku długiej drogi, ale przecieŜ Flayer I braci Wright był
pokracznym aparatem, nienadającym się dosłownie do niczego poza eksperymentem, a dziś po niebie śmigają F-16. Musi
zatem przyjść taki moment, kiedy ludzie będą potrafili skutecznie modyfikować swoje geny. To nie będzie prędko, ale
wierzę, Ŝe będzie. Kiedy - to nie jest istotne dla tych rozwaŜań. A gdy to juŜ nastąpi, niewątpliwie spróbują modyfikować garnitur genów swojego potomstwa. Spróbują, bo jeśli
coś jest moŜliwe do zrobienia, to będzie zrobione. Przepisy
prawa, zakazy, nakazy, zasady moralne nie powstrzymają
ludzi przed majstrowaniem przy genach swoich dzieci. Dzień,
w którym przyjdzie na świat pierwsze dziecko z zaprogramowanym celowo zestawem genów, będzie pierwszym
dniem autoewolucji człowieka. W ewolucji naszego gatunku
pojawi się nowy czynnik - ingerencja bezpośrednia we własne geny. Oj będzie się działo. Pojawią się nowe typy ludzkiej
fizyczności i psychiki. Nie sądzę, aby ktoś chciał mieć dziecko o trzech rękach (właściwie sądzę, Ŝe tak, bo wariatów nie
brakuje) ale manipulacje wzrostem, kolorem włosów, proporcjami ciała, uzdolnieniami będą na porządku dziennym. Powstaną dylematy co wolno, a co nie, co jeszcze jest dopuszczalne moralnie, a co juŜ jest dewiacją. W sporcie pojawią
się szczegółowe przepisy, określające jakie modyfikacje genetyczne są dozwolone i będą cały czas rozbudowywane,
łamane i omijane. Wspomnienie o dzisiejszym dopingu far-

makologicznym zakręci w oku łezkę i wywoła westchnienie
do dawnych dobrych czasów. Kiedy uda się ustalić związek
pomiędzy genami a predyspozycjami psychicznymi człowieka natychmiast pojawi się majstrowanie i w tym obszarze. To
juŜ będzie autoewolucja właściwa, w pełnym kształcie, Ŝe tak
to nazwę. Dopóki bowiem majstrować będziemy przy parametrach naszego ciała, wpływ takich działań na następne pokolenia będzie względnie ograniczony, ale kiedy wejdziemy
skutecznie w ludzkie głowy, utracimy kontrolę nad biegiem
wypadków, wszak kolejnych ingerencji w ludzkie geny dokonywać będą ludzie sami będący wynikiem takich poczynań. A taka jest istota ewolucji - to co nowe wyrasta z
tego, co było wcześniej, ewolucja bowiem nigdy się nie cofa i
nie zaczyna w starym miejscu jeszcze raz. Nie sposób sobie
wyobrazić wszystkich pomysłów jakie mogą mieć przyszli
projektanci zestawów genów. Nie pominą z pewnością naszego sposobu odŜywiania się, oddychania, poruszania, nie pominą teŜ naszego sposobu analizowania problemów, sposobu
w jaki nawiązujemy kontakty, podejmujemy decyzje, kochamy i nienawidzimy, w takim zakresie, w jakim odpowiadają
za to geny, a jestem przekonany, Ŝe w jakimś na pewno. Nie
pominą niczego. Pojawi się przestępczość genetyczna, polegająca na dokonywaniu ingerencji prawnie zabronionych, w
tym łapownictwo genetyczne (będziemy w czołówce, jeśli
zdąŜymy do tego czasu się wzbogacić). Pojawi się problem
wpływania na czas Ŝycia człowieka. Będą oczywiście i dobre
strony - uporamy się z wadami i chorobami wrodzonymi,
uodpornimy się na wiele trapiących nas dolegliwości. Będziemy mieli kręgosłupy, oczy i metabolizm przystosowany do
wielogodzinnego czytania blogów. Ewolucja potoczy się jeszcze szybciej niŜ dzieje się to teraz. Nie będzie wszak musiała
się dokonywać drobnymi krokami, niepotrzebne będą tysiące
czy setki lat. JuŜ dziś tempo zmian otaczającego nas świata
potrafi wywołać zawrót głowy, a co będzie w erze autoewolucji? Wypadki potoczą się jak głaz strącony ze szczytu. Nie
będzie moŜna ich zatrzymać, nie będzie moŜna zawrócić, nie
moŜna bowiem zakrywać odkryć. Czy nasz gatunek przetrwa
taki autoeksperyment ? Czy potem pojawi się następna epoka,
której nawet wyobrazić sobie nie potrafimy? Na szczęście
przyszłość ma to do siebie, Ŝe zwykle jest przewidywana
błędnie. Będzie zatem inaczej niŜ napisałem (?)

I tym optymistycznym akcentem. (-) J. Majer

Tajemnica, czy brak dbałości
o pasaŜerów linii PKS?

P

asaŜerowie autobusowych linii dalekobieŜnych korzystających z przystanku PKS w Pszowie naraŜeni są na brak
informacji o godzinach odjazdów autobusów m. in. do Krakowa, Wałbrzycha, Wrocławia, Nysy, Nowego Sącza, Katowic
czy Raciborza. Brak na w.w przystanku stosownego rozkładu
jazdy autobusów dalekobieŜnych, utrudnia Ŝycie pasaŜerom –
mieszkańcom oraz gościom i wstyd przynosi przewoźnikom a
takŜe władzom lokalnym. Do Władz Powiatu kieruję pytanie:
kto odpowiada za czytelność i aktualizację rozkładu jazdy
komunikacji autobusowej na przystankach?

(-) J. Majer
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Konsumenckie centrum e-porad

J

ak informuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów w
Wodzisławiu Śl., Dariusz Kalemba, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. Od 16 lipca br.
kaŜdy konsument moŜe skorzystać z bezpłatnej porady prawnej, której udzielą mu za pomocą e-maila doświadczeni prawnicy Stowarzyszenia. Wystarczy dokładnie opisać swoją sprawę i wysłać e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl.
Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci, mający problem z przedsiębiorcami. Porady nie będą
natomiast udzielane samym przedsiębiorcom.„Często nie
mamy pewności, jak się zachować, kiedy źle potraktowano
nas w sklepie, wykonawca mebli kuchennych wziął zaliczkę i
zniknął, a sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji butów
bądź cieknącego czajnika elektrycznego. W tych i wielu innych sprawach moŜemy teraz e-mailowo zwrócić się o poradę
do specjalistów ze Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. I
co waŜne, taka porada zostanie udzielona bezpłatnie kaŜdemu
konsumentowi” - mówi GraŜyna Rokicka, Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich prowadzącego Konsumenckie
Centrum E-porad.„Zgłaszane do Centrum sprawy mogą dotyczyć róŜnych problemów konsumenckich. Odpowiedzi pomogą nam lepiej poznać nasze prawa oraz moŜliwości realizowania roszczeń. W skomplikowanych przypadkach dowiemy
się, gdzie jeszcze moŜemy szukać pomocy” – mówi Małgorzata Cieloch, Rzecznik Prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.Zatem jeśli masz problem i nie wiesz, gdzie
szukać porady? Nie wiesz jak skutecznie złoŜyć reklamację w
sklepie? Chcesz zwrócić towar, rozwiązać umowę z usługodawcą lub dowiedzieć się jak skutecznie dochodzić swoich
praw? Zapytaj ekspertów, wysyłając e-mail na adres: porady@dlakonsumentow.pl, a otrzymasz bezpłatną poradę prawną. Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Szczegółowe informacje na
stronie www.eporady.konsumenci.org.
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od rozrywkowej po klasyczną. Mecenat nad wydarzeniem
sprawuje TAURON Dystrybucja GZE S.A. Festiwal objęty
jest patronatem senatora RP Adama Zdziebło, burmistrza
miasta Rydułtowy Kornelii Newy i Radia Katowice. Festiwal
ma charakter otwarty i kierowany jest do amatorów i do osób
zawodowo zajmujących się muzyką, w związku z czym będzie się odbywał w dwóch kategoriach: amatorskiej
i profesjonalnej, które obejmować będą dwa rodzaje muzyczne – piosenkę i utwór instrumentalny. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.09.2012 r. Przesłuchania w formie koncertowej
odbędą się w siedzibie Organizatora 21.09.2012 r. Finał Festiwalu i Koncert Galowy z udziałem zaproszonych gości odbędzie się 21.10.2012 r.
Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.rck.rydultowy.pl w zakładce: Festiwal muzyki i piosenki śląskiej.

Marlena Kolarczyk

Wojciech Raczkowski

RCK „FENIKS”

W

związku z prośbami przedstawicielami
środowiska muzycznego informujemy, Ŝe
termin nadsyłania zgłoszeń (karta zgłoszenia i utwór na nośniku elektronicznym)
zostaje przedłuŜony do dnia 15 września 2012 r. Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” zaprasza do wzięcia udziału
w otwartym Festiwalu Muzyki i Piosenki Śląskiej „Co Ślązakom w duszy gra”. Celem festiwalu jest promocja szeroko
rozumianej kultury muzycznej Śląska, ukazanie jej róŜnorodności i bogactwa, popularyzacja dorobku artystycznego twórców. W zamyśle Organizatora konkursowy charakter Festiwalu ma stać się motywacją do tworzenia nowych form muzycznych, wykorzystywania klasyków śląskich, opracowywania nowych aranŜacji muzycznych i innego wykonywania
znanych utworów. Festiwal ma równieŜ na celu aktywizację
środowiska muzycznego. Obejmuje wszelkie rodzaje muzyki

Całej Rodzinie Szwan składamy
serdeczne słowa otuchy z powodu
zgonu ś.p. Krystyny Szwan.
Członkowie
TMR-u

AKTUALNOŚCI
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Pilotaż nowego systemu
doskonalenia nauczycieli

P

owiat Wodzisławski zamierza realizować projekt
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpośrednie
wsparcie rozwoju szkół poprzez wdroŜenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III
„Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”. W bieŜącym
miesiącu zostanie złoŜony wniosek o środki na realizację tego
projektu pod nazwą „Nowa jakość doskonalenia nauczycieli".
W ramach projektu mogą zostać objęte wsparciem szkoły dla
dzieci i młodzieŜy, publiczne i niepubliczne, ale z uprawnieniami szkoły publicznej, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja,
zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące, a takŜe przedszkola publiczne i niepubliczne, zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne, o ile
placówki te zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli. JuŜ w
listopadzie ubiegłego roku Starosta Tadeusz Skatuła zorganizował spotkanie informacyjne dla wszystkich dyrektorów
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a takŜe przedstawicieli gmin z terenu powiatu wodzisławskiego odpowiedzialnych za sprawy oświaty, na którym
zostały omówione cele, zadania i sposób realizacji tego projektu. Warunkiem udziału szkoły w projekcie jest deklaracja uczestnictwa złoŜona przez dyrektora danej szkoły. O
środki na realizację projektu, który przewidziany jest w okresie 1 grudnia 2012 r. do 31 października 2014 r., mogą aplikować tylko powiaty (ziemskie/grodzkie).

Wojciech Raczkowski

Najserdeczniejsze Ŝyczenia
urodzinowe dla
Solenizantów
do 30 września
Krystyna Garbas
Jerzy Majer
Anna Bulenda
Antoni Piła
Jan Swoboda
Jan Krajczok

Składa Zarząd TMR – u
i Redakcja „Kluka”

Edyta Zając
Tadeusz Bulenda
Teresa Maciejewska
Angelika Rzaczek
Zenon Leks
Jerzy Salwiczek
Krystyna Gwoździk
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XX DNI
RYDUŁTÓW
1 i 2 września 2012 r.
1 września 2012 (sobota)
ESTRADA GŁÓWNA
15.30 „Jadą wozy kolorowe" - przejazd inaugurujący jubileuszowe dni miasta
16.00 Oficjalne otwarcie XX Dni Rydułtów
16.15 Występ Orkiestry KWK Rydułtowy-Anna z solistami
17.30 Występ zespołu tanecznego Anaj z Orłowej
18.00 Quiz wiedzy o Rydułtowach
18.15 Wystąpienie Burmistrza Miasta oraz Gości
18.30 Koncert zespołu IMBIR
21.00 KONCERT GWIAZDY WIECZORU

Maryla Rodowicz
POZA ESTRADĄ
16.00-19.00 Kids Academy - gry i zabawy dla dzieci w języku angielskim
16.00-22.00 Astroevent - multiplanetarium, mobilne obserwatorium,
astrolabium, poszukiwanie meteorytów
17.00-20.00 Turniej gier komputerowych
19.00-21.00 Pokaz historyczny - turniej rycerski
Prezentacje rydułtowskich stowarzyszeń
Wesołe miasteczko, Stoisko Oriflame
ok.22.30 po zakończeniu koncertu gwiazdy wieczoru pokaz sztucznych ogni

2 września 2012 (niedziela)
ESTRATA GŁÓWNA
16.00 Rozpoczęcie drugiego dnia obchodów święta miasta
16.15 Koncert zespołu COCO AFRO
17.15 Koncert laureatów konkursu piosenki o Rydułtowach
17.30 Pokaz sukien ślubnych
17.45 Ogłoszenie wyników imprez sportowych i wręczenie
odznaczeń HDK
18.15 Koncert grupy hip hop z Rydułtów (Micros, Pold, Baribal, Cedzak)
18.45 Koncert zespołu NOSTALGIO
20.00 KONCERT GWIAZDY WIECZORU

happysad
POZA ESTRADĄ
13.00-17.00 Akcja honorowego krwiodawstwa Ambulans RCKiK Racibórz
16.00-18.00 "Akademia uśmiechu" - warsztaty dla dzieci przygotowane przez AHE w Łodzi.
18.00 "Akademia wiedzy" konkursy dla młodzieŜy i dorosłych przygotowane przez AHE w Łodzi.
16.00- 20.00 Wioska afrykańska - plemienne makijaŜe, fryzjer afrykański, stanowisko robienia biŜuterii i masek, bazar afrykański.
16.00-19.00 Kids Academy - gry i zabawy dla dzieci w języku angielskim
Wesołe miasteczko
Prezentacje rydułtowskich stowarzyszeń

IMPREZY SPORTOWE
od 25.09 - 08.09. 2012
szczegóły na afiszach
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Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich w gminie Lyski

P

rzełom czerwca i lipca br. był okresem kończenia
prac budowlanych w ramach kilku inwestycji na
terenie Gminy Lyski. W większości były to prace
związane z budową lub remontem budynków spełniających waŜne funkcje społeczne, kulturalne lub rekreacyjne. Wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane z pomocą
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013. Pierwszy projekt miał na celu podniesienie jakości
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Obchody „Matki Boskiej Zielnej”
na ROD „Zgoda”

T

ak trzeba nazwać tę uroczystość bo nie były to
zwykłe obchody Dnia Działkowca. Po pierwsze z
inicjatywy Prezesa ROD Tadeusz Wojaczek odbyła się uroczysta msza polowa, którą odprawił
Dziekan ks. Konrad Opitek a jako organista wystąpił Wojtek
Szymiczek. Wierni nie zawiedli stąd przygotowane ławy były
zapełnione. Fakt, Ŝe odbyła się po raz pierwszy na „Zgodzie”
msza zainteresowało media. Uroczystości i to nie tylko mszę
św. filmowała telewizja TVS, był redaktor z Vanessy i Kluki.
Nie zawiedli przedstawiciele władz miasta, przybyła mimo
urlopu Burmistrz Miasta K. Newy oraz członkowie Zarządu
Okręgu ROD z mgr Józefem Tomasem na czele. Po mszy św.
przyszła pora na rozrywkę. Przygrywał Kabaret „TO NIE
MY” w składzie Szymiczek-Wieczorek, były śpiewy poczęstunek i tańce – czyli pięknie zorganizowana impreza w której kaŜdy miał okazję się zabawić. Redaktorów interesował
teŜ temat jak działkowcy odbierają fakt zakwestionowania
przez Trybunał Konstytucyjny Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Z dyskusji wynikało, Ŝe działkowcy nie są
specjalnie zaniepokojeni bo wiedzą, Ŝe obecne władze miasta
nie przeznaczą terenów ogródków działkowych na inną działalność.

Henryk Machnik
przestrzeni publicznej, która jest uŜytkowana przez mieszkańców. Był to projekt pn. „Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi”, są to budynki zlokalizowane przy ul.
Rybnickiej w Nowej Wsi i ul. Sikorskiego w Lyskach. Prace
budowlane polegały na remoncie dachów, instalacji odgromowej, wymianie stolarki czy teŜ ociepleniu ścian. Cel drugiego
projektu był niemalŜe identyczny jak poprzedni. W jego ramach wykonano pierwszy etap inwestycji związany z remontem budynku wielofunkcyjnego w Adamowicach. Zakres
remontu obejmował m. in. ocieplenie elewacji, dobudowę
komina, remont łazienek i innych pomieszczeń. Drugi etap
projektu zostanie ukończony w 2013 roku i w jego ramach
zostaną wykonane zadaszone wiaty obok budynków wielofunkcyjnych w Adamowicach i Raszczycach wraz z zagospodarowaniem terenu. Ostatni projekt zrealizowany w ramach
PROW związany jest z budową zaplecza przy boisku wiejskim w Zwonowicach. Dzięki jego realizacji powstał obiekt z
którego mogą korzystać mieszkańcy i róŜne organizacje podczas imprez sportowych czy rekreacyjnych. Wszystkie roboty
budowlane są aktualnie zakończone, trwają natomiast odbiory
i prace związane z formalnościami. Planuje się, Ŝe w wrześniu wszystkie budynki będą mogły być eksploatowane.
Łączny koszt wszystkich inwestycji wyniósł prawie 1,3 mln
zł, z czego ok. 750 tys. zł pochodziło z budŜetu UE.

Milena Karkut

Co dalej z modelem „ Szarloty”???

W

ubiegłym roku specjalnie na Dni Rydułtów
modelarze: Grzegorz Wala, Leonard Stęchły,
Kazimierz Kąsek i Czesław Karasek wykonali
model hałdy „Szarlota” w skali
1:400 Po Dniach Rydułtów model był wystawiany
w Gimnazjum nr 1, w Oratorium św. Józefa, w Kościele św. Jerzego oraz w
Gimnazjum nr 2 w Rydułtowach. Niestety nie potrafimy znaleźć stałego miejsca dla ekspozycji modelu.
Zwracaliśmy się w tej
sprawie do Burmistrza
Miasta i Dyrektorów Kopalni. Niestety nikt nie potrafi nam
wskazać takiego miejsca, gdzie model mógłby być eksponowany. Czy istnienie modelu hałdy „ Szarlota” naszych władz
nie interesuje ??? Czy kolejne dzieło ( przypomnę równieŜ los
tryptyku górniczego pana Piotra Lipiny) zostanie zmarnowane??? MoŜe jednak warto znaleźć miejsce na model, tym bardziej teraz, kiedy hałdy „ Szarloty” zwiedzać nie moŜna.
Henryk Machnik
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GRAWITACJA
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hciałbym przedstawić Państwu zespół GRAWITACJA, który aktualnie wychodzi na rynek muzyczny
z pierwszym utworem - „Szczęście jest blisko”. GRAWITACJA powstała z inicjatywy wo-

koszty projektu. Docelowo wzgórze rozrywki ma być o kilkanaście metrów wyŜsze niŜ obecna hałda. Prócz całorocznej
trasy narciarskiej w kształcie litery L o długości 240 metrów
skierowanej na północ, by jak najdłuŜej leŜała warstwa śniegu, powstanie wyciąg szynowy. Wokół stoku powstanie równieŜ kompleks basenów – brodzików, huśtawki, place zabaw. Będzie teŜ tor saneczkowy. Całe przedsięwzięcie ma
kosztować około 2 milionów złotych. Jednak dokładnie suma
nie jest znana. Póki co powstała makieta i opracowywany jest
projekt. Miasto czeka na rozdanie środków unijnych z transzy
przewidzianej na lata 2014-2020. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem centrum rekreacji powstanie w ciągu najbliŜszych 4-5 lat.
————————————————————————-

Pytanie do redakcji
dzisławskich muzyków w lipcu tego roku. W skład zespołu
wchodzą - Sylwia Pisulska - wokal, Daniel Arendarski - gitara, Krzysztof Mandrysz - gitara basowa, Artur Kubala - synttezator/gitara oraz Dawid Klimuszko - perkusja. Członkowie
zespołu zdradzili, Ŝe aktualnie cięŜko pracują nad swoimi
utworami w studio, a ich pierwsze wspólne dzieło moŜna
usłyszeć na oficjalnym facebooku kapeli. Zatem zapraszamy
do wysłuchania utworu "Szczęście jest blisko" - https://
www.facebook.com/zespol.grawitacja

Krzysztof Mandrysz

Co jest z zapowiadaną budową nowego cmentarza w Rydułtowach? Z naszych informacji wynika, Ŝe:
*

*
*
*

Z Ŝycia miasta i sąsiadów
*

Pszów

Nie ma porozumienia wszystkich rydułtowskich
parafii w sprawie budowy cmentarza w rejonie szybu „Agnieszka”,
Dotychczas nie jest gotowy plan wykonania cmentarza,
Dotąd nie zlecono i nie przeprowadzono badania
gruntu,
Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie budowy
cmentarza, nie znajduje się taka inwestycja w kilkuletnim planie inwestycyjnym,
JeŜeli sytuacja się zmieni albo jest inna rzeczywistość będziemy oczywiście informować Czytelników.

W Pszowie powstanie stok narciarski wraz
z centrum rekreacji
To nie Ŝart. W ramach rekultywacji terenów pokopalniach w
Pszowie powstanie centrum rekreacji. Najmocniejszym jego
punktem będzie bez wątpienia stok narciarski. Ośrodek powstanie na jednej z hałd i czynny będzie cały rok. Obecnie
trwają tam intensywne roboty. Firma po zakończeniu eksplo-

atacji ma przekazać za symboliczną złotówkę teren miastu.
Władze Pszowa zaś zobowiązały się wymyślić sposób zagospodarowania terenu. W zimie ma tu funkcjonować stok narciarski, który latem zamieni się w tor dla fanów deskorolek i
rolek. DuŜym udogodnieniem jest to, Ŝe firma pokryje takŜe

Serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom uroczystości
pogrzebowych ś. p. Józefa Wali
zmarłego w dniu 20.08.2012
składa Ŝona Beata z rodziną.
Szczególne podziękowania za opiekę
i troskę w ostatnich dniach Ŝycia
ś. p. Józefa składam ordynatorowi
oraz całemu personelowi
Oddziału Chirurgii
Ogólnej Szpitala
w Rydułtowach
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Rydułtowy stolicą
stolic mody!
czyli „ Wieczór Stylu”

N

iezaleŜnie od tego, kim jesteśmy, bądź, co robimy,
chcemy czuć się dobrze. Pragniemy być akceptowani,
posiadać poczucie własnej wartości i ogólnego szacunku ze strony innych ludzi. Taka juŜ ludzka natura,
lubiąca wszelakie pochlebstwa, mające na celu podbudować często zachwiane ego, niŜeli najmniejsza nawet krytyka wytoczona w
stronę naszej osoby. Właśnie, dlatego, jedni w mniejszym, drudzy
w większym, a inni nawet w przesadny sposób, chcą zwrócić na
siebie uwagę. Najłatwiej, zaś to uczynić poprzez ubiór i wizerunek.
„Moda” na „modę” istniała juŜ przed wiekami. Nie trzeba
chyba nikomu przedstawiać Kleopatry, królowej Egiptu, która dzięki swemu wysublimowanemu stylowi i nieodpartemu urokowi potrafiła zawładnąć sercami najbardziej wpływowych męŜczyzn. Dla Madame Pompadour równieŜ nie było niczym
wielkim osiągniecie statusu faworyty króla Ludwika XV, wprawiając w zachwyt
męską część dworu a pozostawiając damską w furii, zazdrości i oburzeniu. I chociaŜ
czasy świetności i brylowania na salonach dobiegły końca, to do dziś przetrwał jej
styl nazywany Pompadour. Znana z ekscentrycznego zachowania, ubierająca się w
męskie ciuchy, paląca cygara i klnąca jak szewc Geogre Sand równieŜ wzbudzała
powszechne kontrowersje epoki w której przyszło jej Ŝyć. Łamania przyjętych konwenansów dopuściła się teŜ Pola Negri znana jako Apolonia Chałupiec, amerykańska gwiazda kina niemego i symbol seksu, do czego przyczyniły się głośne romanse
z Charlie Chaplinem, czy Rudolfem Valentino. Tym, jaki i wielu innym kobietom na
przełomie wieków, udało się niewątpliwie zaistnieć i zapisać na kartach obyczajowych. Oprócz posiadanego talentu i wywołanych skandalów, to równieŜ właśnie
dzięki specyficznemu, indywidualizmowi modowemu pozostają ikonami kobiet mającymi swój własny, wypracowany charakterystyczny styl.
A co z nie- gwiazdami?? Co, z kobietami naszej rzeczywistości, czy nie naleŜy się
nam odrobina gwiazdorstwa przełamanego lekka kontrowersją?? Bez względu na to
czy jesteśmy pielęgniarkami, nauczycielkami, fryzjerkami czy właścicielkami sklepu
z pamiątkami.
Dlatego teŜ, podczas jednego z sierpniowych wieczorów miało miejsce w restauracji „ Gościnny Dom” w Rydułtowach
niecodzienne kobiece spotkanie z modowymi atrakcjami o nazwie „ Wieczór Stylu”. Na którym to została zaprezentowana kolekcja poprzedzająca sezon jesień- zima 2012. Ta jakŜe stylowa impreza była efektem wcześniejszych przeprowadzonych prób,
podczas których wybrane modelki przygotowywały się do poruszania po specjalnie przygotowanym wybiegu, by podczas wielkiego finału z szykiem, elegancją i pełnym profesjonalizmem, w jak najlepszy sposób zaprezentować konfekcję znanych regionalnych butików, wsród których znalazł się: Lazar, Tiffi, Koko Butik, Top Moda oraz Butik Angali. Nad tym, aby modelki mogły
ukazać się w całej swojej krasie czuwały sztaby stylistów, fryzjerów oraz charakteryzatorek z najlepszych okolicznych salonów.
Prócz modelek rzecz jasna salę wypełnioną po brzegi zajmowali zaproszeni goście, wśród których znalazła się fenomenalna projektantka i autorka nietuzinkowych dzianin - rybniczanka z pochodzenia Bogusława Jaworska-Zniszczoł, laureatka Warsaw Fashion Street. Rozpoczęcie imprezy uswietnił występ grupy tanecznej „ Open Taniec” z Wodzisławia Śląskiego, który kilkakrotnie
prezentował się podczas pokazu. Przerywnikiem dla tematyki modowej był pokaz kulinarny Szefa Kuchni restauracji „Gościnny
Dom” organizatora imprezy, który przygotował swoje najlepsze specjały m.in. dania GrillLavaStone.
Aby wszystko odbyło się zgodnie ze scenariszem modowej zabawy rekę na pulsie trzymały Monika Brachmańska oraz Martyna
Fojcik stylistki Pogotowia Modowego, które tego dnia pełniły równieŜ funkcję prowadzoących pokaz. Zwieńczeniem spotkania
były konsultacje skierowane dla pań z zakresu wizaŜu, rodzajów makijaŜu i pielęgnacji ciała, taki modowy All inclusive. Natomiast po częsci oficjalnej, impreza przybrała lekko inny wymiar. Przenosząc wybieg na After Party, po którym kaŜdy z przybyłych gości mógł zaprezentować swój własny styl w imię sentencji „ jak Cię widzą, tak Cię piszą”, co miało równieŜ praktyczne
uzasadnienie, gdyŜ fotografów i reporterów nie brakowało.
Jak widać świat mody nie musi kręcić się wokół wielkich jego stolic, jak Mediolan, ParyŜ, Londyn, Nowy York, czy chociaŜby nasza Warszawa. Świat mody nie zna granic i moŜe dotrzeć nawet do jego mniejszych miejscowości, a te mogą być wyznacznikiem, czy podpowiedzią na to co, kiedy i na jaka okazję załoŜyć, bynajmniej nie chodzi tu o ślepe gonienie za modą. Bądźmy
kobietami dobrze ubranymi a nie przebranymi, poprzez takie imprezy jak „ Wieczór Stylu” stwórzmy swój własny, bo jak mawiała wielka modowa diva -Coco Chanel „moda się zmienia a styl pozostaje”.
Carmen
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PORADY PRAWNE

Z

asady udzielania, ze środków rezerwy celowej
budŜetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk Ŝywiołowych, pomocy finansowej dla
osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku
zdarzeń mających znamiona klęski Ŝywiołowej, powstałe
w 2012 , począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Przeznaczenie pomocy i podstawa prawna jej przyzwania
1. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego przyznawanego na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U, z 2009 r.s
Nr 175, póz. 1362., z póŜn. zm.), przez kierownika ośrodka
pomocy społecznej, który działa z upowaŜnienia wójta
(burmistrza, prezydenta miasta). Pomoc przyznawana jest
niezaleŜnie od kryterium dochodowego., o którym mowa w
art. 8 ust. l ustawy. Wypłaty zasiłków celowych osobom
uprawnionym dokonywane są przez właściwe miejscowo
ośrodki pomocy społecznej.
2. Pomoc przeznaczona jest na remont budynku mieszkalnego
lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku silnych wiatrów (huragany, trąba powietrzna), intensywnych opadów deszczu, gradobicia, powodzi lub
osuwisk ziemi, mających miejsce w 2012 r., począwszy od 4
lipca tego roku, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym",
3. Pomoc przyznawana jest rodzinom lub osobom samotnie
gospodarującym, prowadzącym, w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego, gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym
w wyniku zdarzenia klęskowego, zwanymi dalej „osobami

uprawnionymi".
4. Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Z
wnioskiem o udzielenie pomocy na remont budynku/lokalu
mieszkalnego moŜe wystąpić:
a) właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
b) osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub
dom jednorodzinny,
c) osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego,
d) osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego,
e) osoba, na rzecz której -ustanowione zostało prawo doŜywocia.
5. Zasiłek pomniejsza się o kwotę zasiłku celowego, o którym
mowa w Zasadach Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9
lipca 2012 r., znak: BUSKś-III-5941-38/2012 (zasiłek celowy w wysokości do 6.000 zł); niniejsze zastrzeŜenie nie dotyczy kwoty zasiłku, o którym mowa w ww. zasadach, przyznanej na wydatki niezwiązane z: remontem budynku/lokalu
mieszkalnego oraz remontem urządzeń i wykonaniem robót
porządkowych, o których mowa w pkt. 1.6
6. Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego moŜe być
przyznana w wysokości do 20 tyś. zł.
7. Pomoc powinna być przyznawana w transzach. Wielkość
pierwszej transzy wynosić moŜe do 10 tyś. zł. W przypadkach
uzasadnionych potrzebą jednorazowego wydatku w większej
kwocie, moŜliwe jest przekazanie zasiłku w kwocie wyŜszej
niŜ 10 tyś. zł,
8. Wypłata kolejnej transzy zasiłku przeznaczonej na remont
budynku/lokalu mieszkalnego winna zostać poprzedzona weryfikacją sposobu wykorzystania poprzednich środków, przyznanych na remont, w szczególności rozliczeniem za pomocą,
faktur i rachunków.

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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Spotkanie integracyjne

Humor Humor Humor
Nazwa firmy

K

siądz spowiada gaździnę:
- A nie spaliście gaździno z obcym chłopem?
- A bo to, proszę księdza, obcy chłop da pospać?

W

łaściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca się
do turysty:
- Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta.
- To niech go Pan nastawi na dziesiątą!

D

waj panowie rozmawiają przy kieliszku.
– Ech, Ŝycie jest cięŜkie... – wzdycha jeden z nich. –
Miałem wszystko o czym człowiek moŜe marzyć: cichy dom,
pieniądze, dziewczynę...
– I co się stało?!
– śona wróciła z wczasów tydzień wcześniej...

N

a pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina:
- Jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo.

L

ist z wakacji:
Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie spokojni i
nie martwcie się o mnie.
P.S. Co to jest epidemia?

P

ewien facet popadł w kłopoty finansowe. Jego firma popadła w długi, stracił samochód, bank chciał zająć dom.
Postanowił zagrać w lotto. Niestety nie wygrał. Modli się
więc do Boga:
- BoŜe, moja firma bankrutuje, mogę stracić dom, spraw,
Ŝebym wygrał w lotto!
W następnym losowaniu znowu wygrał ktoś inny. Znowu się
modli i błaga:
- BoŜe, za tydzień stracę dom, gdzie się podzieję z rodziną?!
Znowu wygrywa jakiś inny gość.
- BoŜe, nie masz litości? Moja rodzina głoduje, jutro bank nas
wyrzuci z domu, pozwól mi wygrać w lotto!
Nagle widzi błysk i staje przed obliczem rozgniewanego Boga:
- Mogę Ci pomóc, ale wykrzesaj teŜ coś z siebie - wypełnij
wreszcie ten cholerny kupon!

Z

espół Rzuchowianki i Old Stars ( śpiewający męŜczyźni z TMR-u) juŜ od ponad roku występują wspólnie na wielu festynach, przeglądach regionalnych czy
doŜynkach i to na terenie powiatu wodzisławskiego,
rybnickiego, raciborskiego i cieszyńskiego. Występy muszą poprzedzać próby, a te odbywają się zwykle w świetlicy
Domu Kultury na terenie
Rzuchowa. Próby to nie tylko
czas, ale i koszty dojazdów,
napoi i elementów strojów.
Te koszty ponoszą sami
członkowie zespołów. W
dniu 16 sierpnia kolejną próbę przed występem na doŜynkach w Rzuchowie i Kobyli ( 26 sierpień i 2 wrzesień) poszerzono o spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyli równieŜ
członkowie rodzin. Był więc poczęstunek, wspólne śpiewy
( oczywiście przy akompaniamencie akordeonisty
Czesława Reznera), roŜno, wspominki, kawały i
Ŝyczenia, bo miała miejsce niecodzienna okazja:
50- lecie małŜeństwa państwa Krystyny i Tadeusza
Kiesiów. Na spotkaniu
członkowie obu zespołów
zdecydowanie wyrazili
wolę dalszej współpracy i
poszerzenia
repertuaru
zwłaszcza o elementy
kultury śląskiej.

C

hciałem zamówić dla Ŝony tort urodzinowy.
- Ile świeczek?
- 26, jak zwykle.

R

ozmawiają dwie kobiety:
- W tym roku wyprawię urodziny po angielsku. Zapalę
tyle świec, ile mam lat.
- Ale kto wytrzyma taki blask?

H. Machnik
foto. Henryk
Machnik
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Antoni Motyczka, senator PO:
„Nie mam nic do stracenia, pozwalam
sobie na powiedzenie prawdy”

W

miniony piątek senatorowie
analizowali treść ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych naleŜności przedsiębiorców, wynikających z
realizacji udzielonych zamówień publicznych. Jej przepisy, zgodnie z pomysłem ministra transportu Sławomira Nowaka, mają pomóc
podwykonawcom, którzy pracowali przy budowie dróg i autostrad, ale ze względu na bankructwo firmy wykonawczej nie
otrzymali zapłaty za swoją pracę. Co zaskakujące, oburzony
projektem okazał się senator PO Antoni Motyczka. Warto
przypomnieć, Ŝe kiedy głosowano nad ustawą w Sejmie, posłowie partii rządzącej karnie zgodzili się na dyscyplinę klubową i nie protestowali. - „Na tej sali nikt dziś o tym nie mówił i
nie będzie mówił, bo kaŜdy nabiera wody w usta i myśli: niech
się martwią inni” - tłumaczył w emocjonalnym wystąpieniu z
senackiej mównicy Antoni Motyczka. W jego opinii problem
poszkodowanych przedsiębiorców przy budowie autostrad
będzie wracał nasilony, poniewaŜ jednorazowa pomoc państwa przez specustawę to działania pozorowane. Zdaniem senatora A. Motyczki problem jest wynikiem ustawy o zamówieniach publicznych, którą określa jednym słowem: fatalna.
Zgodnie z jej przepisami w przetargach kluczowym kryterium
wyboru jest najniŜsza cena. - „Wszyscy razem tworzymy to
państwo i wszyscy razem jesteśmy tymi, którzy chcą to państwo zniszczyć. Mówię to z pełną świadomością i jestem odpowiedzialny za swoje słowa. Nie umiem przejść do porządku
dziennego nad tą sprawą, bo mnie to wszystko bardzo boli. A
ze względu na to, Ŝe naprawdę nie mam nic do stracenia, pozwalam sobie na powiedzenie prawdy” - zakończył swoje piątkowe wystąpienie senator Motyczka.
Całe przemówienie na youtoube

Moje krótkie rozwaŜania

O

statnio jeden z moich kolegów podzielił się spostrzeŜeniem, Ŝe ze wzrostem ceny benzyny rosną
ceny piwa. Coś w tym jest bo juŜ spotykamy cenę
6 zł za 0,4l piwa. MoŜe więc warto wrócić do
biesiadowania przy lampce wina a piwo zuŜywać do polewania grila. Taki sposób biesiadowania zaproponowaliśmy na
spotkaniu integracyjnym członków TMR-u i rodzin członków
zespołu Rzuchowianki. W niedziele mieliśmy okazję uczestniczyć w doŜynkach sołectwa Rzuchów. Najpierw była msza
w kościele na Lęgowie, gdzie zespół Rzuchowianki śpiewem
uświetnił uroczystą mszę, a potem przed Remizą StraŜacką w
Rzuchowie odbyło się obrzędowe przekazanie chleba przez
Starostów doŜynek na ręce Sołtysa, a potem biesiada. Nie
mogę się tu przy tej okazji nadziwić, Ŝe nie było władzy
gminnej zwłaszcza Wójta Gminy Kornowac. Wszak były
występy dzieci reprezentujące Dom Kultury, równieŜ my
„miłośnicy” śpiewaliśmy razem z Rzuchowiankami, były
ciekawe konkursy, był teŜ oryginalny występ gości z Czech –
męŜczyzn z burmistrzem z miejscowości Bolatice na czele.
Zespół wykonał scenki baletowe złoŜone z „Jezioro Łabędzie” i z tańców rosyjskich i czeskich. Czesi pokazali więc
jak moŜna się samemu bawić bez względu na sprawowaną
funkcję a przy tym doskonale zabawić publikę. Brak Wójta na
uroczystościach, gdy przyjeŜdŜają goście i to z burmistrzem
na czele świadczy o lekcewaŜeniu. My śpiewający starsi panowie z TMR-u (moŜe z mniejszym skutkiem), ale równieŜ
śpiewamy i zabawiamy aby zachęcić młodszych zwłaszcza
męŜczyzn do wstępowania do zespołów regionalnych. Bo to,
ze występy zespołów regionalnych mogą się cieszyć ogromnym powodzeniem świadczą występy zespołów: „Przygoda”
oraz zespołów z Serbii, Turcji i Wenezueli, które wystąpiły w
sobotę w RCK „Feniks”. Zachęcamy więc młodych do kontaktu z nami bo chcemy by prócz śpiewu była moŜliwość
zaprezentowania oryginalnych tańców i scenek rodzajowych.

Henryk Machnik

tel. 457 87 01,
0 692 421 492

SŁAWOMIR WATOŁA

INFORMACJA

Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15

Biuro Poselskie
Poseł Ryszard Zawadzki

* realizacja recept
* szybkie terminy
* gabinet okulistyczny
*sprzedaŜ i aplikacja
soczewek
kontaktowych
* szkła progresywne
Varilux
Jeśli chcesz, aby Twoje okulary
zostały zrobione bardzo dokładnie,
zapraszamy do nas. Posiadamy
bardzo nowoczesny sprzęt, który
umoŜliwia wykonanie rozstawu
źrenic okularów z dokładnością do
0,5 mm.

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

Wodzisław Śl.
ul. Bogumińska 4b
tel. 0-32 455-14-28
godziny otwarcia:
pn - pt: 9.00 - 14.00

( na zapisy)
UWAGA!
Komputerowe
badanie ostrości wzroku.

Rydułtowy
ul. Traugutta 289
tel. 0-32 414-00-66
godziny otwarcia
pn-pt: 9.00—14.00
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Dlaczego i jak naleŜy chronić oczy przed słońcem.

P

rawdopodobnie jesteśmy juŜ przyzwyczajeni do tego, Ŝe za kaŜdym razem, kiedy wychodzimy na
zewnątrz i planujemy długie przebywanie na ostrym słońcu – zabieramy ze sobą przeciwsłoneczne
okulary. Robimy to jednak najczęściej odruchowo, nie zastanawiając się tak naprawdę, jaki wpływ
mają na nasze oczy promienie słoneczne i jakie mogą nam nieść zagroŜenia. Tymczasem specjaliści alarmują, Ŝe warstwa ozonu, jaka znajduje się w atmosferze z roku na rok coraz bardziej się rozrzedza –
promieniowanie słoneczne staje się zatem coraz bardziej niebezpieczne.
NaleŜy uświadomić sobie, Ŝe ilekroć przebywamy na słońcu, czy to latem czy
zimą, wydzielane przez nie promienie UV (tzw. ultrafiolet) mogą być niezwykle
groźne dla naszych oczu. Przedostając się poprzez rogówkę i soczewkę trafiają
bowiem do naszej siatkówki, która zawiera tak zwaną plamkę Ŝółtą. Znajdują się
tam bardzo wyczulone na światło komórki, delikatne i wraŜliwe, które są odpowiedzialne m. in. za rozpoznawanie barw i ostrość naszego widzenia. Jeśli emisja ultrafioletu, który
dociera do oka jest zbyt gwałtowna i duŜa – moŜliwe jest podraŜnienie albo nawet uszkodzenie soczewki, co w rezultacie moŜe stać się przyczyną popsucia wzroku.
Wśród najczęściej spotykanych problemów, związanych ze zbyt duŜym promieniowaniem słonecznym, moŜna wyróŜnić następujące:
1. zapalenie spojówek, które moŜe przejawiać się zaczerwienieniem, łzawieniem oraz pieczeniem i odczuwaniem ogólnego dyskomfortu. Przy tego typu dolegliwościach moŜna stosować tzw. domowe sposoby, tj. okłady z herbaty lub teŜ specjalne, przeciwzapalne leki, które musi jednak przepisać lekarz-okulista. Niektórzy zalecają równieŜ ograniczenie ilości czasu przebywania
przed ekranem komputera, wypoczynek i dłuŜszy sen.
2. zaćma, której najbardziej charakterystycznym objawem jest zamazanie obrazu, jaki rejestrowany jest na soczewce. Jeśli wykryjemy ją w stosunkowo wczesnej fazie choroby – mamy moŜliwość wyleczenia za pomocą rozdrabniania soczewki przez ultradźwięki. Jeśli jednak zaćma jest juŜ zaawansowana – bez operacji nie da się jej niestety wyeliminować.
3. degeneracja plamki Ŝółtej to wreszcie najpowaŜniejsza dolegliwość, skutkująca brakiem ostrości widzenia i zdolności postrzegania kolorów, jak równieŜ tendencją do zniekształcania czytanych wyrazów. I w tym przypadku konieczna jest operacja, natomiast podczas wykrycia degeneracji plamki Ŝółtej we wczesnym etapie choroby jest wskazany zabieg wykonywany laserowo.
Co zatem moŜemy zrobić, Ŝeby zniwelować niekorzystne promieniowanie słoneczne, skoro przez słońcem nie tylko nie moŜemy
się całkowicie ochronić, ale nawet nie moŜemy bez niego funkcjonować? Lekarze – oprócz znanego powszechnie zalecenia
umiarkowanego korzystania ze słonecznych kąpieli - zwracają naszą uwagę na dwie moŜliwości w miarę skutecznego zabezpieczenia naszych oczu przed działaniem promieni UV:
- zewnętrzną czy teŜ sztuczną poprzez zastosowanie odpowiednich, w miarę wysokiej jakości szkieł optycznych (szkła takie powinny mieć specjalne filtry, pochłaniające ultrafiolet, co moŜna łatwo sprawdzić u optyka)
- wewnętrzną czyli naturalną poprzez stosowanie wspomagającej organizm, odpowiednio ułoŜonej diety, zawierającej w swym
składzie komponenty, które wzmocnią i ochronią oczy przed powstaniem szczególnie niebezpiecznych wolnych rodników. Szpinak, brokuły, groch, sałata, pietruszka i wszelkie inne, ciemnozielone warzywa są w tym przypadku doskonałymi neutralizatorami.

Zdrowie i Uroda -ABC Zdrowego Stylu śycia

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania Członkom, Zarządowi
Towarzystwa Miłośników Rydułtów, chórowi
"LIRA", księŜom Parafii p.w. Matki BoŜej
Uzdrowienia Chorych, koleŜankom, kolegom,
przyjaciołom i znajomym, za Ŝyczenia, kwiaty
i udział w uroczystościach
Naszych Jubileuszowych
Godów
składają
Krystyna i Tadeusz Kieś

Gorące podziękowania składamy wszystkim
darczyńcom kwot w ramach oddanego 1%
podatku na rzecz TMR. W najbliŜszym czasie
opublikujemy udostępnione przez Urząd Skarbowy
w Wodzisławiu Śląskim nazwiska darczyńców
zaś z końcem roku poinformujemy na co zostały
wpłaty przeznaczone.
Za Zarząd
Prezes
H. Machnik
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Podsumowanie II turnusu akcji
„ Lato w mieście 2012”

W

czasie wakacji letnich odbył się II turnus półkolonii „Akcja lato w mieście 2012” trwający
od 30 lipca do 10 sierpnia na terenie Zespołu
Szkół w Rydułtowach. W II turnusie wzięło
udział 80 dzieci podzielonych na 5 grup. W czasie trwania
akcji na dzieci czekało wiele atrakcji w postaci wyjazdów na
krytą pływalnię w Połomi, basen otwarty w Szymocicach, do

II turnus przebiegł bezpiecznie nad czym czuwali wychowawcy oraz kierownik II turnusu półkolonii. Serdecznie dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkól za udostępnienie obiektu,
obsłudze oraz pani kucharce za smaczne obiady.

Kierownik II turnusu
mgr Paweł Staniek

Wichury nie oszczędziły Rydułtów.

N
parku linowego „Leśna przygoda” w Radlinie oraz wycieczki
nad staw „Zawalisko”. Zajęcia odbywały się równieŜ na terenie Zespołu Szkół podczas których, wychowawcy przygotowali wspaniałe zajęcia, zabawy i konkurs: m.in. „Czteroland”,
„Mam Talent”, „Bieg terenowy”, „Bruneci kontra blondyni” ,
zajęcia plastyczne – malowanie na foli i kredą na asfalcie.
Przeprowadzono zajęcia dotyczące bezpiecznych wakacji w
formie warsztatowej oraz konkursu plastycznego. Wspaniałą
atrakcją była letnia spartakiada „Dzień sportu” zorganizowana na terenie boiska „Orlik 2012”, która była przygotowana w
sposób bardzo profesjonalny i atrakcyjny dla uczestników
półkolonii letnich. Pogoda w czasie II turnusu dopisała czego
efektem była wspaniała zabawa w parku linowym „Leśna
przygoda” w Radlinie. Zajęcia w czasie pobytu w parku linowym były przygotowane solidnie oraz atrakcyjnie dla dzieci,
sam park posiada wiele ciekawych atrakcji dla małych i duŜych, jest jedną z nowości jakie były wprowadzone w czasie
akcji „Lato w mieście 2012”. Dzieci były zadowolone, szczęśliwe oraz miały szanse sprawdzenia się na 3 poziomach trudności parku linowego co było nie lada wyzwaniem dla nich.
Wyjazd na basen w Szymocicach równieŜ był udany, o czym
moŜe świadczyć wspaniała opalenizna naszych podopiecznych oraz uśmiech na ich twarzach. DuŜe słowa uznania naleŜą się równieŜ wędkarzom z koło nr 50 w Rydułtowach: profesjonalizm, wspaniała organizacja, otwartość , Ŝyczliwość i
atmosfera przyjaźni to słowa, które tylko w niewielkim stopniu obrazują jaką atrakcją dla dzieci jest wycieczka nad staw
„Zawalisko”. Dzieci w czasie akcji miały równieŜ moŜliwość
podszlifowania swojego talentu muzycznego dzięki zajęciom
muzycznym, na których koloniści uczyli się śpiewać, poznawali róŜne instrumenty jak równieŜ otrzymali wspaniałą lekcję historii o tematyce muzycznej.

a terenie Rydułtów zwłaszcza w rejonie Radoszów zanotowano 29 przypadków uszkodzeń budynków powstałych w wyniku wichury i opadu
deszczu. Komisja uznała straty, które podlegają
wypłatom w 14 przypadkach. Oszacowano straty w budynkach przy poszczególnych ulicach:
ul. Bukowa 51.000 zł
ul. Barwna 23.500 zł
ul. Raciborska 45.000zł
ul. Radoszowska 5.000 zł
ul. Jasna 50.000 zł
ul. Wróblewskiego 5.000 zł
ul. Maczka 35.000 zł
ul. Tetmajera 3.000 zł
ul. Jacka 2.000 zł
Wypłatom za uszkodzenia nie podlegają garaŜe, ogrodzenia,
nieznaczne uszkodzenie pokryć dachowych, samochody i
pomieszczenia gospodarcze. Ogólna wartość strat 219.500 zł.
Warto zaznaczyć, Ŝe niektórych odszkodować Komisja nie
mogła uznać ze względu na problemy własnościowe.

B. Kosowski
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Z ARCHIWUM TMR
Gazeta „Gwarek” z 1938r. Informowała:
Po wyborach do Sejmu.
Nielada splendor spotkał nasze zakłady i nasze załogi. Oto w wyborach listopadowych do Sejmu został wybrany
ogromną ilością głosów na posła z Okręgu Rybnickiego p. Tomas Emanuel, górnik z Kop. »Charlotte«.
Miło nam jest podać Jego Ŝyciorys.
P. Tomas urodził się dnia 27 lutego 1884 w Rydułtowach z ojca Jana i Gertrudy z domu Kwiatoń, wyznania rzymsko-kat.
W latach 1891-99 uczęszczał do 8-kłasowej szkoły powszechnej w Rydułtowach. Zaraz po ukończeniu
szkoły w roku 1899 rozpoczął pracę na Kopalni »Charlotte«. W 17roku Ŝycia rozpoczął działalność narodowo-oświatową w polskim Towarzystwie św. Józefa w Biertułtowach. Zwolniony w roku 1902 z pracy na
Kopalni »Charlotte« za działalność narodową i krzewienie ducha polskiego, wyjechał do Zagłębia Westfalskiego za chlebem, gdzie równieŜ udzielał się pracy narodowej w tamtejszych Towarzystwach Polskich, a
szczególnie w Zjednoczeniu Zawodowym Polskim, Tow. św. Jacka i Towarzystwie św. Stanisława Kostki.
Po powrocie w roku 1904 z Westfalii do Rydułtów podjął ponownie pracę na Kopalni »Charlotte« i wstąpił
do tajnej organizacji polskiej »Eleusis«, która miała na celu wyzwolenie Śląska spod jarzma zaborcy.
W roku 1919 wstąpił do P. O. W., brał czynny udział w trzech powstaniach śląskich i akcji plebiscytowej.
Jako działacz społeczny jest współzałoŜycielem licznych towarzystw i związków świeckich i religijnych.
Był prezesem Związku Powstańców Śląskich, grupy Rydułtowy, prezesem Ligi Morskiej i Kolonialnej od
roku 1926 bez przerwy, wiceprezesem L. O. P. P., członkiem Zarządu powiatowego P. Z. Z., skarbnikiem
obwodowym LMK na powiat rybnicki, prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni SpoŜywców »Rozkwit« w Rydułtowach od roku
1926, oraz Starszym Brackim od 1925 roku.
P. poseł Tomas Emanuel zwracał się za naszym pośrednictwem z takimi słowy do współbraci górników oraz wszystkich
wyborców:
Rydułtowy dnia 12 listopada 1938r.
Korzystając z Ŝyczliwych łamów naszego pozytywnego „Gwarka”
pragnę wyrazić moim Współtowarzyszom pracy i Pracownikom podziękowania za zaufanie do mnie.
Zaufanie to cenię sobie bardzo wysoko. Nigdy nie zapomnę, Ŝe naleŜę do wielkiej Rodziny górniczej,
której zawsze pozostanę wierny. Moją niezłomną wolą jako wybranego przez Was Posła
na Sejm Rzeczypospolitej jest pracować dla dobra naszej Wielkiej Ojczyzny.
Szczęść BoŜe!
Tomas Emanuel
Górnik Kopalni „Charlotte”
Redakcja gazety „Gwarek” ze swej strony składa na tym miejscu p. posłowi Tomasowi najserdeczniejsze Ŝyczenia owocnej pracy na zaszczytnym posterunku Rzeczypospolitej.
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Kopalnia KWK Rydułtowy
w latach II wojny - archiwum

Z archiwum TMR

DoŜynki
urządzone
w Rydułtowach
19.08.1936 r.

FOTOREPORTAś
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Obchody
„Matki Boskiej
Zielnej” na ROD
„Zgoda”

„Magiczny domek” w ogrodzie
rodziny Mikołosek
na zdjęciu (Natalia, Kamila,
Wiktoria, Karolina)

Foto BARON

DoŜynki Rzuchów

Międzynarodowy Festiwal
Folkloru
„Przygoda 2012”

BANK SPÓŁDZIELCZY
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
TEL 324553363, 324553442

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

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

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
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