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Pierwejszo niedziela
( dawna niedziela ) cz I

D

zisiejsza niedziela bardzo różni się od tej z lat
1945-65. Często powtarzałam „panta rei” – czas
płynie, czas ucieka, zmienia się postać tego świata a wraz z nim ludzie i obyczaje. Dziś w niedzielę siadamy w samochód i jedziemy w plener lub do miejscowości, gdzie warto coś zwiedzić, „rozerwać się”. Tam zjadamy jakiś posiłek, wypijamy kawę. Jedziemy nad wodę, basen,
żeby popływać i ochłodzić się w upalne dni. W zimie na narty, sanki, pospacerować w górach. Innym ważnym, popularnym sposobem na niedzielę to wyjazd do marketu, centrum
handlowego, wszelkiego rodzaju galerii i salonów. Co niektórzy odczuwają potrzebę pójścia do kościoła na niedzielną
mszę św. Popołudniami zaś do znajomych z wizytą lub przed
telewizor, komputer. Obiad też nie jest problemem, bo
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mógł służyć w niedzielę na wyjście do kościoła, do znajomych
czy na niedzielnym
spacer. Był jeszcze
jeden zwyczaj. Jeżeli
kupiło się do ubrania
coś nowego – obojętnie
czy na święta czy na co
dzień – to pierwszy raz szło się w tym do kościoła na niedzielna mszę św. A dzisiaj „co w piątek to w świątek”.
Do kościoła szło się razem – małżeństwa z dziećmi. Z
kościoła należało iść prosto do domu, nigdzie nie wchodzić.
Błogosławieństwo niedzielne trzeba było przynieść do rodzinnego domu. Wyjątkiem było pójście po mszy na cmentarz, na
groby swoich bliskich zmarłych. To był poniekąd obowiązek.
W niedzielę nie wolno było wykonywać jakichkolwiek prac,
robót. Nie wolno było igły wziąć do ręki, żeby przyszyć guzik. Był to dzień święty, czas na bycie razem całej rodziny,
opowiadanie o całym minionym tygodniu i planach na przyszły tydzień. Potem sprzątanie po obiedzie, jakaś drzemka i
na nieszpory do kościoła też najczęściej całymi rodzinami.

Horacy

Felgi

aluminiowe, stalowe

Wulkanizacja
wszystko można kupić lub zjeść w różnego rodzaju lokalach.
A pierwej ? Do niedzieli przygotowywano się już w sobotę.
Przede wszystkim generalne porządki: ścieranie kurzy, mycie.
Kurzu wtedy było bardzo dużo. Kopciła kopalnia, szpital,
cegielna i domy prywatne. Wszystkie kominy kurzyły. W
niektórych domach w kuchni była niemalowana podłoga –
surowe, białe deski. Co sobotę szorowano ją twardą szczotką,
proszkiem, wodą lub mydlinami z prania. Musiała być biała.
Przygotowywano też produkty do niedzielnego obiadu, obiad
zjadano wspólnie. Starano się by zawsze było jakieś pieczone
mięso – indyk, kaczka, kura, królik, rolada, kotlet. Mięso pochodziło z własnego chowu. Zupa – to był zawsze rosół z
kury ze swojskimi robionymi nudlami ( makaronem ). Obowiązkowo musiały być czarne kluski z tartych kartofli, dobro
zołza ( sos) ze śmietaną i czerwono kapusta. Musiał też być
kompot z krauzy ( słoika) lub świeżych owoców – cześnie
( czereśnie), śliwki, truskawki, wieprzki ( agrest), rabarbar.
Oczywiście szpajza ( deser ) z ubitych jajek, wanili, czasem z
cytryną dopełniały obiad. A dzisiaj – coca cola i wszelkiego
rodzaju gazowane napoje. Pieczono też kołocz i zisty ( babki ). Nie było ciast w piekarni z takim wyborem dobrych wypieków jak dziś. Jeżeli gdzieś w jakieś piekarni były, to raczej
niedobre. Wyjątkiem był Kazik, który na emeryturze piekł na
zamówienie. Klientów było dużo. Szczególnie na japanery.
Ważnym elementem było też przygotowanie oblyczki ( ubioru ) na niedzielę. Wtedy zasadą było to, że codzienny ubiór
nie mógł być ubiorem niedzielnym. Niedzielnej oblyczki nie
nosiło się na beztydzień ( co dzień ) . Codzienny ubiór nie

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 można znaleźć wiele ciekawych
informacji dotyczących TMR –u
oraz od maja dostępny jest
każdy numer „Kluki”

www.tmrrydułtowy.pl
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INFORMACJE URZĘDU MIASTA

SPRAWOZDANIE
Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU
za okres od 31 sierpnia do 19 wrzesień 2012 rok
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Referat Inwestycji
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REMONT CHODNIKA PRZY UL.OBYWATELSKIEJ W
RYDUŁTOWACH
Wykonawca robót otrzymał zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu na czas remontu chodnika przy ul. Obywatelskiej, zawarł umowę na użyczenie pasa drogowego na czas
budowy. Rozpoczęły się prace rozbiórkowe na chodniku. Termin zakończenia prac ; 20 październik 2012 r. Wartość robót
budowlanych : 124.068,35 zł.
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Trwają prace projektowe Termin realizacji zamówienia: 16
sierpnia 2013 r. Wartość zamówienia: 180 810,00 zł
ŚCIEŻKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH W RYDUŁTOWACH
Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem warunków zabudowy. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2012
Wartość dokumentacji: 9 750,00 zł
OŚWIETLENIE ULICZNE W REJONIE UL. OFIAR
TERRORU I UL LEONA ORAZ OŚWIETLENIE PLACÓW ZABAW W REJONIE OSIEDLA NA WZGÓRZU I
URZEDU STANU CYWILNEGO W RYDUŁTOWACH.
Trwają roboty budowlane i montażowe wykonania oświetlenia
terenu za budynkiem USC, placu zabawa oś. Na Wzgórzu
oraz ulicy Ofiar Terroru. Wykonawca przystępuje do demontażu słupów oświetleniowych przy ul.Ofiar Terroru i ul.Leona.
UTWORZENIE TERNU USŁUG REKREACYJNYCH
PRZY UL. OFIR TERRORU – PARK SENSORYCZNY
W dniu 13.09.2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót,
firmą REMONT-EX z Rybnika. Roboty budowlane rozpoczną
się na przełomie września i października br. Termin realizacji:
15.07.2013 r. Wartość robót budowlanych: 4 049 827,00 zł
brutto. W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert cenowych. Po zbadaniu przedłożonych dokumentów wyłoniono ofertę najkorzystniejszą spełniającą stawiane wymagania formalne, którą
złożyło Biuro Usług Projektowych INFO-PROJEKT z Górek
Śląskich za kwotę 36 777,00 zł i z biurem tym w najbliższym
czasie zostanie zawarta umowa. Termin realizacji umowy
przewidziany jest do dnia 15.07.2013 r.
PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO DW
NR 935 UL. RACIBORSKA W RYDUŁTOWACH
W dniu 06.09.2012 r. przeprowadzono przetarg na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych. Miasto przeznaczyło na realizację tej inwestycji kwotę 3 390 000,00 zł. Oferty złożyło 6
firm. Wartości ofert mieszczą się w przedziale 2 549 992,37 zł
– 3 392 839,05 zł. Trwa uzupełnianie dokumentów przez oferentów. Wyłonienie wykonawcy robót i podpisanie umowy
nastąpi w 38 tygodniu br.
W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym
pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty w przedziale cenowym od
29 520,00 zł do 49 077,00 zł. Po zbadaniu przedłożonych dokumentów wyłoniono ofertę najkorzystniejszą spełniającą stawiane wymagania formalne, którą złożyła firma Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 29 520,00 zł i z firmą tą w
najbliższym czasie zostanie zawarta umowa. Termin realizacji
umowy przewidziany jest do dnia 16.01.2013 r.
Referat Gospodarki Komunalnej

BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z
UZBROJENIEM TERENU PRZY UL. WOJCIECHA
KORFANTEGO
Wykonawca robót firma F-BUD z Wodzisławia Śl. zakończyła
roboty na bud.nr 1 i wymiennikowni ciepła i zgłosiła budynki
do odbioru. Została powołana komisja odbiorowa, która rozpocznie czynności odbiorowe z dniem 17.09.2012 r. Zawiadomienie o zakończeniu realizacji budynku nr 1 i wymiennikowni
zostało skierowane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wodzisławiu Śl. Na budynku nr 2 trwają roboty
malarskie., na budynku nr 3 rozpoczęto roboty płytkarskie oraz
malarskie. Wykonawca robót wystąpił o zmianę kierownika
budowy na zadaniu inwestycyjnym. Stosowne dokumenty złożono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w
Wodzisławiu Śl. Wykonawca robót zakończy realizację wszystkich budynków w tym roku.
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ
Trwa procedura administracyjna o w celu wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Starostwie
Powiatowym w Wodzisławiu Śl.
MODERNIZACJA UL.ŻELAZNEJ W RYDUŁTOWACH
Projektant otrzymał uzgodnienie z uwagami przedstawionej
koncepcji drogowej , trwa uzgadnianie warunków włączenia i
przebudowy kanalizacji deszczowej .
Firma wystąpiła o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do 28.12.2012.
Miasto zaakceptowało przesuniecie terminu opracowania dokumentacji do 30.11.2012 r.
MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA – WYMIANA INSTALACJI C.O.
W dniu 14.09.2012 r. odebrano roboty w zakresie wymiany
instalacji c.o. Termin wykonania robót budowlano - wykończeniowych: do dnia 31.10.2012 r. Wartość robót: 133 765,24 zł
brutto.
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJNR 3
W dniu 30.08.2012 r. dokonano odbioru prac termomodernizacyjnych. W dniu 03.09.2012 r. Wykonawca zgłosił zakończenie
prac związanych z budową węzła cieplnego. Rozpoczęto czynności odbiorowe budowy węzła cieplnego. Wartość całkowita
robót: 584 909,31 zł brutto.
PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3
NA POTRZEBY ŻŁOBKA.
Otwarcie przetargu na roboty budowlane na potrzeby żłobka
nastąpiło w dniu 12.09.2012 r. Złożono 1 ofertę na roboty budowlane firmy RBUD z Rybnika , która cena przewyższyła
kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na wykonanie tego zamówienia. Komisja przetargowa przekazała stosowne dokumenty
w celu zatwierdzenia unieważnienia przetargu. W zapytaniu
ofertowym na wybór inspektora nadzoru do dnia składania ofert 1. Dokonano uzgodnień: lokalizacji zjazdów – ul. Narcyzozłożono 5 ofert. Trwa sprawdzanie i weryfikacja złożonych wa, Struga, Mickiewicza, garaż – Tuwima, wodociąg – Jacdokumentów w celu wyboru oferty.
ka, kanalizacja – Kasprzaka, Radoszowska

KLUKA 321/ 1 Październik 2012
2. Decyzje na zajęcie pasa drogowego: Plebiscytowa – boczna,
Ofiar Terroru
3. Interwencje w sprawach utrzymania dróg: ul. Bema,
4. Prowadzenie spraw szkód górniczych: budynek urzędu miasta, ul. Skowronków
5. Prowadzenie spraw odszkodowań ul. Strzody – słup, skrzynka oświetleniowa, Raciborska – autobus, Tetmajera – samochód osobowy, Engelsa - sam osobowy.
6. Przygotowanie postępowań w sprawie dobudowy urządzeń
na placach zabaw
7. Przygotowanie umów
- dla robót w pasie drogowym: ul. Obywatelska , Ofiar Terroru, Skowronków,
- umowy na dostawę energii elektrycznej dla obiektów miejskich i oświetlenia ulicznego,
- umowy na wymianę kompensatorów ul. Tetmajera,
- umowy na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej na Strefie.
8. Przygotowanie postępowania na opracowanie operatów
wodno-prawnych,
9. Przygotowano polecenia dla ZGK
- uporządkowania skrajni oraz chodnika przy ul. Narutowicza,
- wzmocnienie nawierzchni drogi ul. Wiśniowej,
- podwyższenia zjazdu wzdłuż posesji Nr 44a przy ul. Marcina
Strzody.
Referat Urbanistyki i Architektury
1.Prowadzone są 2 postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w tym jedno dla zabudowy usługowej na terenie Miasta Wodzisław Śl. - jako organ zastępczy,
2 postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2.Wydano 2 decyzje ustalające warunki zabudowy dla zabudowy infrastrukturalnej i mieszkaniowej oraz 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji liniwych (sieć gazowa
i elektroenergetyczna))
3.Wydano 20 informacji o przeznaczeniu nieruchomości.
4.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 położonych na terenie miasta Rydułtowy”. W dniu 11 września br. odbyła się dyskusja publiczna
nad przyjętymi rozwiązaniami. Wyłożenie trwa do 24 września
br.. Trwa analiza przekazanych przez wykonawcę materiałów
dotyczących uwarunkowań przestrzennych rozwoju miasta
oraz opracowania ekofizjograficznego, sporządzonych w toku
prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
5.Na wniosek Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i
Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym i Turystyki w Zabrzu udzielono informacji na temat podejmowanych działań w
kierunku zachowania i promowania dziedzictwa przemysłowego naszego miasta.
6.Wydano 4 decyzje w sprawie ustalenia opłaty adicenckiej z
tytułu podziału nieruchomości.
7.Prowadzone są czynności zmierzające do udzielenia prawa
do dysponowania nieruchomościami gminnymi na cele budowlane w związku z istniejącymi i planowanymi realizacjami
sieci przesyłowych oraz przyszłego ustanowienia służebności
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przesyłu dla sieci elektroenergetycznych, wodociągowych,
gazowych, teletechnicznych, ciepłowniczych. Przygotowano
kolejne protokoły rokowań określające warunki udostępnienia
nieruchomości gminnych oraz przyszłego ustanowienia służebności przesyłu (sieć gazowa przy ul. Karola Miarki, sieć
teletechniczna przy ul. Wojciecha Korfantego, sieć elektroenergetyczna przy ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera).
Prowadzone są czynności zmierzające do zawarcia z Miastem
Racibórz umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Projekt Budowy
Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45
w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”.
Referat Mienia Komunalnego i Geodezji
1.Zakończone zostały pomiary geodezyjne przy ul. Wojciecha
Korfantego polegające na wydzieleniu działek zgodnie z
przeznaczeniem tj. nieruchomość zabudowaną blokami
mieszkalnymi do oddania w trwały zarząd, nieruchomość
drogową wchodzącą w drogę gminną, i pozostałą resztę;
2.Nabyte zostały umową notarialną pozostałe nieruchomości
drogowe stanowiące drogę boczną ul. Pietrzkowicką;
3.Zakończone zostało postępowanie zakupu nieruchomości
drogowej przy ul. Strzelców Bytomskich /rondo/;
4.Prowadzone są wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy
prawa nieruchomości drogowe przy ul. Skalnej i Pietrzkowickiej w oparciu o decyzje Starosty Wodzisławskiego;
5.Wszczęte zostały dwa postępowania rozgraniczeniowe nieruchomości przy ul. Pietrzkowickiej i Benedykta;
6.Trzy postępowania podziałowe nieruchomości zostały zakończone decyzjami zatwierdzającymi podział;
7.Przygotowuje się dokumentację do wszczęcia postępowania
o komunalizację z mocy prawa do Wojewody Śląskiego do
nieruchomości Skarbu Państwa;
Zebrano dokumentację i złożono cztery wnioski do Sądu
Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o ujawnienie prawa własności na rzecz Gminy do nieruchomości nabytych z
mocy prawa.
Referat Ochrony Środowiska
1.Rozliczono i wypłacono jedną dotację na wymianę urządzenia grzewczego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie miasta Rydułtowy.
2.Zlecono panu Piotrowi Kamińskiemu sporządzenie opinii
dendrologicznej 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości
o nr ewidencyjnym działki 2434/29, położonej przy ul. Ofiar
Terroru w Rydułtowach (drzewa rosnące na pomniku przyrody nieożywionej p.n."Skałka").
3.W dniu 13 września 2012 r została zawarta umowa na
opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla miasta
Rydułtowy na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020". Zgodnie z jej warunkami ABRYS
Technika Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu wykona zadanie
w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
4.Postanowieniem z dnia 13 września 2012 r. Burmistrz Miasta Rydułtowy stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa laboratorium badawczorozwojowego prowadzącego prace nad zmniejszeniem zużycia paliwa, adaptacje parametrów skrzyń automatycznych,
rozwój instalacji gazowych CNG oraz ich montaż, serwis
mechaniki i elektroniki samochodowej, produkcja części
samochodowych oraz innych podzespołów.
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POWIATOWA INAUGURACJA ROKU
SZKOLNEGO 2012/2013 W ZESPOLE

T
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radycyjnie już inauguracja nowego roku szkolnego
odbyła się w jednej ze szkół powiatu wodzisławskiego. Tym razem wybór władz powiatowych
padł na prezentujący się coraz nowocześniej budy-

zaś Poseł na Sejm RP Ryszard Zawadzki. Dyrektorem ZSP nr
2 w Rydułtowach jest mgr inż. Jacek Stebel, wyróżniony
ostatnio tytułem „Rydułtowika Roku” za swą działalność na
rzecz środowiska lokalnego. Szkoła usytuowana na osiedlu
Orłowiec , ma nie tylko szeroką ofertę edukacyjną w zakresie
szkolnictwa zawodowego oraz wyśmienitą bazę sportową, ale
daje również młodzieży możliwość rozwoju artystycznego.
Dowodzi tego przygotowany na powiatową inaugurację program poetycko – muzyczny, którego tematem było poszukiwanie mądrości . Tak naprawdę tego właśnie trzeba życzyć
wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty w
nowym roku szkolnym 2012/2013.

Justyna Zarembska-Mańka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rydułtowach po raz kolejny w Comeniusie

R

nek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach,
gdzie razem z młodzieżą, dyrekcją i nauczycielami szkoły rok
szkolny 2012/2013 witało szacowne grono zaproszonych gości. Przybyli między innymi: Członkowie Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego Zbigniew Seemann i Andrzej Korbica, Poseł na Sejm RP Ryszard Zawadzki, Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Janina Chlebik - Turek , Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Dawid Topol,

dyrektorzy szkół powiatu wodzisławskiego oraz nauczyciele,
którym w trakcie uroczystości wręczone zostały akty nadania
stopnia awansu zawodowego. Inaugurację przygotowała i
prowadziła Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Edyta Glenc, a
szczegółowe informacje na temat kondycji oświaty w powiecie wodzisławskim przekazał Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Zbigniew Seemann. Życzenia z okazji nowego
roku szkolnego dyrektorom, pedagogom i młodzieży złożył

azem do źródeł Europy” – tak brzmi tytuł projektu
akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół, w którym bierze udział Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Rydułtów. Uczniowie i nauczyciele tej
placówki nawiązali kontakt ze szkołami z Czech (Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb
Havířov - Prostřední Suchá), Słowacji (Stredná odborná škola
podnikania, Žilina), Niemiec (Berufskolleg Eifel des Kreises
Euskirchen, Kall) i Turcji (Gazi Anadolu Lisesi, Trabzon).
Dzięki współpracy przez najbliższe dwa lata partnerzy w projekcie będą się nawzajem poznawać, kreatywnie spędzać
czas i pracować nad realizacją działań projektowych. Uczestnicy w trakcie wspólnych międzynarodowych akcji oraz w
czasie zajęć lekcyjnych we wszystkich placówkach zapoznają
się z problematyką dotyczącą Unii Europejskiej, drogą każdego z państw partnerskich do europejskiej rodziny oraz rolą

państw – członków projektu w strukturach UE. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu uczniowie ZSP nr2 będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy, poznania nowych miejsc,
doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz zawarcia
przyjaźni z rówieśnikami z krajów europejskich. Już wkrótce
w trakcie akcji projektowych, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele odkrywać będą źródła rzek: Wagu, Wełtawy, Dunaju, Ikizdere i Wisły, podziwiać piękne krajobrazy, a także
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brać udział w akcjach sportowych.30 sierpnia w czeskim
Havirovie odbyło się pierwsze spotkanie, w którym udział
wzięli dyrektorzy i szkolni koordynatorzy projektu. W trakcie spotkania omówiono plan pracy na najbliższe miesiące,
pierwszą akcję projektową, która odbędzie się na początku
października na Słowacji oraz późniejsze działania, takie jak
wideokonferencje, wystawy zdjęć, przygotowanie strony internetowej oraz pracę nad książkę i filmem dokumentującymi
projekt. Pierwszy wyjazd naszych uczniów na Słowację nastąpi już na początku października.

Joanna Bizon
nauczyciel ZSP nr2 w Rydułtowach
koordynator projektu

Podziękowania
Za aktywny udział w przygotowanie,
obsługę i likwidację stoisk TMR na XX
Dni Rydułtów dla osób: Danuta Nowak,
Barbara Pałka, Małgorzata Gedyk,
Teresa Maciejewska, Elżbieta Jankowska,
Sabina Tomaszewska,
Dominika Głodowicz, Beata Gaszka,
Krystyna Garbas, Henryk Mańka,
Leszek Adamczyk, Jerzy Jankowski,
Jan Jargoń, Jerzy Majer,
Andrzej Korbica,
Ryszard Malerz, Erwin Kosteczko,
Bogumił Kosowski, Kazimierz Kąsek,
Lucjan Mrozek, Adolf Widera,
Krystian Gajda, Bronisław Biskup
oraz Mateusz Nowak.
Szczególne słowa
podziękowania kieruję do osób,
które użyczyły swoje pojazdy, sprzęt
oraz eksponaty by wzbogacić
wystawki TMR-u: Adam Pietryga
z Chwałowic, Adolf Widera,
Krystian Gajda,
Leszek Adamczyk, Ryszard Malerz,
Andrzej Korbica, Kazimierz Kąsek.
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Bezpłatne badania mammograficzne dla
mieszkanek powiatu wodzisławskiego.
Po raz kolejny mammobus
odwiedzi powiat wodzisławski.

Od

1 do 4 października z możliwości wykonania
bezpłatnego badania będą mogły skorzystać panie
z Rydułtów (mammobus zatrzyma się na Rynku),
a 5 i 8 października – z Pszowa (na terenie lodowiska przy
ul. Sportowej). W obu tych miastach badania zostaną przeprowadzone w ramach Rydułtowskich oraz Pszowskich Dni Promocji Zdrowia. Z kolei w dniach 30 – 31 października w
godz. od 10:00 d0 17:00 oraz 2 i 5 listopada w godz. od 8:00
do 15:00 cyfrowy mammobus odwiedzi Radlin. Mammobus
będzie stacjonować w rejonie Miejskiego Ośrodka Kultury
przy ul. Mariackiej 9. Ponadto Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy we współpracy z Urzędem Miasta Rydułtowy zorganizował kolejną edycję SKRYNINGOSTRADY. Wydarzenie miało miejsce 28 września br. w Rydułtowskim Centrum Kultury. Podczas spotkania mieszkanki powiatu miały możliwość zobaczyć filmy o tematyce zdrowotnej
oraz spotkać się i porozmawiać z lekarzem onkologiem i pielęgniarką onkologiczną oraz nauczyć się samobadania piersi
(na fantomie). Wszystkie panie zachęcamy do udziału w badaniach. Z raportów Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego wynika bowiem, że z darmowej mammografii nie skorzystało jeszcze ok. 10 000, a z cytologii 24 000 mieszkanek
powiatu wodzisławskiego!

Wojciech Raczkowski
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Wycieczka chóru „Lira”

Okazją do zwiedzania ciekawych miejsc powiatu raciborskiego i Opolszczyzny stała się niedzielna wycieczka chóru
„Lira” i sympatyków tegoż chóru. Ostatnio modne stały się
tzw. wycieczki z kontekstem. Widząc w tym głęboki sens
ulegliśmy tej modzie i postanowiliśmy podążyć śladami Józefa Eichendorfa oraz patrona Śląska- świętego Jacka. Wybór
nie był przypadkowy, gdyż w miejscowości Łubowice urodził
się, mieszkał i tworzył poeta baron von Eichendorf, autor
pieśni przez nas wykonywanych. Jego twórczość przypada na
okres romantyzmu, a była to twórczość niezwykle płodna:
napisał około 800 wierszy, eseje i sztuki teatralne. W jego
dziełach dostrzec można wątki religijne i pierwiastki umiłowania przyrody. Na żywo mogliśmy zobaczyć słynny młyn
wodny ze śpiewanej przez chór pieśni „Niewierność” oraz
rodzinny pałac zniszczony w 1945 r. i pozostający w ruinie.
Otoczenie stanowi wiekowy park z rozłożystymi dębami i
grabami. W sąsiedztwie znajduje się niezwykle zadbany
cmentarz , gdzie pochowani są rodzice i rodzeństwo poety.
Udało się zachować stare nagrobki i krzyże cmentarne wokół
których rozsiane są tablice z dwujęzycznymi wierszami autora. Ciekawostką jest fakt, że w Łubowicach po raz pierwszy
ukazały się tablice w języku polskim i niemieckim, świadczące o istnieniu pokaźnej grupy mniejszości niemieckiej na tym
terenie. Kolejną atrakcją turystyczną stał się pałac w Sławikowie , niestety pałac w ruinach. Powstał on w XIX w. w stylu
eklektycznym. Po wojnie mieściło się tam PGR i obiekt ten
uległ dewastacji. O dawnej świetności obiektu mówią mury
zewnętrzne. Podążyliśmy dalej do urokliwej miejscowości –
Kamień Śląski, zwany szmaragdem opolskiej ziemi. Jest to
miejsce urodzenia św. Jacka Odrowąża patrona metropolii
katowickiej. Zasłynął on z licznych ludów oraz z faktu, że jest

Najserdeczniejsze życzenia
urodzinowe dla
Solenizantów
do 31 października
Piotr Szynk
Adam Kała
Ewa Świtula
Kornelia Newy
Karol Klimanek
Krystyna Żurczak
Erwin Kosteczko
Engelbert Porembski
Zbigniew Seeman
Stefania Stebel
Teresa Bulenda

Składa Zarząd TMR – u
i Redakcja „Kluka”
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jedynym świętym polskim, którego figura stoi na placu św.
Piotra wśród 140 rzeźb Berniniego. Imponujące wrażenie
zrobił na nas zamek i przylegająca do niego kaplica pod wezwaniem św. Jacka. Przewodniczka uchyliła nam nieco rąbka
historii i oprowadziła po komnatach. Cztery dni przed naszym
przybyciem poświęcono uroczyście wspaniałą dzwonnicę
sprowadzoną ze zlikwidowanego kościoła z Bochum z Westfalii. Głos dzwonów zapierał dech w piersiach i koniecznie
musieliśmy to uwiecznić na telefonach i kamerach. Pięknie
usytuowane niedaleko sanatorium spełnia chyba wszystkie
wymogi kuracjuszy, bowiem oprócz groty solnej posiada nawet tężnie. Ciężko nam było rozstać się z tak piękną miejscowością docenioną nagrodami za swój wizerunek. Wynagro-

dzeniem było zwiedzenie Głogówka, który był ostatnim etapem trasy turystycznej. Godnym uwagi jest kościół w kościele, a właściwie kaplica loretańska, gdzie można składać prośby i podziękowania. Nie mogliśmy tez pominąć małej kapliczki z niszą mieszczącą wierną replikę gronu pańskiego.
Atrakcją jest też ratusz usytuowany na szerokim placu miejskim i sąsiadujący z nim kościół św. Bartłomieja , zwany
perłą Opolszczyzny. Remont tego wspaniałego barokowego
wnętrza trwa już cztery lata a potrwa jeszcze kolejne. Finansowany jest ze środków ministerstwa kultury. Z braku finansów w złym stanie jest zamek Głogowski przed którym stoi
pomnik Jana Sebastiana Bacha. Czas podróży umilaliśmy
śpiewem, nie zapominając że wycieczkę mogliśmy zrealizować częściowo ze środków projektu miejskiego dla stowarzyszeń a także dzięki zaangażowanym organizatorom, za co
jesteśmy wdzięczni. Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem , że oprócz dostarczania przyjemności podróże naprawdę kształcą.

Chór „Lira”

Panu Janowi Swoboda:
zdrowia, kolejnych rocznic
w dobrej kondycji i niesłabnącej energii
w działaniu.
Z okazji 80 rocznicy urodzin życzą
Członkowie Towarzystwa
Miłośników
Rydułtów.
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Podziękowania
Serdeczne podziękowanie z okazji
Naszego Jubileuszu 50-cio lecia
Pożycia Małżeńskiego, wspólnocie
parafialnej i czcigodnemu księdzu
Dziekanowi Proboszczowi Konradowi
Opitkowi za sprawowanie Najświętszej
Ofiary oraz Członkom i Zarządowi
Towarzystwa Miłośników Rydułtów,
Członkom Klubu Emeryta SiTG przy
KWK Rydułtowy, Członkom Klubu
Emeryta SiTG „Ignacy”, p. Janowi Wojaczek
z Orkiestrą, przyjaciołom i znajomym
za życzenia
i kwiaty.
Krystyna i Adolf
Widera

Miejsce II
Eryka Burda

Miejsce III
Maria i Engelbert Depta

Siódma edycja imprezy w rytmie bluesa
za nami!

B

Wyłoniono zwycięzców konkursów!

Rydułtowikiem Roku 2011
został
p. Jacek Stebel

„Najpiękniejsze otoczenie domu”

Miejsce I
Mariola Głodowicz

lisko 700 osób bawiło się podczas tegorocznej
edycji imprezy „Blues dla niepełnosprawnych”.
Koncert uświetnił występ zespołu ZYDECO
FLOW. Uczestników koncertu uroczyście przywitał wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Dawid Topol. W
zorganizowanej
zabawie
wzięło
udział około 700
osób z prawie 20
ośrodków z całego
województwa i nie
tylko. Ze względu
na rekordową liczbę
uczestników tegoroczna edycja imprezy odbyła się na obiektach Ośrodka Wypoczynkowego w Olzie. Jak co roku wszyscy dali się porwać bluesowym rytmom. Były śpiewy, tańce i
wspaniała zabawa, którą zapewnił zespół ZYDECO FLOW.
W koncercie, który miał charakter otwarty, uczestniczyli również wolontariusze z II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śl. i Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim.
Z roku na rok impreza cieszy się coraz większą popularnością. W porównaniu do jej początków, gdy we wspólnej zabawie w bluesowych rytmach uczestniczyli podopieczni około
10 ośrodków zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, tegoroczna zabawa zgromadziła osoby niepełnosprawne z aż 19 miejsc, m.in. z Rybnika, Jastrzębia-Zdroju,
Żor, Raciborza, Knurowa, Raciborza oraz Skoczowa. W tym
roku dołączyły również grupy z Kędzierzyna-Koźla i Kietrza.
Celem imprezy jest nie tylko integracja osób niepełnosprawnych, ale również umożliwienie tym osobom korzystania z
powszechnie dostępnych form zabawy i rozrywki. Organizatorem koncertu było Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu
Śląskim.
Wojciech Raczkowski
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Z życia sąsiadów
Wodzisław Śląski
Uniwersytet Trzeciego Wieku - zapisy
Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi nabór
na kolejny rok akademicki. Stowarzyszenie oferuje bogaty
wachlarz zajęć. Są zajęcia informatyczne, nauka kilku języków (m.in. angielski, niemiecki, włoski, francuski), wykłady,
warsztaty psychologiczne, zajęcia ruchowe takie jak gimnastyka, taniec relaksacyjny, taniec towarzyski, zajęcia na basenie. Kółka zainteresowań: turystyczne, brydżowe, plastyczne.
Organizowane są spotkania integracyjne, wyjazdy do teatru,
wycieczki, imprezy okolicznościowe. Wpisowe to jedyne 10
zł (jednorazowo). Składki miesięczne - 5 zł. Zapisy w biurze
przy ul. Bogumińskiej 4b w Wodzisławiu, tel. 32 4590512,
e-mail: kontakt@wutw.pl.

Rodzinne Ogrody Działkowe Najpiękniej jest w Gajówce
Gajówka zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie
na najładniejszy ogród. Początki ogrodu sięgają 1978 roku,
kiedy kopalnia l Maja z funduszu socjalnego zakupiła grunt o
powierzchni nieco ponad ośmiu hektarów z budynkiem gospodarczo-mieszkalnym. Tereny te stanowiły w większości
podmokłe nieużytki otoczone lasami. altan. Od 1988 roku
porządkowano sprawy związane z budynkiem, kończono odwodnianie, ogrodzenie, wytyczono parking itd. Na terenie
Gajówki znajduje się ogródek jordanowski, plac zabaw, boisko do gry w piłkę siatkową, plażową, stół pingpongowy, na
którym rozgrywa się turnieje dla dzieci i dorosłych. Założono
też bibliotekę i zespół prężnie działających instruktorów
ogrodowych. W Gajówce nie dochodzi do kradzieży i włamań. Jak wskazuje prezes Janusz Jelonek w latach 2000-2009
działkowcy przepracowali około 15 tysięcy roboczogodzin,
wykonując we własnym zakresie większość prac w ogrodzie,
który liczy 155 działek, a jego powierzchnia wynosi 8,17 hektara.

Powiat
Ile poszczególne gminy dokładają do zakupu
kotła czy solaru ?
WODZISŁAW - Obecnie mieszkańcy mogą korzystać z dotacji w wysokości l tyś. zł na wymianę starego kotła na ekologiczny lub instalację pompy ciepła. Solary z kolei są dofinansowane tylko wtedy, gdy służą nie tylko do podgrzewania
wody, ale także do ogrzewania budynku. W tym roku na dotacje w wodzisławskim budżecie zabezpieczono 40 tyś. zł. Do
końca lipca skorzystały tylko 4 osoby (dwa kotły retortowe,
jeden gazowy i jedna pompa ciepła).
RADLIN - Na ten rok zaplanowano do realizacji 44 solary,
10 kotłów i 21 kompletów, czyli zestawów kocioł i solar. Nabór wniosków zakończył się w 2011 roku. Jednak od tego

czasu niektórzy radlinianie zrezygnowali z ubiegania się o
pieniądze. Dlatego urząd miasta rozpoczął niedawno dodatkowy nabór wniosków. Do rozdzielenia są pieniądze na 9 kotłów węglowych i 9 kompletów. Na razie jest 12 chętnych - 7
na zestaw i 5 na" kocioł. Na solar można dostać do 9 tyś. zł,
na kocioł - do 7,2 tyś. zł. Jeśli miasto przyjmie więcej wniosków, trafią na listę rezerwową i będą rozpatrywane w przyszłym roku. Pieniądze pochodzą m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
PSZÓW - Miasto dofinansowuje kwotą 2 tyś. zł wymianę
kotła na ekologiczny i montaż baterii słonecznej. Jedna osoba
może więc uzyskać z miasta maksymalnie 4 tyś. zł. Są to pieniądze z budżetu miasta. Na ten rok zaplanowano 23 tyś. zł.
Jak ustaliliśmy, średnio rocznie 4-5 osób ubiega się o pieniądze na solar, około 10 osób na kocioł.
RYDUŁTOWY - Tutaj można dostać 2 tyś. zł na wymianę
pieca na ekologiczny. Zainteresowanych jest kilka osób rocznie.
MSZANA - Gmina dokłada do zakupu i instalacji kotła węglowego - retortowego, elektrycznego, gazowego, olejowego
i kotła na biomasę. Dotowane są także solary i pompy ciepła.
Można otrzymać maksymalnie do 50 proc. inwestycji, nie
więcej niż 3 tyś. zł. W tym roku dotację do zakupu i montażu
kotła retortowego otrzymało 3 mieszkańców, 8 wniosków jest
w toku realizacji (do tej pory gmina wydała 9 tyś. zł). Natomiast 62 wnioski wpłynęły o dotacje do solarów i pomp ciepła. Na pompę ciepła udzielono l dotację (3 tyś. zł), na solary
- 39 (na łączną kwotę 117 tyś. zł). Kolejne dotacje czekają na
rozliczenie. Wniosek złożony w danym roku musi być zrealizowany i rozliczony do końca roku. Inaczej wniosek przepada.
MARKLOWICE - Tutaj mieszkańcy mogą liczyć na kwotę
2,5 tyś. zł dotacji. Jest ona przekazywana na instalację solarów, kotłów i pomp ciepła. W tym roku zabezpieczono na ten
cel 37,5 tyś. zł. Kwota została już wykorzystana. Dofinansowano jeden kocioł i 14 instalacji solarowych. Wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w przyszłym roku.
GODÓW - Wysokość dofinansowania jakie można uzyskać
wynosi do 50%. W przypadku wymiany kotła nie więcej jednak niż 6 tyś. zł. W przypadku zabudowy kolektora słonecznego nie więcej niż 7,5 tyś. zł. W przypadku zabudowy kolektora z wymianą kotła węglowego można starać się maksymalnie o 13,5 tyś. zł, zaś w przypadku zabudowy kolektora i
pompy ciepła nie więcej niż 15 tyś. zł. Wnioski do kolejnego
etapu projektu należy złożyć do 7 września. Szczegóły w
urzędzie gminy.
LUBOMIA, GORZYCE - Gminy przygotowują się do
wdrożenia nowego programu ograniczania niskiej emisji z
udziałem WFOŚ na lata 2013-2015. Na razie nieznane są
szczegóły programu.
Nowiny Wodzisławskie

Rybnik
Tajemnice Rybnickich Dzielnic
Rybnik opowiedziany mitycznie, baśniowo – taki Rybnik
istnieje jak gdyby poza czasem, a więc jest wciąż na czasie, a
więc jest wieczny…. czytamy we wstępie nowowydanej
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książki „Tajemnice Rybnickich Dzielnic”. Książka, która
swoją premierę
miała 10 września jest dziełem
wielu osób –
rybniczan, którzy poświecili
swój czas, aby
podzielić
się
legendami zapamiętanymi
z
opowiadań swoich rodziców i
dziadków. Tajemnicze i baśniowe opowieści snują więc na kartach książki:
Helena Białecka, Alojzy Krawczyk, Stanisław Ptaszyński,
Bogdan Kloch, Bogdan Dzierżawa i Alfred Trybuś. Całość
zebrał i opracował Jerzy Buczyński, a oryginalnie zilustrowała Weronika Hluchnik. Wydany przez Rybnicką Agencję
Wydawniczą Adama Ryszki, opasły tom liczy sobie aż 544
strony i znajdziemy w nim 56 legend poświęconych 27 dzielnicom Rybnika.
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Mszana
Dostali ponad 842 tysięcy zł na wyposażenie
przedszkola
Ponad 842 tys. złotych dotacji unijnej dostanie gmina Mszana
na realizację projektu "Wesołe przedszkole - uruchomienie
dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych". Pieniądze zostaną przeznaczone przede
wszystkim na wyposażenie sali i dodatkowe zajęcia edukacyjne w nowo otwartym oddziale 3-4 latków, ale skorzystają
także trzy inne grupy przedszkolaków. Ich sale zostaną doposażone, a dzieci będą również brały udział w dodatkowych
zajęciach. Będą to: wyjścia na basen, zajęcia logopedyczne,
gimnastyka korekcyjna, wychowanie przez sztukę, zajęcia
kulinarne. Projekt obejmuje również spotkania dla rodziców.
Będą to warsztaty z pedagogiem, logopedą i fizjoterapeutą, w
tematyce ogólnej poprawy rozwoju dziecka i znaczenia rodziny. Okres realizacji projektu przewidziano na dwa lata.

Wodzisław Śląski

Kto po Gunsach?
Świetnie układająca
się współpraca z
miastem i powodzenie jakim cieszył się
lipcowy
koncert
Guns n’Roses na
rybnickim stadionie,
zaowocowały nowym projektem: 8 czerwca 2013
roku, do Rybnika
zawita
kolejna
gwiazda. Jak zapewnia prezydent Rybnika, Adam Fudali,
koncerty rockowe świetnie wpisują się w klimat miasta, nic
więc dziwnego, że i przyszłoroczny wykonawca będzie reprezentantem właśnie tego rodzaju muzyki. Kto to będzie?
„Uchylając rąbka tajemnicy, możemy tylko powiedzieć, że
jest to jeden z najbardziej oczekiwanych w Polsce artystów” –
mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która w 2011
roku zorganizowała w Rybniku koncert Bryana Adamsa, a w
2012 roku koncert Guns n’Roses . Nie do przecenienia jest
wartość promocji, jaka stała się udziałem Rybnika, dzięki
koncertowi Guns n'Roses. Gdyby przeliczyć na pieniądze
koszt licznych publikacji w prasie, radiu, telewizji i w Internecie, czy na innego rodzaju nośnikach, trzeba byłoby wydać
aż 9 mln zł!
Trochę statystyki:
• najwięcej, w porównaniu z innymi koncertami, bo aż 34
utwory wykonali Gunsi w trakcie rybnickiego koncertu
• najwięcej biletów – 39,7% ogólnej liczby biletów sprzedano w województwie śląskim, drugie pod tym względem
województwo to mazowieckie - 31,35%, trzecie małopolskie
- 6,9%
17 tys. widzów zgromadził rybnicki stadion na koncercie
Guns n’Roses.
Serwis – Urząd Miasta Rybnik

20-letnią Nysą chcą dojechać do Grecji
To, co charakteryzuje wyprawę to nie tylko wiekowy samochód ale przede wszystkim charytatywny cel. Mieszkańcy
Wodzisławia wybierają się na Złombol 2012. Liczą na dobrą
zabawę i wierzą, że 20-letnia Nysa nie zawiedzie. Jacek Palarz z Wodzisław w rajdzie Złombolu uczestniczyć będzie już
po raz drugi. Rok temu do Loch Ness w Szkocji dojechał starym dużym fiatem. Towarzyszyło mu dwóch kolegów – poznanych na blogu. Nieprzypadkowo pojechali dużym fiatem.
Regulamin Złombolu nakazuje, by wyznaczoną trasę pokonać
starym samochodem z rodowodem PRL-owskim. Wodzisławianin szczególnie
upodobał
sobie duże fiaty
– stąd decyzja
jaki wóz wybrać
była łatwa – Fiat
125p
rocznik
1987. Do Szkocji
dotarli bez problemu. W tym
roku postanowili
pojechać
Nysą. Zebrane pieniądze podczas rajdu przeznaczane są na zakup rzeczy dla dzieciaków z domów dziecka, zaś koszty wyjazdu pokrywa uczestnik z własnej kieszeni. Złombol rozpoczął się w 2007 roku. Meta była pod słynnym i błyszczącym
kasynem w Monte Carlo - tak samo jak i w 2008, bo na początku był pomysł, żeby tak jeździć co roku. Wtedy wystartowały dwa auta (organizatorów), a w 2008 13 aut. W roku 2009 pojechali na koło podbiegunowe wraz z 21 bolidami. W
2010 Złombol doczekał się swoich 5 minut i wyruszyło 109
teamów do Istambułu na most łączący kontynent Europejski z
Azjatyckim. W zeszłym roku szukali potwora z Loch Ness.
tuWodzisław.pl
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Jakie są prawa dziecka, gdy rodzice nie
są małżeństwem - cz. I
Po urodzeniu dziecka, rodzice muszą zadbać o to aby
zgłosić ten fakt w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz nadać mu
imię i nazwisko. Bez względu na to, czy nasze maleństwo
rodzi się w związku małżeńskim, czy związku nieformalnym,
to musimy fakt jego narodzin zgłosić w ciągu 14 dni do Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia może dokonać matka lub
ojciec, razem bądź osobno. Aby
zgłosić dziecko w Urzędzie
stanu cywilnego, musimy
przedłożyć dokument, który
potwierdzi urodzenie dziecka
oraz skrócony odpis urodzenia
matki. Dokument potwierdzający urodzenie dziecka wystawi
nam lekarz prowadzący ciążę, położna lub zakład opieki
zdrowotnej. Podczas zgłaszania trzeba mieć także przy sobie
dowody osobiste rodziców. Partner matki, zgłaszając narodziny dziecka może także uznać dziecko, ale za zgodą matki. W
takiej sytuacji trzeba złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie, że on jest ojcem dziecka. Jeśli
matka to potwierdzi, to na tej podstawie jako ojca w akcie
urodzenia dziecka wpisuje się dane partnera matki. Matka nie
musi poświadczać tego faktu dokładnie w tym samym czasie,
bowiem ma na to 3 miesiące od momentu złożenia przez jej
partnera danego oświadczenia. Istnieje także możliwość uzna-
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nia dziecka przez ojca, przed jego narodzinami. Odbywa się
to na podstawie oświadczenia o tym, że jest ojcem dziecka
właśnie poczętego. Potrzebne jest także potwierdzenie kobiety, że faktycznie jej partner jest ojcem poczętego dziecka oraz
zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu przez kobietę w ciąży. Z momentem uznania ojcostwa mężczyzna nabywa także
władzę rodzicielską, a dziecko po urodzeniu prawo do otrzymywania środków utrzymania i wychowania. Podczas sporządzania aktu urodzenia, nadaje się także malcowi imię i nazwisko. Można nadać maksymalnie dziecku dwa imiona. Jeśli
wybór imienia nie był świadomy, to jest możliwość zmiany w
ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia. Trzeba
wraz z partnerem złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia bądź imion dziecka.
Dziecko może nosić nazwisko jednego z rodziców bądź mieć
dwuczłonowe z nazwiska matki i ojca. Po otrzymaniu imienia
i nazwiska oraz aktu urodzenia dziecka, trzeba zgłosić się do
Wydziału Ewidencji Ludności w miejscu zamieszkania po
nadanie numeru PESEL.
W sytuacji, gdy partner nie chce uznać wspólnego
dziecka, to w akcie urodzenia jako imię ojca zostanie wpisane
imię podane przez matkę, a jako nazwisko ojca dziecka –
nazwisko matki. Jeśli ojciec nie zechce uznać dziecka, to matka ma także prawo wystąpić do Sądu z pozwem o ustalenie
ojcostwa. W takiej sytuacji ojcostwo zostanie ustalone na
podstawie przeprowadzonych badań DNA, na mocy wyroku
Sądu. Pozew o ustalenie ojcostwa składa się do Wydziału
Rodzinnego Sądu rejonowego, właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania ojca dziecka. Złożenie takiego pozwu
jest wolne od opłat.

Michalina Domańska

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 także korzystać z Biura w PCPR w Wodzisławiu, OPS w Gorzycach i UG w Mszanie.
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„Perła” poszerza działalność
Humor Humor Humor
Nazwa firmy

C

hciałabym coś praktycznego do pokoju dziennego - mówi kobieta w sklepie z dywanami.
- A ile Pani ma dzieci?
- Sześcioro.
- To najpraktyczniejszy byłby asfalt…
***

S

yn zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi ojca o pożyczenie
samochodu. Ojciec ostro:
– Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij włosy, to
wrócimy do tematu.
Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi:
– Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już prawie na pamięć.
Pożycz samochód!
– A włosy?
– Ale tato! W Biblii wszyscy: Samson, Mojżesz, nawet Jezus
mieli długie włosy!
– O, widzisz, synku! I chodzili na piechotę…

D

obra informacja dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół. Po wielu miesiącach starań ze strony władz powiatu wodzisławskiego Wojewoda Śląski wyraził zgodę na zwiększenie liczby
miejsc w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Perła” w Wodzisławiu Śl., który oferuje pomoc osobom i rodzinom z problemem
choroby psychicznej. Od października ze wsparcia Ośrodka będzie mogło skorzystać 30 osób, a nie jak do tej pory 25. Ośrodek
Wsparcia „Perła” jest jednostką organizacyjną Powiatu Wodzisławskiego, która organizuje wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, umożliwia im wszechstronny rozwój
oraz zapewnia potrzebną pomoc i opiekę. Jak mówi Renata Hernik – dyrektor „Perły”, celem Ośrodka jest stworzenie osobom
po kryzysie psychicznym miejsca dającego poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz braku izolacji ze strony społeczeństwa.

***

D

ziadek opowiada wnuczkowi:
- A wiesz wnusiu, że kiedyś to w sklepach był tylko

ocet?
- Jak to dziadku? W caaaałym Carrefourze?!

***
jciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii. Zawołał
swoje dzieciaki i spytał, które z nich powinno otrzymać
prezent:
- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto nigdy nie pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe?
Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie:
- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę.

Wojciech Raczkowski

O

***
eden przedszkolak mówi do drugiego:
- U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.

J

***

D

zień dobry sąsiedzie! Jak tam wasz chłopczyk?
- Dziękuję, wszystko w porządku. Narzekamy tylko na
brak snu. Czujemy się z tego tytułu dość podle.
- A jak Natasza?
- Natasza to ja! Wania wygląda jeszcze gorzej…

tel. 457 87 01,
0 692 421 492

SŁAWOMIR WATOŁA
Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15
* realizacja recept
* szybkie terminy
* gabinet okulistyczny
*sprzedaż i aplikacja
soczewek
kontaktowych
* szkła progresywne
Varilux
Jeśli chcesz, aby Twoje okulary
zostały zrobione bardzo dokładnie,
zapraszamy do nas. Posiadamy
bardzo nowoczesny sprzęt, który
umożliwia wykonanie rozstawu
źrenic okularów z dokładnością do
0,5 mm.

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

( na zapisy)
UWAGA!
Komputerowe
badanie ostrości wzroku.
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Gazeta „Siedem Groszy” z 1935r. informuje
Drodzy mieszkańcy Rydułtów
Nie każde miasto w Polsce, może się
poszczycić ponad 100- letnią tradycją
śpiewaczą. Nasi pradziadkowie i dziadowie zapoczątkowali działalność chóru „Cecylia” w 1908r. Jak łatwo
policzyć w 2013r. obchodzić będziemy 105- lecie istnienia. Jednak od kilku miesięcy borykamy się kłopotami
związanymi ze stale malejącą liczbą śpiewaków i realna
jest groźba zaprzestania naszej działalności.
Rydułtowicy !
Prosimy pomóżcie nam zachować tradycję zapoczątkowaną przez Waszych przodków.
Chcemy śpiewać i chcemy robić to coraz lepiej, ale bez
Waszego wsparcia nie damy rady.
Zapraszamy Was. Pomóżcie odbudować renomę chóru
„Cecylia”.

Jeśli lubisz śpiewać i chcesz miło spędzić
czas, przyjdź do nas !!!
•
•

Spotykamy się
w poniedziałki o godz. 18:00 w RCK, a
w piątki o godz. 12:00 w Domku Marii.
Z pozdrowieniem śpiewaczym:
Cześć pieśni i muzyce.
Czekamy na Was.
Członkowie i dyrygent chóru „Cecylia”
w Rydułtowach.

„Co Ślązakowi w duszy gra”

P

romocja Kultury muzycznej Śląska, ukazanie jej
różnorodności i bogactwa było celem zorganizowania Festiwalu Muzyki i Piosenki Śląskiej „Co Ślązakowi w duszy gra” w naszym RCK. Pomysłodawcą
festiwalu był senator Adam Ździebło. Patronat oprócz senatora objęli Burmistrz naszego miasta K. Newy i radio Katowice.
Mecenat nad festiwalem sprawuje TAURON Dystrybucja
G.Z.E.S.A. Uczestnicy festiwalu występowali w dwóch kategoriach: amatorskiej i profesjonalnej. Chór „Cecylia” tez
zgłosił swój udział w kategorii amatorskiej. Przedstawił nagranie wiązanki pieśni cieszyńskiej. W eliminacjach wzięło
udział 37 zespołów. Do półfinału zostało zakwalifikowanych
8 zespołów amatorskich w tym chór „Cecylia” oraz zespół
„Rzuchowianki” z zespołem OLD STARS z TMRu. Przesłuchiwania półfinałowe odbyły się 21.09.2012r. w RCK.
Finał festiwalu i Koncert Galowy z udziałem zaproszonych
gości odbędzie się 21.10.2012r. w RCK. Finał uświetni występ Kabaretu Młodych panów z Rybnika.

Elżbieta Jankowska.

Tajemnica przewiezienia zwłok dziecka przez granice.
Z sali rozpraw sądowych w Chorzowie

P

rzed Sądem Okręgowym w Chorzowie toczyła się w
poniedziałek sprawa karna przeciw Annie S., zam. w
Łagiewnikach, w pow. Świętochłowickim, której akt
oskarżenia zarzucał umyślne spowodowanie śmierci
nieślubnego dziecka. W dniu 7 listopada ub. r., osk.. porodziwszy dziecko, udała się wraz z nowo-rodkiem do swych
krewnych, zamieszka-łych w Wielkich Strzelcach, na Śląsku
Opolskim, gdzie zamierzała je pozostawić. Ponieważ jednak
sprawa pozostawienia dziecka w Strzelcach, wzięła inny obrót,
wróciła z dzieckiem, które w międzycza-sie podobno zmarło.
Na granicy podczas rewizji stwierdzono, że dziecko było martwe, wobec czego na S. sporządzono akt oskarżenia. Na rozprawie sądowej oskarżona nie przyznała się do winy, twierdząc, że dziecko udusiło się bez jej winy w czasie jej pobytu u
krewnych w Wielkich Strzel-cach. Będąc wówczas zupełnie
bezradna S. wróciła wraz z zmarłem dzieckiem przez granicę
do Polski. Sąd skazał S. na półtora roku więzienia, zawieszając
jej wykonanie kary na przeciąg pięciu lat. S. uznano winną
jedynie nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
20- letni hersz włamywaczy groził przed sądem
świadkom oskarżenia zastrzeleniem

P

rzed sądem karnym w Rybniku przewinęła się w ub.
piątek cała galeria młodocianych włamywaczy,
oskarżonych o popełnienie całego szeregu kradzieży
z włamaniem, a pochodzących z Knurowa. Na czele
tej szajki stał 20-letni Stefan Bijak jak, a członkami jej byli
przeważnie młodzieńcy, liczący od 18 do 25lat. Po zatem na
lawie oskarżonych zasiadła również matka Bijaka, Michalina. Dochodzenia w sprawie popełnionych przez szajkę kradzieży prowadzili przod. policji p. Henkiel i Gniłka z Rybnika, którzy dostarczyli sądowi na rozprawie cały szereg obciążających dowodów winy. W toku dochodzeń tych oraz na
rozprawie ustalono m. in., że za uzyskane przez szajkę za
skradzione przedmioty pieniądze młodociany herszt tej bandy zamierzał się ożenić z niejaką Łucją Pyszną. Spośród całej tej bandy jedynie osk. Adamczyk przyznał się do kradzieży, reszta zaś oskarżonych przeczyła, ja-koby była popełniła
zarzucone jej kradzieże. W wyniku jednak przeprowadzonej
rozprawy sąd skakał Stefana Bijaka na 3 lata. Antoniego Pysznego, brata jego narzeczonej na 3 lata. Henryka Adamczyka na
rok Jerzego Burka na 9 miesięcy. Emila Pysznego oraz Jana
Pysz-nego na 6 miesięcy, a starą Bijakową i Łucję Pyszną na 6
miesięcy wiezienia i 30 zł. grzywny. Resztę oskarżonych sąd
uwolnił od winy kary. Zaznaczyć należy, że mąż Bijakowej i
ojciec herszta szajki znany jest ze swej prawości i cieszy się
wszędzie wielkim poważaniem. Obecnie cierpi on i bardzo
dotkliwie odczuwa krzywdę, wyrządzoną mu przez żonę i
syna. W chwili, gdy sąd znajdował się na naradzie osk. Bijak
wygrażał się świadkom oskarżenia, że po odcierpieniu swej
kary porachuje się z nimi i, że pierwszą kulę otrzymają urzędnicy policyjni, którzy zeznawali na rozprawie. Pogróżka ta, jak
się dowiadujemy, będzie przedmiotem rozprawy dodatkowej,
która zostanie zarządzona w trybie przyśpieszonym.
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Dlaczego warto jeść jesienne owoce?
Jabłka, gruszki, śliwki: owocowa trójka na medal. Smaczna, zdrowa i niedoceniana. Rodzime dary jesieni są dla nas
najlepsze, naprawdę nie tylko dlatego, że wspieramy polskie rolnictwo.
Jabłka: kuszące źródło młodości i odporności.
Mają sporo błonnika (chociaż daleko im do leśnych owoców lata), głównie pektyn (średnio 2 g w 100 gramach produktu), zatem hamują apetyt, sprzyjają tworzeniu odpowiedniej flory bakteryjnej w jelitach i poprawiają odporność. Pektyny,
czego dowiedli niemieccy naukowcy, nawet wzmacniają szkliwo, zapobiegając próchnicy Jabłka to cenione źródło antyoksydantów (przeciwutleniaczy). Substancje te działają nie tylko przeciwmiażdżycowo czy przeciwnowotworowo, ale uchodzą za
swoiste eliksiry młodości. Choćby zawarta w jabłkach kwercetyna ma zbawienny wpływ na układ krążenia, gdyż uszczelnia
naczynia krwionośne, a także utrudnia osadzanie się w nich cholesterolu. Działa przeciwzapalnie i ochronnie na układ immunologiczny. Zawierają witaminę A (a dokładniej prowitaminę A beta-karoten). Ocenia się, że trzeba zjeść sześć średniej wielkości
jabłek, by zaspokoić dobowe zapotrzebowanie organizmu na witaminę C. To sporo i z pewnością jest wiele lepszych źródeł tej
witaminy, choćby dzika róża. W zróżnicowanej diecie nie można jednak zapominać o mocy jabłka. Ten powszechnie uprawiany
od setek lat owoc w naszym kraju (i na świecie: jest drugi, zaraz po winogronach) dostarcza nam wielu cennych składników, a
organizm zazwyczaj wyśmienicie je przyswaja (alergie i nietolerancje składników jabłka to w Polsce rzadkość, dlatego jabłko
jest zazwyczaj pierwszym owocem wprowadzanym do diety dziecka). Ma ogromne znaczenie co jemy, ale i to, co z tym zrobi
nasze ciało. W przypadku jabłek raczej nic się nie zmarnuje. Gdy sięgasz po egzotyczne potrawy i produkty, bywa naprawdę
różnie.Dzięki zawartości wielu minerałów (w tym potasu, żelaza, cynku, krzemu) jabłka poprawiają stan skóry, włosów i paznokci, pracę serca czy ogólne samopoczucie. To nieprawda, że są wrogiem tych, co na odchudzającej diecie. Niskokaloryczne
(średnio ok. 40 kcal w 100 g), usprawniające proces trawienia, osłabiające łaknienie, są ich sprzymierzeńcem.
Śliwki: dla lepszego trawienia i jędrnego ciała
Jeśli szukasz doskonałego źródła błonnika, postaw na śliwki suszone, gdyż świeże zawierają średnio 1,6 g na 100 g (czyli
mniej niż jabłka), ale już ususzone, bez pestki, ponad 16 g. Pektyny zawarte w śliwkach to doskonały środek przeciw zaparciom,
przeczyszczający, a także neutralizujący negatywny wpływ nadmiaru kwasów trawiennych (co działa zbawiennie choćby na pęcherzyk żółciowy). Wiadomo, że regularne spożywanie śliwek może wyraźnie obniżyć ryzyko choroby nowotworowej jelita
grubego. Ubiegłoroczne badania naukowców z Teksasu sugerują, że śliwkowy miąższ działa profilaktycznie (a nawet wspomaga
leczenie) w przypadku raka piersi.Pektyny typowe dla śliwek, poza wspomnianym już korzystnym wpływem na układ trawienny,
hamują skutecznie wchłanianie cholesterolu, a potem pomagają go wyrugować z organizmu. Zapobiegają więc miażdżycy i chorobom serca.Działanie antynowotworowe śliwki zawdzięczają antyoksydantom: witaminom A i E i polifenolom. Dzięki nim
możemy dłużej cieszyć się zdrową, jędrną skórą. Dotlenianie komórek zapobiega bowiem ich obumieraniu i przedwczesnemu
starzeniu tkanek. Witamina E uchodzi też za źródło seksapilu. Śliwki są słodkie, mają sporo kalorii i nie są owocami dedykowanymi chorym na cukrzycę. Natomiast stawiać na nie powinni ci, którzy chorują na kamicę nerkową (śliwki działają moczopędnie) i reumatoidalne zapalenie stawów (jako zdrowa przekąska, o działaniu oczyszczającym), lub mają zszargane nerwy (zawarte
w nich witaminy z grupy B wspierają układ nerwowy).
Gruszki: owoce przyjazne sercu
Podobnie jak inne jesienne owoce gruszki zawierają sporo witamin i minerałów, w tym: witaminę A, witaminy z grupy B,
witaminę C, potas, magnez, wapń, żelazo, jod. Ze względu na obecność błonnika (2,1 g w 100 gramach owocu) i antyoksydantów, a także potasu, są wskazane dla serca. Podobnie jak śliwki służą osobom z kamicą nerkową i infekcjami dróg moczowych.
Mają zresztą podobne zalety, jak wymieniane wcześniej owoce.Susz z gruszek zazwyczaj trafia na nasze stoły jedynie w wigilię
Bożego Narodzenia. To błąd. Napar gruszkowy działa przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, więc warto po niego sięgać częściej w długie zimowe wieczory, gdy "coś nas bierze". Nie uleczy wprawdzie, ale pomoże złagodzić dolegliwości. Także wtedy,
gdy infekcja obejmuje przewód pokarmowy. Nie stawiaj jednak na gruszki, gdy masz problem ze wzdęciami. Obfitość cukrów w
tych owocach może sprzyjać nasileniu objawów.
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Z życia miasta
Rydułtowy
Przetarg na budowę jedynego w regionie parku
sensorycznego wygrała firma, która budowała
Rydułtowską Fikołkownię Rafa.
Rydułtowy dostały 3,5 miliona zł z województwa śląskiego
na budowę innowacyjnego parku sensorycznego. Jednak to
mieszkańcy zasugerowali, by miejsce po dawnych ogródkach
działkowych tuż obok urzędu zaadaptować na park sensoryczny z interaktywnymi urządzeniami, przestrzennymi instalacjami oraz wyszukanymi kompozycjami roślin. Z początkiem września rozstrzygnięto przetarg, który wyłonił wykonawcę. Została nim firma Remontex z Rybnika. To ta sama,
która budowała Rydułtowską Fikołkownię Rafa. Zgodnie z
zaproponowaną koncepcją, park sensoryczny będzie podzielony tematycznie, ze względu na rodzaj zmysłu, którym człowiek odbiera zewnętrzne bodźce. I tak na przykład jest część
oddziałująca na słuch, zapach, wzrok czy dotyk. Tutaj
wszystkiego będzie można dotknąć i spróbować. Jeszcze w
tym roku planuje się wybranie wykonawcy. Jeśli pogoda pozwoli do grudnia wykonane zostaną wszystkie prace związane z rozbiórką stojących tam budynków i wycinką drzew. Na
wiosnę planuje się dokończenie przedsięwzięcia.

Kopalnia Rydułtowy - Anna remontuje tzw.
dom orkiestry. Budynek po generalnym remoncie będzie gotowy do końca września.
Zniknie szyld Dom Orkiestry. Obiekt stanie się kolejnym
budynkiem administracyjnym KWK Rydułtowy-Anna. Trafią
tam komórki organizacyjne kopalni, z którymi kontaktuje się
najwięcej osób z zewnątrz, tj. dział zamówień i przetargów
oraz dział zarządzania i restrukturyzacji nieproduktywnych
aktywów trwałych. - Budynek posiada dogodna lokalizację
wraz z parkingiem - znajduje się w centrum miasta. Jest to
także ułatwienie dla kontrahentów współpracujących z kopalnią. Obiekt pochodzi z 1914 roku. Do końca zeszłego roku
budynkiem zarządzał Zakład Zagospodarowania Mienia
Kompanii Węglowej S.A. Zakład próbował go sprzedać ale
nie było chętnych. 1 stycznia budynek stał się ponownie częścią KWK Rydułtowy-Anna. Przed remontem obiekt znajdował się w fatalnym stanie technicznym. Na stałe rezydowała
w nim Orkiestra Dęta KWK Rydułtowy-Anna. Po remoncie
dalej będzie odpłatnie korzystać z obiektu. Jednorazowo w
dużej sali obiektu może przebywać ponad 300 osób. Po remoncie dalej będą organizowane spotkania grupowe załogi
kopalni, jak barbórki, gwarki, szkolenia, przy czym w zdecydowanie lepszych warunkach. Kopalnia nie wyklucza odpłatnego udostępniania sali w wolnym terminie za zgodą dyrektora kopalni.

Żelazna doczeka się wreszcie remontu
Remont tej oblężonej głównie przez mieszkańców osiedla
Orłowiec drogi przekładany był z roku na rok. Wygląda na to,
że wyboista i połatana ulica Żelazna doczeka się wreszcie
remontu. Z ulicy korzysta regularnie kilka tysięcy mieszkań-

ców osiedla. Urzędnicy ustalają właśnie z projektantem sposób remontu drogi. Renowacja ma objąć całą ulicę bez osiedlowych odnóg. Projektant proponuje sfrezowanie obecnej
nawierzchni, wykonanie odwodnienia w niezbędnym zakresie, położenia warstwy wyrównawczej, siatki wzmacniającej i
dwóch warstw asfaltu, ułożenie nowych krawężników.

Siłownia w parku
W parku na tyłach budynku mieszczącego Urząd Stanu Cywilnego i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powstanie
siłownia. Będzie się składała z 7 urządzeń jak jeździec, wioślarz, piechur, twister. Siłownię utworzy rydułtowski MOPS
w ramach projektu Mamy łatwiej. Ośrodek rozesłał zapytania ofertowe, żeby wybrać najkorzystniejszą cenę. Siłownia
ma być gotowa do września.
Nowiny Wodzisławskie

Pszczoła dla człowieka –
człowiek dla pszczoły

P

od takim tytułem realizowane było zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zadanie to realizowane
było przez Urząd Miasta Rydułtowy oraz Koło
Pszczelarzy w Czernicy, i obejmowało dwa kierunki działania:
• odnowienie i poprawa pogłowia pszczół przez pszczelarzy z
terenu miasta Rydułtowy będących członkami Koła Pszczelarzy w Czernicy.
• pokazy i prelekcje o tematyce pszczelarskiej mające na
celu poprawienie świadomości o znaczeniu pszczół dla otaczającego nas środowiska i gospodarki człowieka.
Zadanie obejmowało zakup matek pszczelich oraz odkładów
pszczelich z pasieki reprodukującej sprawdzony materiał hodowlany, będącej pod nadzorem Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Realizacja drugiej części zadania przeprowadzona została w pasiece hodowlanej Adama Barnabas.
Wzięły w nim udział dzieci z Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego, oraz uczniowie czwartych klas Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki. Spotkania dawały uczestnikom możliwość obserwacji rodziny pszczelej, zapoznania się ze sprzętem oraz posmakowania prawdziwego miodu. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał książeczkę na temat
produktów pszczelich. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Rydułtowy.

Adam
Barnabas
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Rewizyta licealistów ze Skalnej
w Hamburgu.

W

dniach 23-30 września uczniowie Liceum im.
Noblistów Polskich w Rydułtowach wraz z
opiekunami pojadą z rewizytą do Hamburga.
Grupa będzie zakwaterowana u rodzin goszczących. W ramach programu uczniowie będą zwiedzali najpiękniejsze miasto w Niemczech Hamburg, poznają system
szkolny, będą brali udział w zajęciach lekcyjnych, wspólnych
wycieczkach oraz w Międzynarodowym Dniu Sportu. Wyjazd do zaprzyjaźnionej szkoły Handelsschule umożliwi doskonalenie znajomości języków obcych oraz poznanie zwyczajów i tradycji Niemiec. Będzie również okazją do promocji naszej szkoły, miasta i powiatu. Nasze przedsięwzięcie
zostało wsparte przez Dyrekcję Liceum im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, panią Burmistrz Miasta Rydułtowy,
Starostę Powiatu Wodzisławskiego oraz Wydział Strategii i
Rozwoju Powiatu. Grupa polsko-niemiecka zaprezentuje się
w Hamburgu w koszulkach z logo Powiatu Wodzisławskiego.
Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży w Warszawie.

Małgorzata Piotrowska
Koordynator projektu

- Dnia 10.08 około godz. 19.30 na ul. Piecowskiej mężczyzna
poruszający się wózkiem inwalidzkim jechał środkiem jezdni,
zmuszając innych uczestników drogi do hamowania i zatrzymywania swych pojazdów.
- Dnia 6.07. około godz. 32.10 na ul Blachnickiego młody
mężczyzna dokonał zniszczenia drzewek ozdobnych. Straty
200 zł na szkodę Urzędu Miasta Rydułtowy
- Dnia 31.07 około godz. 19.00 na ul. Traugutta młody mężczyzna, umundurowanym funkcjonariuszom odmówił podania swoich danych używając słów nieprzyzwoitych.
- W dniu 15.08 o godz. 23.35 na ul Ofiar Terroru patrol Policji zatrzymał młodego mężczyznę, który używał słów nieprzyzwoitych.
- W dniu 16.07 w sklepie „Lidl” młody mężczyzna dokonał
kradzieży dwóch butelek wódki. W wyniku podjętych działań
policji udało się odzyskać skradzione mienie.

Zebrał – Stanisław Brzęczek
Orkiestra KWK Rydułtowy świętując swe 95-lecie
oraz zespół taneczny Sukces obchodząc
20-tą rocznicę istnienia, serdecznie zapraszają
mieszkańców Rydułtów na uroczystą Mszę św.,
która odbędzie się

13.10.2012 r. o godz. 1500 w kościele pw. św. Jerzego.
Po Mszy św. zachęcamy do udziału w przemarszu do
RCK, gdzie rozpocznie się część oficjalna
oraz artystyczna jubileuszu.
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Gazety informowały w Rydułtowach a jak jest
faktycznie?
1. Siłownia w parku...
2. Park sensoryczny...
3. Ulica Żelazna doczeka się remontu...
4. Bloki komunalne...
Prosimy o odpowiedzi na powyższe pytania.
1. Plac Aktywności Ruchowej realizowany jest w ramach
projektu „Razem łatwiej – program aktywizacji społecznej i
zawodowej osób bezrobotnych w Rydułtowach” w zadaniu 4
działania o charakterze środowiskowym. Sprzęt wraz z montażem zostanie wykonany przez firmę HERKULES Ryszard
Syska z siedzibą w Chrzanowie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach w porozumieniu z Urzędem Miasta
Rydułtowy złożył wniosek w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, który został zaakceptowany. W dniu 19
września br. firma Herkules dokonała koniecznych do montażu
sprzętów betonowych podstaw. Wykonano 6 podstaw w tym 1
podwójną. Sprzęt stanowiący wyposażenie Placu Aktywności
Ruchowej stanowią: Wioślarz, Jeździec, Rowerek (montowany
będzie na wspólnej tablicy), Orbitrek eliptyczny, Masażer pleców, Twister i wahadło, Prasa nożna, Regulamin.
Przewidziany montaż urządzeń od 7 do 10 dni od zalania podstaw tj między 26.09.2012 a 29.09.2012r, montaż ostatniego
urządzenia przewidziano na 5 października (prasa nożna) z
uwagi na brak sprzętu w magazynie.

2. W dniu 13.09.2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót, firmą REMONT-EX z Rybnika. Przekazanie terenu budowy nastąpi dnia 24.09.2012 r. Termin realizacji: 15.07.2013
r. Wartość robót budowlanych: 4 049 827,00 zł brutto. Nadzór
inwestorski sprawować będzie firma Biuro Usług Projektowych INFO-PROJEKT z Górek Śląskich za kwotę 36 777,00
zł.
3. Projektant otrzymał uzgodnienie z uwagami przedstawionej koncepcji drogowej , trwa uzgadnianie warunków włączenia i przebudowy kanalizacji deszczowej .Firma wystąpiła o
przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej
do 28.12.2012.Miasto zaakceptowało przesuniecie terminu
opracowania dokumentacji do 30.11.2012 r.
4. Wykonawca robót firma F-BUD z Wodzisławia Śl. zakończyła roboty na bud.nr 1 i wymiennikowni ciepła i zgłosiła
budynki do odbioru. Została powołana komisja odbiorowa,
która rozpoczęła swoje prace z dniem 17.09.2012 r. Prace
komisji odbiorowej trwają. Zawiadomienie o zakończeniu
realizacji budynku nr 1 i wymiennikowni zostało skierowane
do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Wodzisławiu Śl. Na budynku nr 2 trwają roboty malarskie.,na
budynku nr 3 rozpoczęto roboty płytkarskie oraz malarskie.

Henryk Hajduk
Z-ca Burmistrza Miasta Rydułtowy
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Dożynki Gminne
w Pstrążnej

Zbiory górnicze
p. H. Smola
Promocja projektu „Świadomy
Obywatel”nagranie dla telewizji TVS

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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