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To dzień powagi
i zadumy.
Dzień, w którym
w sposób
szczególny
wspominamy
osoby nam bliskie,
których już nie
ma z nami
na tym ziemskim
padole.
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i 20 lat zespołu „Sukces”
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w Hamburgu
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Rydułtowscy ratownicy
medyczni najlepsi !
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95 lat orkiestry KWK
„Rydułtowy”
i 20 lat zespołu
„Sukces”

Festiwal „Co ślązakom
w duszy gra”
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Pierwejszo niedziela
( dawna niedziela ) cz II

O

koło czwartej-piątej zaczynał się czas fajrowania,
odwiedzin, biesiad, wysiadów. Ktoś przychodził,
gdzieś się szło – do dalszej rodziny, znajomych,
sąsiadów. Ludzie odczuwali potrzebę bycia razem, pogadania, dzielenia się troskami i radościami, pośpiewania i opowiadania wiców ( Ŝartów). Na stole pojawiało się
coś do przegryzienia: upieczone ciasto, chleb z fetem ( smalcem), ogórek kiszony, jakaś wędlina po świnobiciu, piwo,
wódka a najczęściej wino własnej roboty. Wtedy gospodarstwa musiały być samowystarczalne. śartowano z siebie nawzajem ale nikt się nie obraŜał, nie wszczynał swarów. Czasami ktoś grał na harmoszce. Chłopy grały w szkata. Baby
opowiadały sobie o swoich kłopotach, radościach, dzieciach,
plotkowały. Dzieciska grały w róŜne gry: piłkę noŜną, przeganiaczkę, chłopka, wodę, paciorki, skakankę, goniono się i
szukano. Ile to było radości. Po tygodniu cięŜkiej pracy w
gospodarstwie, na polu, kopalni, cegielni, takie spotkania
stanowiły waŜny elementy Ŝycia. RównieŜ na ulicach widziało się w niedziele duŜo spacerujących ludzi. Całe rodziny
chodziły na spacer. Miłe były przypadkowe spotkania, rozmowy, siadano na ławkach w parkach. Często widziało się
pary narzeczonych jak spacerowali cieszyli się sobą. Takim
najbardziej wtedy uczęszczanym deptakiem była ul. Ofiar
Terroru. Dzisiaj juŜ od soboty popołudnia i w niedzielę – nie
licząc idących do kościoła – prawie pusta ulica. Samochody
owszem wyścigi robią. Lecy kiedy ( rzadko ) widać przechodnia, panią z pieskiem lub mamę
z wózkiem. Trudno się z tym
pogodzić, jeŜeli pamięta się tamte
czasy. Bywały teŜ róŜne inne
rozrywki. Najczęściej szło się do
kina „Wawel” u Bendyna na ul.
Ofiar Terroru. W tamtych czasach wyświetlano prawie wyłącznie filmy radzieckie ale nie powiem – niektóre były ładne i kino
było pełne. Wielką rzadkością
były filmy amerykańskie, francuskie, angielskie i inne zachodnie.
Wtedy szły tłumy a bilety szły
jak świeŜe bułeczki, co niektórzy
decydowali się na stojąco oglądać film. Czasem odbywały się róŜne festyny, imprezy i koncerty w kasynie przy rampie kolejowej, na Machnikowcu,
Kalwarii. Ludzie masowo brali w nich udział, bawili się, tańczyli. Ustawione były stoły, wyszynek piwa, ciastka, kiełbasa.
Często teŜ całymi rodzinami – i to było znamienne zjawisko,
Ŝe we wszystkim uczestniczono właśnie całymi rodzinami.
Szło się do lasu – najczęściej do GłoŜyn – lub z kocami i prowiantem nad wodę; Machnikowiec, Leowald, Zawalisko.
Bardzo modne były teŜ wyjazdy rannym pociągiem do Szymocic na basen lub do sumińskich lasów zbierać grzyby, jagody, borówki. W zwyczaju były teŜ wyjazdy i udział w procesjach do okolicznych parafii na odpust. Tam szło się na
mszę św. odpustową a potem na jarmark z budami i na karuzele. To była ogromna frajda. Jak widać były to inne niedziele

niŜ dzisiaj. Wtedy wieczorami wracało się do domów pełni
wraŜeń, miłych przeŜyć, radości, gotowi podjąć trudy nadchodzącego tygodnia. Parafrazując słowa A. Mickiewicza z ”
Pana Tadeusza” – takie to były zabawy w owych czasach. Nie
było takiej prozaiczności: telewizor, komputer, market, samochód. Szkoda tamtego świata. Było więcej spontaniczności,
barwności i bezpośredniego współŜycia.

Horacy.

Felgi

aluminiowe, stalowe

Wulkanizacja
wymiana tłumików
PIASKOWANIE
spawanie
PROSTOWANIE malowanie

Najnowsza technologia
ul. Boh. Warszawy 47, 44-280 Rydułtowy
tel/fax (0-32) 4579646, 508 176 960

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 od 20 września do17 października 2012 rok

1. BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z
UZBROJENIEM TERENU - ULICA WOJCIECHA KORFANTEGO
Zakończono odbiory techniczne budynku nr 1 i wymiennikowni. Z dniem 4 października podpisano protokół odbioru końcowego. Wystąpiono o wydanie decyzji na uŜytkowanie.
W budynku nr 2 zakończono prace malarskie. Zamontowano
balustrady zewnętrzne, ułoŜono płytki zewnętrzne na podjeździe. Rozpoczęto układanie wykładzin PCV.
W budynku nr 3 zakończono wykonywanie elewacji na segmencie A. Rozpoczęły się roboty malarskie. Zakończono roboty związane z wykonywaniem osprzętu elektrycznego w kuchniach.
2. UTWORZENIE TERNU USŁUG REKREACYJNYCH
PRZY UL. OFIR TERRORU – PARK SENSORYCZNY
W dniu 24 września przekazano firmie REMONT-EX z Rybnika teren budowy. Termin wykonania prac ustalono na 15 lipca
2013 r.
Wartość robót budowlanych: 4 049 827,00 zł brutto.
W dniu 13 września podpisano umowę na pełnienie nadzoru
inwestorskiego z firmą „INFO-PROJEKT” Krzysztof Linek,
opiewającą na wartość 36 777,00 zł brutto.
3. PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO DW
NR 935 UL. RACIBORSKA
W dniu 5 października podpisano umowę na wykonanie robót
budowlanych z firmą „EUROVIA” S.A. Z Kobierzyc na wartość 2 549 992,37 zł brutto.
Termin realizacji zadania: 17 grudnia 2012 r.
Teren budowy został przekazany 8 października. Czasowa organizacja ruchu została wprowadzona w dniu 16 października.
W dniu 5 października została podpisana umowa na pełnienie
nadzoru inwestorskiego z firmą „Grontmij” z Poznania na wartość 29 520,00 zł brutto.
4. MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ
Trwa opracowywanie i uzgadnianie warunków i dokumentacji.
Oceniana jest moŜliwość włączenia się z odwodnieniem drogi
do istniejącej kanalizacji deszczowej.
5. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W dniu 1 października dokonano odbioru końcowego i oddano
do uŜytkowania węzeł cieplny.
Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 584 909,31 zł
brutto.
6. REMONT CHODNIKA PRZY UL.OBYWATELSKIEJ
Trwa realizacja robót (przez firmę KAF-BUD Paweł Fiszer z
Wodzisławia Śl.).
Zaawansowanie robót wynosi obecnie około 87%.
Termin zakończenia prac: 20 października.
Wartość robót budowlanych : 124 068,35 zł.
7. MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Trwają prace projektowe.
Termin realizacji zamówienia: 16 sierpnia 2013 r.
Wartość zamówienia: 180 810,00 zł.
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8. ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Trwa procedura, związana z uzyskaniem warunków zabudowy.
Termin realizacji zamówienia (przygotowanie dokumentacji
projektowej): 30 października.
Wartość dokumentacji: 9 750,00 zł
9. OŚWIETLENIE ULICZNE W REJONIE UL. OFIAR
TERRORU I LEONA ORAZ OŚWIETLENIE PLACÓW
ZABAW W REJONIE OSIEDLA NA WZGÓRZU I
URZEDU STANU CYWILNEGO
W dniu 2 października dokonano obioru robót.
10. PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
NR 3 NA POTRZEBY śŁOBKA
Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe mające, na celu
celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcia
ofert dokonano 5 października - wpłynęło 11 ofert. W chwili
obecnej trwają prace komisji przetargowej.
Planowany termin zakończenia robót dla tej inwestycji: 15 luty
2013 r.
Planowany termin otwarcia Ŝłobka: 1 marzec 2013 r.
11. SIŁOWNIA NA ŚWIEśYM POWIETRZU W PARKU
PRZY USC
W parku przy Urzędzie Stanu Cywilnego (Raciborska 369)
powstała pierwsza w Rydułtowach siłownia na wolnym powietrzu.
Obok huśtawek i piaskownicy stanęło obecnie siedem urządzeń dla dorosłych. Jest równieŜ tablica z regulaminem, z którego treścią zapoznać się powinni wszyscy korzystający.
Inwestycja nie jest jeszcze zakończona. W przyszłym roku
teren zostanie utwardzony i upiększony.

Czy rydułtowski utoplec jeszcze Ŝyje

O

d jakiegoś czasu dręczy nas nocami pytanie, czy
nasz utoplec jeszcze Ŝyje. Nie chodzi tu wcale o
Henryka Utopca z Ustrzyk Dolnych, ale o naszego,
rydułtowskiego utoplca. Było ich podobno kiedyś
kilku. Od jakiegoś czasu jednak słuch o nich zaginął. ChociaŜ
moŜe być, Ŝe po prostu troszeczkę przygłuchliśmy na głosy
natury i niestworzone historyjki.
Dla jasności przypomnijmy, kto to taki ten utoplec. Tu przytoczymy opinię eksperta – Marii Antoniny Wieczorek (Horacy):
„W Rydułtowach rozgościły się utoplce – małe, szpetne, złośliwe ludki. Nazwa wzięła się od słowa z gwary śląskiej – utoplany czyli mokry. Miało to związek z ich dziwnym upodobaniem
zamieszkiwania tam, gdzie były stawy, krzikopy (rowy) i cieki
wodne. Rybą nie był. Był małym, szpetnym i złośliwym ludkiem
– krasnoludkiem ociekającym wodą i obwieszonym wodorostami.”
MoŜe to nie jest najistotniejsza sprawa pod słońcem, ale warto
by jednak ustalić, czy w Rydułtowach utoplce jeszcze Ŝyją.
Stąd teŜ zwracamy się do wszystkich mieszkańców Rydułtów
– obserwujcie i przekaŜcie nam swoje spostrzeŜenia. MoŜe
ktoś z Was zrobił ostatnio utopcowi zdjęcie. MoŜe któraś pani
wie coś o tym, Ŝe utoplec posmykał gdzieś jej Ŝyciowego partnera, wracającego nad ranem do domu w stanie wskazującym
na spoŜycie. Warto by teŜ ten zdefiniować, co znaczy słowo
„posmykał”.
MoŜe któryś pan zobaczył przez przypadek, Ŝe jego wybranka
serca spotkała się po kryjomu z utopcem (szpetnym jak niebo-
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skie nieszczęście). Przypomnijmy takŜe za Marią Antoniną
Wieczorek, Ŝe utopce równieŜ „nieproszone przychodziły do
wybranych domów, siadały na zapiecku, Ŝeby się ogrzać, podpatrywały ludzi w trakcie ich domowych zajęć, przysłuchiwały
się rozmowom”. Warto się zastanowić, bo moŜe komuś wydaje
się, Ŝe wieczorami odwiedza go teściowa – a to po prostu utoplec.
MoŜe teŜ się okazać, Ŝe jakiś młody człowiek wcale nie poszedł na wagary, ale po prostu spotkał utopca i ten go posmykał. RóŜne dziwy się zdarzają … A moŜe jakiś młody człowiek
potrafi namalować tego gościa, który go posmykał. MoŜe znajdzie się jeszcze inny sposób na uwiecznienie wyglądu tego
ludka.
Więc do dzieła, drodzy rydułtowicy.
Zachęcamy Was do złapania za aparaty fotograficzne i uwiecznienia na kliszy (teraz juŜ chyba na jpegu) wizerunku utopca.
Ci, którzy aparatu nie mają niech złapią za pędzel, kredkę bądź
inny ołówek.
Zachęcamy takŜe do spisania swoich wspomnień ze spotkania
z utopcem. MoŜe uda się stworzyć jakieś opowiadanie, moŜe
tylko notatkę słuŜbową a moŜe utoplec zgodzi się na przeprowadzenie wywiadu … Forma dowolna. WaŜne, Ŝeby było o
rydułtowskim utopcu.
Wszystkie prace dokumentujące fakt Ŝycia rydułtowskiego
utopca prosimy przysyłać do nas. Istotne jest równieŜ, aby
starać się zidentyfikować, o którego utopca chodzi. Wszak
podobno było ich kilku i zamieszkiwali na Zawalisku, Machnikowcu, nad Nacyną na łąkach pod GłoŜynami i na Nowsioku.
Co będziemy robić z nadesłanymi materiałami ?
Na pewno poinformujemy o nich cały świat. Wszak nie wszędzie Ŝyją utopce (jeŜeli to Waszymi pracami potwierdzimy).
Na pewno będziemy się starali wykorzystać te materiały do
promocji Rydułtów. JeŜeli będzie tego sporo, to pomyślimy o
jakimś wydawnictwie.
Twórców najciekawszych prac z całą pewnością uhonorujemy
nagrodami. Na wszelkie informacje o utopcu czekamy do 11
stycznia 2013r.
Materiały składać moŜna:
•
listownie – na adres Urzędu Miasta Rydułtowy, ul.
Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy - na kopercie
naleŜy umieścić dopisek „utoplec Ŝyje”
•
elektronicznie
–
na
adres
mailowy
um@rydultowy.pl - w tytule maila prosimy wpisać
„utoplec Ŝyje”
•
w Urzędzie Miasta, pokój nr 9 – Kancelaria – propozycja powinna być złoŜona w kopercie z dopiskiem „utoplec Ŝyje”
Prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania (dodatkowo przyda się adres mailowy i nr telefonu).
Czekamy z niecierpliwością.
Burmistrz Miasta Rydułtowy
Kornelia Newy

Siłownia na wolnym powietrzu

P

o Rybniku, śorach i Jastrzębiu przyszła pora na Rydułtowy. W parku przy Urzędzie Stanu Cywilnego (Raciborska
369) powstała pierwsza w Rydułtowach siłownia na wolnym
powietrzu. Obok huśtawek i piaskownicy stanęło obecnie siedem urządzeń dla dorosłych. MoŜna więc zadbać o swoją tęŜy-
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znę fizyczną, doglądając bawiące się dzieci bądź wnuki. Jest
równieŜ tablica z regulaminem, z którego treścią zapoznać się
powinni wszyscy korzystający. Mamy nadzieję, Ŝe korzystać
będą z tych urządzeń nie tylko mieszkańcy okolicznych domów i osiedli. Mamy takŜe nadzieję, Ŝe urządzenia uŜywane
będą zgodnie z ich przeznaczeniem. Inaczej bowiem, pomimo
Ŝe są bardzo solidne, będziemy się nimi cieszyć tylko przez
krótki czas.

Krzysztof Jędrośka

PrzekaŜ nam materiały do kapsuły czasu

Z

bliŜa się wielkimi krokami koniec roku. Tym samym
zakończy się rok obchodów XX lecia odzyskania przez
Rydułtowy samorządności. Oficjalnie kończymy obchody juŜ
12 listopada. W tym dniu zwołana zostanie uroczysta sesja
Rady Miasta Rydułtowy. Ale przed tą sesją pod płytą rynku
umieszczony zostanie pojemnik, zwany kapsułą czasu, ze
sporą ilością materiałów i dokumentów. Kapsuła ta, zgodnie z
dyspozycją, otwarta ma być za 20 lat (kolejne 20 lat samorządnych Rydułtów). Z całą pewnością dla potomnych materiały złoŜone w kapsule stanowić będą wspaniałą lekcję historii. Będą teŜ informacją o tym, jak się kilkadziesiąt lat temu w
Rydułtowach Ŝyło. Mamy dla Państwa w związku z tym propozycję. Część kapsuły jest juŜ zajęta. Jednak chcielibyśmy
złoŜyć w niej równieŜ informacje od zwykłych mieszkańców
miasta. Chodzi nam przede wszystkim o pokazanie, jak Rydułtowy w 2012 roku wyglądały i co się w tym roku u nas
działo. Prosimy o materiały w formie zdjęć, zapisków, prac
artystycznych (przede wszystkim na papierze - z uwagi na
objętość). JeŜeli macie Państwo zdjęcia bądź opis swoich
wielkich rodzinnych uroczystości, to postaramy się (w miarę
posiadanego miejsca) równieŜ włoŜyć je do kapsuły.
Materiały przyjmować będziemy w Urzędzie Miasta Rydułtowy do 5 listopada (poniedziałek).
Składać je moŜna:
•
listownie – na adres Urzędu Miasta Rydułtowy,
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy - na kopercie naleŜy umieścić dopisek „Kapsuła czasu” (czekamy jedynie do 5 listopada – nie liczy się
więc data stempla pocztowego),
•
w Urzędzie Miasta, pokój nr 9 – Kancelaria – materiały powinny być złoŜone w kopercie z dopiskiem „Kapsuła czasu”.
Prosimy o dokładne opisanie wszystkich materiałów. W przypadku zdjęć prosimy o odbitki (w formacie od 10x15 cm do
30x40 cm) z opisem na odwrocie, co zdjęcie przedstawia
(proszę podać takŜe nazwiska osób, jeŜeli takowe są na zdjęciu) oraz dodatkowo pliki na płycie CD. W przypadku opowiadań, relacji, wierszy itp. prosimy o materiał w formie papierowej (najlepiej wydruk z drukarki laserowej – atrament i
tusz mogą wypłowieć) oraz plik na płycie CD.
Prosimy o dokładne opisywanie materiałów.
Chcielibyśmy, aby potomni nie mieli problemów
z identyfikacją (zarówno obiektów, jak i osób i zdarzeń).
W przypadku duŜej ilości materiałów (kapsuła ma określoną objętość) zastrzegamy sobie prawo do ich selekcji.
Czekamy z niecierpliwością.

Burmistrz Miasta Rydułtowy
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Aktualności biblioteczne
HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI –
MISTRZ ZNANY I NIEZNANY

29

września 2012 rydułtowska biblioteka zorganizowała konferencję poświęconą swojemu patronowi.
Spotkanie odbyło się w rocznicę nadania imienia Henryka
Mikołaja Góreckiego rydułtowskiej ksiąŜnicy. W ciągu minionego roku biblioteka popularyzowała postać mistrza wśród
rydułtowskiej społeczności, zapraszając na spotkania, wystawy, lekcje biblioteczne i pokazy multimedialne. Ławeczka z
mistrzem na dziedzińcu biblioteki cieszy się powodzeniem i
zainteresowaniem nie tylko mieszkańców naszego miasta.
Konferencję zaszczyciła swoją obecnością Ŝona mistrza Jadwiga Górecka, siostra Barbara Wycisk wraz z rodziną oraz kuzyn Norbert Kubik z rodziną. Przybyli równieŜ
liczni goście z róŜnych środowisk z Panią Burmistrz Miasta Kornelią Newy na czele. Głównym prelegentem konferencji prof. Eugeniusz Knapik z waŜnych powodów osobistych nie dojechał do Rydułtów, ale przesłał obszerny referat,
który stał się wprowadzeniem do dyskusji, wspomnień i rozmów. Spotkanie odbyło się w galerii „Za drzwiami”, w scenerii wystawy fotografii pt:„ Henryk Mikołaj Górecki – artysta – człowiek szczęśliwy”, wypoŜyczonej z Państwowego
Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Spotkanie i konferencja poświęcona słynnemu kompozytorowi a zarazem patronowi wchodzą na stałe do kalendarza działań rydułtowskiej
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października 2012 rydułtowska ksiąŜnica gościła światowej sławy artystkę jazzową
Panią Urszulę Dudziak. Dobrze się składa, Ŝe coraz częściej artyści róŜnych dziedzin, popełniają ksiąŜki, stwarza to moŜliwości nam bibliotekarzom, aby ich gościć. Spotkanie
odbyło się w przemiłej i ciepłej atmosferze. "Wielka" Urszula Dudziak to
ciepła, bezpośrednia i otwarta artystka, która chętnie dzieliła się z nami
licznie przybyłymi na spotkanie czytelnikami i fanami, anegdotami i sytuacjami ze swojego Ŝycia. Opowieści radosne,
przeplatane śpiewem stworzyły wyjątkowy klimat i dostar-

czyły artystycznych przeŜyć. Artystka chętnie podpisywała
ksiąŜki, rozdawała autografy i pozowała do zdjęć. Pani Urszuli tak się u nas w Rydułtowach podobało, Ŝe zapowiedziała, Ŝe chętnie tu wróci.

WŁOSKIE KLIMATY NA SKALNEJ

O

biblioteki. W trakcie konferencji Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego otrzymała z rąk Burmistrza Miasta Rydułtowy Pani Kornelii Newy statuetkę Rydułtowska Dwudziestka. Jest to dla
nas bibliotekarzy i całej załogi ogromne wyróŜnienie ale i
zachęta do jeszcze większej aktywności.

"BITWA NA GŁOSY" URSZULA DUDZIAK - SZACUN!!!!

d dwóch tygodni na korytarzach Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach moŜna usłyszeć dźwięczne tony języka włoskiego. Dzięki temu, Ŝe nasza szkoła uczestniczy
w programie Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa,
14 września dołączyły do nas trzy uczennice z włoskiej szkoły Liceo Classico „Claudio Eliano” z Palestriny, uroczego
miasteczka oddalonego około 20 kilometrów od Rzymu. Co
to takiego Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa? To
akcja finansowana ze środków Unii Europejskiej która umoŜliwia uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
spędzenie od 3 do 10 miesięcy w zagranicznej szkole. W tym
czasie uczniowie mieszkają u rodziny, która zgłosiła chęć
udziału w programie. Udział w akcji rozwija trwałą współpracę pomiędzy szkołami oraz wzmacnia europejski wymiar
edukacji szkolnej. Ponadto, umoŜliwienie nauki w innych
krajach europejskich ma pomóc uczniom lepiej zrozumieć
róŜnorodność kultur i języków europejskich, a do tego uczy
samodzielności i innych umiejętności waŜnych dla rozwoju
osobistego. A jak to wygląda w praktyce? Luisa, Eleonora i
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i Ludovica uczęszczają w naszym liceum na lekcje matematyki, historii, religii, wychowania fizycznego i języka angielskiego oraz chemii. Resztę przedmiotów, które obowiązują w
szkole włoskiej, dziewczyny realizują indywidualnie. Dzięki
technologii informacyjnej kontaktują się ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi a takŜe nauczycielami. Skarbem naszej szkoły jest pani Zuzia Klimek, nauczycielka francuskiego i włoskiego która
pomaga
dziewczynom
w
przedmiotach takich
jak fizyka,
literatura
włoska czy
łacina.
Po
zajęciach
udają się do
swoich polskich
domów i robią
to co większość nastolatków – spotykają się ze znajomymi,
chodzą do kina, zwiedzają róŜne zakątki naszego regionu a
przy okazji chłoną polską kulturę i język. Towarzyszą im na
co dzień ich polskie rodziny czyli rodziny naszych uczniów
którzy zdecydowali się na udział w projekcie. Oni juŜ w
styczniu wyjadą do Palestriny aby przeŜyć niezwykłą włoską
przygodę. Na razie wszystko toczy się swoim torem, zarówno
dziewczęta jak i ich gospodarze są zadowoleni. Mamy nadzieję Ŝe tak juŜ zostanie. Prosimy trzymać kciuki i polecamy
udział w projekcie wszystkim niezdecydowanym.

Monika Brych

Drodzy czytelnicy!
Drodzy czytelnicy i sympatycy rydułtowskiej ksiąŜnicy.
Zwracamy się do Was z ogromnym apelem.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom
oraz sugestiom pragniemy
otworzyć dział muzyczno – audiowizualny.
Dlatego, jeśli masz w domu niepotrzebne
oryginalne płyty CD
z muzyką, filmami, grami i nie masz co z nimi zrobić
przynieś je do naszej biblioteki. Zostaną one
wykorzystane do skompletowania działu muzyczno –
audiowizualnego. Jeśli chcesz zostać sponsorem płyt
zgłoś się do siedziby biblioteki po informacje jak
to zrobić. KaŜda pomoc zarówno rzeczowa jak
i finansowa zostanie uhonorowana
i udokumentowana. Liczymy na Twoją pomoc!!!
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Festyn rodzinny w SP nr 3

22

września w nowo wyremontowanej Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach odbył się festyn rodzinny. Oprócz wspaniałych występów dzieci oraz gościa Pawła
Porwoła, uczestnika programu telewizyjnego „You can Dance”, uroczystość miała część oficjalną, podczas której w
obecności Burmistrza Miasta Rydułtowy, pani Kornelii Newy, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą osobie Henryka Mikołaja Góreckiego – byłego nauczyciela naszej szkoły.
Budynek został równieŜ poświęcony przez proboszcza Parafii
Św. Jacka - księdza Romana Dobosiewicza. Tradycyjnie festyn mógł odbyć się dzięki wielkiemu zaangaŜowaniu osób,
którym dobro naszej szkoły leŜy na sercu.
SPONSORZY FESTYNU SZKOLNEGO 2012/2013
1. JOANNA ,HENRYK RUSOK
2. DOROTA, PIOTR KORBEL
3. ANDRZEJ KORBEL
4. SYLWIA REZNER „ MURZYNEK”
5. BOśENA JUROSZEK
6. KATARZYNA NOWAK
7. AGNIESZKA CYLC
8. EWA ZIĘTEK- „ STUDIO PAZNOKCI”
9. SALON FRYZJERSKI „ PRESTIGE”
10. SALON FRYZJERSKI „ NINA”
11. ELEKROMECHANIKA - PAŃSTWO KOLORZ
12. HUBERT KORBEL
13. AUTO SERWIS „ RYBKA”
14. FHU MAJKA
15. STACJA PALIW “ORLEN”
16. ZAKŁADY MIĘSNE „ BERGER”
17. KORNELIA SOSNOWSKI
18. PIEKARNIE : SIEDLACZEK, BOBRZYK, ADAMCZYK, MASARCZYK
19. NINA DURCZOK
WSZYSTKIM ZAANGAśOWANYM W FESTYN SZKOLNY
RODZICOM, NAUCZYCIELOM PRACOWIKOM OBSŁUGI
ORAZ WYśEJ WYMIENIONYM SPONSOROM SZCZERE
PODZIĘKOWANIA SKŁADAJĄ

Bibliotekarze Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy
im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Mariola Porwoł,
Mirosław Bywalec
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Rewizyta licealistów ze Skalnej
w Hamburgu.

W

dniach 23-30 września 2012r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach wraz z opiekunami pojechali z rewizytą do Hamburga. Grupa była
zakwaterowana u rodzin goszczących. W ramach programu
uczniowie zwiedzali najpiękniejsze miasto w Niemczech Hamburg. WaŜnym punktem programu była wizyta w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu i spotkanie z Konsulem
panem Andrzejem Osiakiem oraz zwiedzanie Ratusza w to-

się kolekcjonerskie mydełko z rydułtowską hałdą. Projekt
został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę
MłodzieŜy w Warszawie. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie za pomoc w jego
realizacji. Zarówno Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów
Polskich w Rydułtowach, jak i Handelsschule w Hamburgu
wyraziły wolę dalszej współpracy. W przyszłości planujemy
pod auspicjami PNWM projekt trójstronny, w który włączymy zaprzyjaźnione Gimnazjum w Orlovej mieście partnerskim Rydułtów.

Małgorzata Piotrowska
warzystwie Wicekonsula Marka Sorgowickiego, a takŜe przewodniczącej Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hamburgu Violi Krizak. Uczniowie poznali system szkolny w Niemczech, zasady funkcjonowania Handelsschule, brali udział w
zajęciach lekcyjnych. Uczestnicy z Polski i Niemiec wspólnie
wybrali się na wycieczkę pociągiem do Lubeki. Stare Miasto
w Lubece zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Zwiedzaliśmy równieŜ Dom Willego Brandta,
byłego Kanclerza Niemiec, laureata pokojowej Nagrody Nobla. Ogromnym przeŜyciem były warsztaty w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Neuengamme i wspólne
odkrywanie róŜnych, trudnych kart historii polskoniemieckiej. Poznaliśmy takŜe róŜnorodność Hamburga, róŜne dzielnice w mieście, w tym Blankenese. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele aktywnie brali udział w Międzynarodowym Dniu Sportu. Uwieńczeniem naszej współpracy był
Wieczór poŜegnalny i wspólny występ na scenie Domu MłodzieŜy w Hamburgu. Polsko-niemiecka grupa zaśpiewała
ułoŜoną przez siebie piosenkę w trzech językach: polskim,
niemieckim i angielskim. Wyjazd do zaprzyjaźnionej szkoły
Handelsschule umoŜliwił integrację uczniów, nawiązanie
przyjaźni, przełamanie barier językowych, doskonalenie znajomości języków obcych oraz poznanie zwyczajów i tradycji
Niemiec. Był równieŜ okazją do promocji naszej szkoły, miasta i powiatu. Nasze przedsięwzięcie zostało wsparte przez
Starostę Powiatu Wodzisławskiego i Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu, Burmistrza Miasta Rydułtowy, Dyrekcję oraz
rodziców uczniów Liceum na Skalnej. Grupa polskoniemiecka zaprezentowała się w Hamburgu w koszulkach z
logo Powiatu Wodzisławskiego, a wśród prezentów znalazło

Najserdeczniejsze Ŝyczenia
urodzinowe dla
Solenizantów
do 30 listopada

Judyta Sanecznik
Urszula Mańka
Jankowska ElŜbieta
Magdalena Donga
Mańka Henryk
Andrzej Korbica
Krystyna Gajda
Irena Świtula

Składa Zarząd TMR – u
i Redakcja „Kluka”
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yrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach mają
zaszczyt zaprosić mieszkańców naszego miasta na
listopadowe imprezy organizowane przez nas w
Rydułtowskim Centrum Kultury.
23 XI 2012r – godz. 12.00 – „Dziyń Ślązoka”
Cykliczna impreza, której celem jest propagowanie gwary śląskiej, regionalnej tradycji oraz śląskiej kuchni. W programie
jak co roku program artystyczny i...degustacja regionalnych
specjałów. Ich przygotowaniem zajmą się uczniowie klas gastronomicznych Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej
27 XI 2012r. – godz. 12.00 – „Obchody 50-lecia istnienia
ruchu HDK w naszej szkole”
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym bliskie są idee
HDK. Liczymy takŜe na przybycie absolwentów naszej szkoły
związanych z HDK, bo to przecieŜ dzięki Wam uratowano
prawdopodobnie niejedno Ŝycie. Zapraszamy równieŜ osoby
prywatne, oddające krew w czasie organizowanych regularnie
w ZSP nr2 akcji HDK.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO WZIĘCIA UDZIAŁU !!!

EL DORADO DETEKTYWÓW

D

wudziestu pięciu detektywów poszukiwało w
Rydułtowach przedwojennego kufra wypełnionego złotymi sztabami. Z piątku na sobotę (5/6 października), odnaleźli trzydzieści błyszczących
sztabek w starej skrzyni ukrytej w maleńkim pomieszczeniu
bez okien. „Noc detektywów” zorganizował i poprowadził na
zaproszenie Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego autor ksiąŜek przygodowych i sensacyjnych, reportaŜysta i organizator wypraw – Krzysztof
Petek. - Wyzwanie było powaŜne – opowiada – Pojawiła się
w bibliotece spora grupa detektywów w wieku dwunastu lat. I
wszyscy mieli wysokie wymagania. Chcieli dobrej zabawy, ale
Ŝyczyli sobie takŜe się czegoś nauczyć. Musiałem opracować
dla kaŜdej z trzech grup niezaleŜną ścieŜkę prowadzącą do
skarbu. Od listu do ksiąŜki, od ogłoszenia na słupie po drzewa w zaroślach, od wywietrznika tunelu kolejowego do cegły
na boisku Orlika, od czaszki płonącej w piwnicy zielonym
blaskiem do rowu wypełnionego wielobarwnymi liśćmi… Całą akcję rozpoczęło spotkanie autorskie Krzysztofa
Petka. Opowiedział o ksiąŜkach, o dziennikarstwie śledczym,
zaprezentował elementy samoobrony, których potem, nocą,
uczył młodych detektywów. Pokazał filmy i fotografie z wypraw – od najbliŜszych, po Polsce, aŜ po amazońską dŜunglę.
Przez godzinę gościem „Nocy detektywów” był nadkom.
Adam Nowak. Opowiadał o przestępczości młodzieŜy, o
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współpracy z młodymi ludźmi, o profesjoonalnych sposobach
docierania do sprawców przestępstw, zabezpieczaniu śladów. Dopiero przed jedenastą wieczorem grupy detektywów
wyruszyły na poszukiwania. Efektem walki z czasem, zagadkami logicznymi, szyframi i znikającymi napisami na lustrach
stało się odnalezienie czarnej skrzyni wypełnionej złotymi
sztabami. W większości słodkimi – co znalazcy stwierdzili
natychmiast po przytransportowaniu znaleziska do sztabu
akcji. Szkolenia samoobrony, dyskusje o marzeniach, planach
i przeciwnościach losu ciągnęły się potem aŜ do trzeciej w
nocy. - Chcę młodym ludziom pokazać urok aktywności, myślenia, pokonywania przeszkód. Chcę
pchnąć ich w stronę
realizacji wielkich
marzeń, łamania
barier i bezwzględnego miaŜdŜenia
nudy i bylejakości.
Promujemy bibliotekę, kulturę, aktywność, ale przede
wszystkim ich samych – twierdzi Krzysztof Petek. – Wpychamy ich w sytuację
dyskomfortu, nakazując o drugiej w nocy rozwiązywać skomplikowane zagadki. Po co? By zrozumieli, Ŝe moŜna. Da się.
Nawet, gdy niewygodnie, oczy się kleją, gdy mnoŜą się przeciwności – da się dotrzeć do obranego celu, odszukać, co
pragnęło się odnaleźć, dotrzeć, dokąd wiodła ścieŜka. A szóstoklasiści z Rydułtowach zaskoczyli mnie pozytywnie swoją
aktywnością, otwartością na działania i gotowością do trudnych nocnych rozmów. Ale zaskoczyli mnie tylko troszkę. Bo
ja wierzę w młodych ludzi, w ich inteligencję, rozsądek i wiarę w swoje siły. Kiedy słyszę od pseudopedagogów narzekania w stylu „Ach, tak dzisiejsza młodzieŜ” – za włosy przytargałbym ich na takie imprezy i pokazał, Ŝe młodym naprawdę
COŚ się chce. Muszą tylko mieć za kim iść, ktoś winien pokazać im ścieŜki… Dziękujemy bardzo, Ŝe moglibyśmy uczestniczyć w akcji "Noc detektywów", za cudowną atmosferę i
wraŜenia. Mamy nadzieję, Ŝe nie była to ostania "Noc detektywów". - Było super! – dzieli się wraŜeniami Martyna . – Te
zagadki, bieganie z miejsca na miejsce, poszukiwania listów!

Było ekstra!!!
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach wraz z Biblioteką Publiczną Miasta
Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego
zapraszają do wzięcia udziału
w konkursie recytatorskim pt.

"Błękit na horyzoncie" – poezja Księdza
Jerzego Szymika
Wszystkie informacje (regulamin konkursu i karta
zgłoszenia uczestnika) dotyczące konkursu znajdują się na
stronie internetowe naszej biblioteki
www.biblioteka.rydultowy.pl .
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
recytatorskim.
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Z Ŝycia miasta i sąsiadów
Rybnik

warzyszenie Nasz Wodzisław oraz Arkadiusz Skowron – Stowarzyszenie Moje Miasto z Rydułtów.

Rydułtowy

Budowa elektrowni w przyszłym roku.
Co zyskają rybnickie firmy?

Rozpoczyna się przebudowa skrzyŜowania
Raciborska – Bema

W sobotę kilka tysięcy rybniczan odwiedziło podczas Dnia
Otwartego rybnicką elektrownię. Zainteresowanie było tak
duŜe, Ŝe po przepustkę na teren zakładu trzeba było stać w
kolejce. Większość pytań mieszkańców i dziennikarzy dotyczyła budowy nowego bloku energetycznego. Po raz pierwszy
Dzień Otwarty odbywał się w elektrowni funkcjonującej pod
nową nazwą – EDF Rybnik. Aktualnie, w miejscu gdzie powstanie nowa elektrownia, trwają prace przygotowawcze.
Budowana są nowe drogi, parkingi i pola odkładcze. W samym miejscu budowy bloku prowadzone są badania geologiczne. Pierwszy sztych pod budowę ma zostać wbity na początku 2013 roku. Nowy blok energetyczny uruchomiony
zostanie w 2018 roku. Budowa pochłonie 1,8 miliarda euro.
EDF ma mocne postanowienie, aby przynajmniej połowa
kontraktów dla podwykonawców przypadła lokalnym firmom. Praca dla podwykonawców to tylko jedna z korzyści
dla naszego regionu. W trakcie realizacji inwestycji, na placu
budowy pracować będzie nawet 2 tysiące osób. W związku z
budową nowej elektrowni rybniczanie nie mają jednak co
liczyć na znaczący przyrost nowych miejsc pracy. W elektrowni ciągle trwa proces ograniczania zatrudnienia – na
miejsca odchodzących na emeryturę pracowników nie są zatrudniani nowi, a w nowym bloku pracować będą głównie
energetycy starych bloków, które docelowo zostaną wyłączone.

Lada dzień rozpoczną się roboty. 5 października została podpisana umowa z wykonawcą, a dziś pracownicy rydułtowskiego magistratu oficjalnie przekaŜą plac budowy. Przetarg
na budowę jednego z najbardziej strategicznych skrzyŜowań
w Rydułtowach wygrała firma Eurovia. Zgodnie z zapisami
mowy, Eurovia ma czas do 17 grudnia, by przebudować odcinek od skrzyŜowania na wysokości osiedla Orłowiec aŜ do
zbiegu z ulicami Bema i Czernickiego. Ma tu powstać tzw.
zielona fala. To inteligentny system sterowania sygnalizacją
świetlną - podobny do tego, który działa m.in. w Berlinie.
Dzięki specjalnym czujnikom lub kamerom upłynnia on ruch.
Tam, gdzie samochodów będzie najwięcej, szybciej i częściej
zapalą się zielone światła. W ramach inwestycji przebudowane zostanie takŜe skrzyŜowania ul. Raciborskiej z ul. gen.
Józefa Bema i Czernicką - tj. w rejonie nowego centrum handlowego. Wprowadzona zostanie sygnalizacja tymczasowa.
Kierowcy muszą liczyć się z tym, Ŝe obowiązywał będzie
ruch wahadłowy tj. taki jak przy budowie Kauflandu i Galerii
Rydułtowy. Przebudowa będzie kosztowała około 2 mln 600
tysięcy zł, tj. o 800 tysięcy mniej niŜ zakładano. Oszczędności były moŜliwe dzięki procedurze przetargowej.

Powiat

W czwartek o godzinie 22.20 do dyŜurnego w wodzisławskiej komendzie zadzwoniła przeraŜona kobieta i oświadczyła, Ŝe mąŜ zamknął ją w bagaŜniku i nie chce wypuścić. Policjanci pojechali na ulicę Niwki w Rydułtowach. Okazało się,
Ŝe 36-latek przyjechał po Ŝonę do sklepu, w którym robiła
zakupy, uderzył ją w twarz, a następnie wrzucił do bagaŜnika.
Po przyjeździe do domu nie wypuścił jej z samochodu. Policjanci zatrzymali napastnika. MęŜczyzna miał w organizmie
blisko promil alkoholu. Odpowie więc równieŜ za jazdę po
pijaku.

Starosta powołał Powiatową Radę PoŜytku
Publicznego. Kto w niej zasiądzie?
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego powołał 10-osobową Powiatową Radę PoŜytku Publicznego. Do jej zadań naleŜy
m.in.: opiniowanie projektów strategii rozwoju, projektów
uchwał i aktów prawa miejscowego dot. sfery zadań publicznych, wyraŜanie opinii w sprawach dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych. W skład Powiatowej Rady PoŜytku
Publicznego wchodzą m.in. przedstawiciele Rady Powiatu
Wodzisławskiego: Dawid Topol – wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wodzisławskiego, Teresa Glenc – przewodnicząca
Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Rady Powiatu
Wodzisławskiego a takŜe przedstawiciele Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego: wicestarosta Dariusz Prus – wicestarosta, Andrzej Korbica – członek Zarządu Powiatu i Barbara
Jasińska-Musik – zastępca Naczelnika WSR. Nie zabraknie
takŜe przedstawiciele organizacji pozarządowych. W radzie
zasiądą: Anna Białek – Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”, Krzysztof Dybiec – Izba Gospodarcza w Wodzisławiu
Śląskim, Stanisław Gorzawski – Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Izabela Kalinowska – Sto-

tu.Wodzisław.pl
Zamknął Ŝonę w bagaŜniku

Nędza
110 milionów drzewek
W ciągu 15 lat szkółka kontenerowa Nadleśnictwa Rudy Raciborskie wyhodowała około 110 min drzewek róŜnych gatunków. W ostatnich latach produkuje rocznie średnio 8 min
sadzonek. Od trzech do pięciu procent idzie na eksport,
głównie do Szwecji, a w tym roku równieŜ do Czech. Szkółka
powstała w 1997 roku, pięć lat po katastrofalnym poŜarze w
lasach niedaleko Kuźni Raciborskiej. Miała zaopatrywać nadeśnictwo w sadzonki potrzebne do odbudowy drzewostanu po
poŜodze. Spełniła swoje zadanie w kilkuset procentach. Odbiorcami sadzonek są nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Katowicach, która obejmuje całe województwo śląskie, większość opolskiego i część małopol-
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skiego. Największym powodzeniem cieszą się: sosna, dąb,
buk oraz 15 innych gatunków drzew leśnych takich jak: klon,
lipa czy modrzew. Uprawiane są teŜ drzewa ozdobne. Szkółka zajmuje powierzchnię 6 ha, z czego 3 ha stanowią uprawy, a resztę budynki, drogi, place i fragment lasu. Liczba
załogi jest zmienna. Zimą to tylko 20 pracowników, wiosną
sadzeniem i pielęgnacją nowych drzewek zajmuje się nawet
70 osób.

Racibórz
Przystań jednak powstanie
Mimo Ŝe miasto nie otrzymało unijnej dotacji, zbuduje przystań kajakową na Odrze. W innej jednak lokalizacji. Nie przy
moście zamkowym, lecz obok śluzy niedaleko Raciborskiej
Fabryki Kotłów. Około 150 metrów od jazu. Magistrat zdecydował się na inwestycję po usilnych prośbach raciborskich
kajakarzy. To liczne i jak widać wpływowe środowisko.
Przedsięwzięcie przy Rafako będzie znacznie tańsze od planowanej przystani w rejonie mostu zamkowego, gdzie trzeba
byłoby dodatkowo umacniać odrzańskie skarpy. Na brzegu
miała teŜ powstać scena plenerowa. Koszt całości szacowano
na 2, 3 min zł. Projekt nowej konstrukcji przy śluzie powierzony został architektowi. Przystań będzie mogła tu działać
najwyŜej cztery lata, poniewaŜ znajdzie się w czaszy przyszłego zbiornika Racibórz Dolny. Dlatego musi to być konstrukcja tymczasowa, którą będzie moŜna rozebrać i przenieść
w inne miejsce. Na realizację projektu jest przeznaczonych
kilkadziesiąt tyś. zł. PoniewaŜ brzeg jest wysoki, trzeba będzie zbudować schody. Zakładane jest kupno ruchomych pomostów z tworzywa sztucznego. Na budowę takiej przystani
zgodziły się właściciel Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach oraz Śląski Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej, który administruje tzw. międzywalem.

AKTUALNOŚCI
Rydułtowscy ratownicy medyczni
najlepsi w regionie

R

atownicy medyczni Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w
Wodzisławiu Śl. – stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rydułtowach podczas tegorocznych IX Otwartych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym, jakie
odbyły się w w ostatni weekend września Raciborzu, okazali
się najlepsi w naszym regionie i jednymi z najlepszych w
Polsce. Ratownicy prezentowali swoje umiejętności w symulowanych zdarzeniach. Liczył się czas dotarcia do miejsca
zdarzenia określonego za pomocą współrzędnych GPS, fachowość wykonania procedur ratowniczych oraz wykonanie
dodatkowych zadań sprawnościowych. Rywalizację utrudniał
fakt, Ŝe Mistrzostwa przeprowadzono na drogach publicznych, a nie na terenie zamkniętym. Dodatkowo na trasie przejazdu pojawiały się patrole Policji, które mierzyły prędkość
karetek oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Reprezentacja rydułtowskiego Pogotowia w składzie: Arkadiusz
Kowalski, Tomasz Drzęśla i Tomasz Krochmalny, którą do
zawodów zagrzewał kierownik Pogotowia, dr Wieńczysław
Kuklewicz, zajęła 12 miejsce w stawce 53 druŜyn z całej Polski, zdobywając 189 punktów. W rywalizacji zwycięŜyli ratownicy z Ostródy (204 pkty), którzy wyprzedzili kolegów
z Bielska-Białej (203 pkty) i Dąbrowy Górniczej (202 pkty).
Patronat nad Mistrzostwami objął Minister Zdrowia Bartosz
Arłukowicz, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej
prof. zw. dr hab. n. med. Krystyn Sosada.
Wojciech Raczkowski

Rybnik

tel. 457 87 01,
0 692 421 492

Fiskus ściąga abonament
Naczelnik urzędu pocztowego wysyła najpierw upomnienie.
Nieuregulowanie płatności w ciągu siedmiu dni powoduje
wystawienie tytułu wykonawczego do właściwego urzędu
skarbowego. Ponadto pracownicy poczty w całym kraju kontrolują obowiązek rejestracji odbiorników. Niezarejestrowanie radia czy telewizora grozi karą stanowiącą 30krotność opłaty abonamentowej. Obecnie za radio naleŜy
uiścić 5,50 zł miesięcznie, a za telewizor 18,50 zł. Kara moŜe
więc wynieść odpowiednio: 165 zł lub 555 zł. O ile w 2009
roku były tylko 632 kontrole, to w ubiegłym roku juŜ 16,1
tyś. W zeszłym roku poczta wysłała do urzędów skarbowych
około 1,4 tyś. tytułów wykonawczych. Skarbówka wyegzekwowała zadłuŜenie w 459 przypadkach. W tym roku egzekucji będzie duŜo więcej.

Nowiny Rybnickie
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SŁAWOMIR WATOŁA
Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15
* realizacja recept
* szybkie terminy
* gabinet okulistyczny
*sprzedaŜ i aplikacja
soczewek
kontaktowych
* szkła progresywne

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

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

UWAGA!
Komputerowe
badanie ostrości wzroku.
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PORADY PRAWNE
Jakie są prawa dziecka, gdy rodzice nie
są małŜeństwem - cz. II
Jednorazowa zapomoga pienięŜna z tytułu urodzenia
dziecka, tzw. Becikowe, przysługuje rodzicom dziecka niezaleŜnie od tego, czy są małŜeństwem, czy Ŝyją w związku nieformalnym. Taką zapomogę otrzymuje się tylko raz, bez
względu na to czy rodzice zgłoszą się po nią razem, czy osobno. Aby otrzymać becikowe, trzeba złoŜyć wniosek o zasiłek w urzędzie gminy. Do pisma naleŜy dołączyć oświadczenie, Ŝe na dziecko nikt jeszcze nie pobrał becikowego, akt
urodzenia malucha wraz z nadanym mu numerem PESEL,
kserokopię dowodów osobistych rodziców, a takŜe zaświadczenie lekarskie od lekarza, Ŝe matka dziecka była pod opieką
lekarską przez całą ciąŜę. Od dnia 1 stycznia 2012 roku, aby
pobrać becikowe, trzeba załączyć takŜe zaświadczenie o odbyciu co najmniej trzech wizyt u ginekologa w kaŜdym trymestrze ciąŜy. Pierwsza wizyta musi się odbyć najpóźniej do
10 tygodnia ciąŜy. Rodzic, który samotnie wychowuje dziecko moŜe rozliczyć się z podatku wspólnie z dzieckiem. Pozwala to na zaoszczędzenie znacznych kwot. Przy wspólnym
rozliczaniu, podatek obliczany jest od połowy sumy dochodów rodzica i dziecka. Obliczony podatek następnie mnoŜy
się razy dwa. Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza na osobę
504 zł, rodzicom naleŜy się zasiłek na dziecko bez względu
czy rodzice są małŜeństwem, czy nie. Wysokość zasiłku waha
się od 68 do 98 zł miesięcznie. W sytuacji gdy rodzice mieszkają razem, dziecko mieszka z nimi, podobnie gdy rodzice są

małŜeństwem. Jeśli rodzice jednak postanawiają się rozstać a
władza rodzicielska przysługuje obojgu, to miejsce zamieszkania dziecka jest u tego rodzica, u którego dziecko stale
przebywa. Jeśli rodzic nie mieszkający z dzieckiem nie godzi
się na takie rozwiązanie, to ma prawo wystąpić do Sądu z
wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka. NiezaleŜnie
czy rodzice mieszkają razem, czy nie i czy mają pełnię władzy rodzicielskiej oraz czy ich prawo jest ograniczone wyrokiem sądu, to kaŜde z nich ma prawo do kontaktu z dzieckiem. Jeśli rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w tej
kwestii, to reguluje to sąd opiekuńczy. Wniosek o ustalenie
kontaktów składa się do sądu rejonowego w miejscu, gdzie
zamieszkuje dziecko. Sąd podejmuje decyzję o częstotliwości
kontaktów po przesłuchaniu stron, świadków oraz po przeprowadzeniu badania dziecka i rodziców przez psychologa i wydania opinii. Na wyjazd za granicę potrzebna jest zgoda obydwojga rodziców. MoŜe być ona wyraŜona takŜe ustnie. Gdy
chcemy wyrobić dziecku paszport, to musimy się udać do
urzędu razem z partnerem, albo przedłoŜyć przy składaniu
wniosku o paszport jego oświadczenie sporządzone u notariusza, Ŝe wyraŜa zgodę na wyrobienie paszportu. Zgodnie z
przepisami wniosek w imieniu małoletniego składają rodzice
wspólnie. Czyja zgoda jest potrzebna na leczenie dziecka?
Jeśli dziecko jest przeziębione i chcesz z nim iść do lekarza,
to zgoda partnera nie jest potrzebna. Jednak w sytuacji gdy
maluch ma mieć wykonaną operację, która wiąŜe się z podwyŜszonym ryzykiem, lekarze mogą Ŝądać zgody obojga rodziców. W przypadku takiej zgody pozostaje wniosek do sądu
rodzinnego i nieletnich i do momentu uzyskania zgody sądowej na leczenie dziecka, nie moŜna go leczyć. Dziecko moŜe
w tym czasie przebywać w szpitalu.
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: 08:30 – 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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Humor Humor Humor
Nazwa firmy

S

ekretarka do szefa:
- Nie chciałabym naciskać, ale jak nie dostanę podwyŜki,
to będę zmuszona opublikować pamiętniki.
***

K

orytarzem biurowca idzie Ŝona dyrektora firmy z olbrzymim tortem. Pracownicy witając ją, pytają:
– To dla męŜa?
– Nie, dla jego sekretarki.
– A co ma? Imieniny, urodziny?
– Nie, stanowczo za dobrą figurę.
***

D

wie kobiety przyszły do króla Salomona i przywlekły
za sobą młodego człowieka.
- Ten młody człowiek zgodził się oŜenić z moja córką! - powiedziała jedna.
- Nie! Zgodził się oŜenić z moją córką! - zakrzyknęła druga.
I zaczęły się kłócić, aŜ król Salomon poprosił o ciszę.
- Przynieść mi największy miecz - powiedział - Trzeba przeciąć go na pół. KaŜda z was dostanie po połowie!
- Brzmi nieźle - powiedziała pierwsza kobieta.
Druga na to:
- O, panie, nie przelewaj niewinnej krwi. Niech inna kobieta
go poślubi.
Mądry król nie wahał się ani chwili:
- Facet musi poślubić córkę pierwszej kobiety - zawyrokował.
- Ale ona chciała przeciąć go na dwie części! - wykrzyknął
dwór króla.
- Właśnie dlatego widać - powiedział mądry król Salomon Ŝe to jest prawdziwa teściowa!
***

T

eściowa do zięcia:
- Dziś w radiu puścili przebój mojej młodości!
- "Bogurodzicę"?!
***

W

ZOO przed klatką z małpami zatrzymuje się szkolna
wycieczka. W pewnym momencie para małp zaczyna
się kochać. Nauczycielka nie moŜe odciągnąć dzieci od klatki, więc idzie po dozorcę i mówi:
- Niech pan coś zrobi. PrzecieŜ nie wypada, Ŝeby dzieci przyglądały się temu. MoŜe da pan małpom herbatnika?
- A pani dla herbatnika przerwałaby w takim momencie?

WRZESIEŃ
• Dnia 5.IX. o godz. 6.20 męŜczyzna dokonał kradzieŜy części
metalowych z terenu KWK „Rydułtowy-Anna”,
• Dnia 9.IX. o godz. 16.35 przy ul. KrzyŜkowickiej grupa nieletnich dokonała umyślnego zniszczenia mienia prywatnego
poprzez wybicie szyby oraz zniszczenia sprzętu ogrodowego,
• Dnia 8.IX. Dwójka nieletnich dokonała uszkodzenia samochodu osobowego marki VW Golf zaparkowanego na parkingu niestrzeŜonym przy ul. Mickiewicza w rejonie boiska Orlik,
• Dnia 30.VIII o godz. 21.00 patrol policji zatrzymał do kontroli kierowcę VW Golf, który był pod wpływem alkoholu
oraz nie posiadał prawa jazdy,
• Dnia 16.IX. O godz. 17.45 dwie nieletnie dziewczyny z Raciborza w sklepie „Pepco” przy ul. Raciborskiej w Rydułtowach dokonały kradzieŜy odzieŜy,
• Dnia 9.X o godz. 7.45 mieszkaniec Wodzisławia w sklepie
„Kaufland” przy ul. Raciborskiej w Rydułtowach dokonał
kradzieŜy kilku butelek alkoholu,
• Dnia 28.IX w godzinach rannych w Rydułtowach przy ul.
Raciborskiej ze stacji „Orlen” n/n męŜczyzna dokonał kradzieŜy paliwa posługując się samochodem osobowym marki
VW Passat,

Zebrał
Stanisław Brzęczek
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w
uroczystościach z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w
dniu 11 listopada (niedziela). O godz. 9:30 nastąpi złoŜenie
kwiatów pod pomnikiem Walk i Zwycięstwa na Placu Ludwika
Konarzewskiego Juniora (naprzeciwko UM), później przemarsz
do Kościoła p.w. Św. Jerzego, gdzie o godz. 10:30 odprawiona
zostanie msza święta.
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Usiłowanie samobójstwo w pokoju sędziego śledczego –
Ponure zajście w gmachu sądu chorzowskiego

W

niedzielę 30 ub m. wydarzył się w Sądzie Okręgowym w Chorzowie ponury wypadek. Około godz. 12
w południe do sędziego śledczego Sądu Okręgowego Przyprowadzono dwóch aresztantów, a mianowicie Pawła Liwowskiego i Henryka Spechta, zam. w Chorzowie, których sędzia
miał przesłuchać. Dokonali oni mianowicie w nocy z 28 na
29 ub. m. włamania do kiosku Józefa Fojkisa w Chorzowie,
gdzie skradli większą ilość wędlin. Liwowskiego oraz Spechta wprowadziło dwóch posterunkowych do pokoju sędziego,
gdzie przystąpiono do przesłuchania. Po ukończeniu przesłuchania sędzia odczytał następnie tymczasową decyzję, mocą
której Liwowski osadzony został w więzieniu śledczym. Po
odczytaniu tej decyzji Liwowski wyjął błyskawicznie nóŜ z
kieszeni, którym zadał sobie w zamiarze samobójczym dwie
niebezpieczne rany w okolicę serca. Padł on nieprzytomny na
podłogę. Na miejsce ponurego zajścia przywołano natychmiast pogotowie ratunkowe, które odstawiło Liwowskiego do
szpitala miejskiego w Chorzowie. Najwidoczniej decyzja
sądu zrobiła na Liwowskim tak silne wraŜenie, Ŝe postanowił
odebrać sobie Ŝycie. W czasie wypadku w pokoju sędziego
było obecnych poza sędzią śledczym dwóch posterunkowych
policji, dwóch urzędników sądowych, oraz spólnik Liwowskiego, Specht.
Ułatwienia dla młodzieŜy na kolejach w czasie
feryj świątecznych
inisterstwo wyznań religijnych i oświecenia publicznego zwróciło się do ministra komunikacji o wydanie
niezbędnych zarządzeń, mających zabezpieczyć młodzieŜy
szkolnej wygodniejsze warunki przejazdu kolejami na zbliŜające się feryje BoŜego Narodzenia. Ministerstwo komunikacji
- niezaleŜnie od zarządzeń, odnoszących się do wykonania
masowego przewozu podróŜnych w okresie świątecznym wydało dyrekcjom okręgowym kolei państwowych specjalne
polecenia dla usprawnienia przewozów młodzieŜy szkolnej w
czasie feryj. Urzędy wykonawcze otrzymały polecenia nawiązania porozumienia z lokalnemi władzami szkolnymi dla zorientowania się w ilości młodzieŜy szkolnej, zamierzającej
wyjechać z poszczególnych stacyj kolejowych, jak równieŜ w
terminach i kierunkach wyjazdów. W razie potrzeby będą w
pociągach pasaŜerskich wyznaczane specjalne wagony, przeznaczone dla młodzieŜy szkolnej.
„Siedem groszy”

M

WYRÓśNIENIE DLA SPÓŁDZIELNI
UCZNIOWSKIEJ „TOFIK” Z ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
W RYDUŁTOWACH

S

półdzielnia uczniowska „Tofik” działa w ZSP nr2 od
2008 roku i odnosi spore sukcesy. Ostatnio wyróŜniono nas na forum międzynarodowym. Mieliśmy
bowiem okazję zaprezentować się jako wzorcowo
funkcjonująca spółdzielnia uczniowska przed gośćmi z Czech
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Słowacji, Hiszpanii, Węgier i Wielkiej Brytanii, którzy przebywali w Polsce w ramach projektu „Współpraca popłaca! Idee
spółdzielcze w nauczaniu i wychowaniu w szkole”. Uczniowie
i nauczyciele z zagranicy mieli okazję zobaczyć jak działa nasz
szkolny sklepik, byli równieŜ zaproszeni na degustacje regionalnych potraw przygotowanych przez uczniów ZSP nr2, a
takŜe z zainteresowaniem obejrzeli prezentację na temat Rydułtów i naszej szkoły. Wizytę zaplanowano jako krótką, lecz
intensywną. Jej kulminacją była konferencja dotycząca idei
spółdzielczości, w której udział wzięły uczennice zaangaŜowane w działalność „Tofika”. Konferencja stała się takŜe okazją do wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie.
Jako podsumowanie wydarzenia, idea spółdzielczości w naszym regionie została omówiona przez przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich.

Joanna
Bizon

Comenius w SP 3

W

minio n y m
r o k u
szkolnym w rydułtowskiej
„trójce” podjęto działania, które miały na celu
przystąpienie do finansowanego ze środków Unii Europejskiej
międzynarodowego programu Comenius. Na początku lipca
2012 roku otrzymaliśmy oficjalną wiadomość o pozytywnej
kwalifikacji. ZłoŜony przez nas wniosek został oceniony bardzo wysoko przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się
przez całe Ŝycie” – 91 na 100 punktów. Na realizację działań
zaplanowanych w projekcie partnerskim noszącym nazwę
„Europemix” otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie 20 000€. Działania te realizowane będę przez
dwa lata. Projekty partnerskie Comenius to współpraca dwóch
lub więcej szkół z róŜnych krajów UE, która skutkuje przede
wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie
nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z
róŜnych państw członkowskich. W naszym partnerstwie bierze
udział dziesięć krajów, a pierwsze spotkanie grupy odbędzie
się w dniach 15-17.11.2012 na Cyprze.
koordynator projektu
śaneta Honisz
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Lecz się miodem

N

akarmi mózg, pokona przeziębienie, poprawi apetyt, a zarazem nie powinien
doprowadzić do nadwagi. Idzie jesień, miód triumfalnie wkracza na stoły. Słodki, aromatyczny, o unikalnym smaku... Nawet ci, którzy za nim nie przepadają,
na pewno słyszeli, Ŝe jest zdrowy. Wiesz, jak cięŜko muszą zasuwać pracowite
pszczółki, by wyprodukować kilogram tego przysmaku? Zbierają nektar z ok. miliona trzystu tysięcy kwiatów rzepaku, lub z 800 tys. kwiatów akacji, z 8 milionów kwiatów gryki,
czy 6,5 milionów kwiatów wrzosu. Na kaŜdy kilogram miodu pszczoły wykonują zwykle cztery miliony lotów na trasie ul kwiat. Dobrze, Ŝe to praca zespołowa! I efekt imponujący.

Lek z pasieki
Nasi przodkowie, od Egipcjan po mieszkańców Dalekiego Wschodu, szybko odkryli, Ŝe miód ma właściwości bakteriobójcze,
wspiera odporność i wzmacnia organizm (np. po chorobie). Dzisiaj naukowo dowiedziono, Ŝe tak jest w istocie. CóŜ tak niezwykłego zawiera, Ŝe działa? Miód nie obfituje w witaminy (chociaŜ jest w nim trochę witaminy C i B), które uchodzą za głównych
sprawców pozytywnej mocy jedzenia. To produkt wysokokaloryczny (w stu gramach miodu jest prawie 320 kcal), niemal sam
cukier. Zatem trucizna? Sprawca otyłości? Nic podobnego. Węglowodany proste, zawarte w miodzie, są łatwe do przyswojenia,
więc w krótkim odŜywiają organizm: są znakomitym źródłem energii dla wyczerpanych fizycznie i umysłowo. Z załoŜenia cukry
nie są naszym wrogiem, tylko paliwem. Potrzebnym i wskazanym, póki nie zalejemy silnika. Miód szybko zaspokaja głód i naprawdę trudno byłoby się nim "przejeść". Silnie bakteriobójcza jest zawarta w miodzie inhibina. Obfitują w nią przede wszystkim miody spadziowe z drzew szpilkowych, lipowe i grykowe. Inhibiny boi się nawet groźny gronkowiec złocisty. Działanie
przeciwbakteryjne miodu wykorzystywane jest w dermatologii, szczególnie do zwalczania pryszczy i innych skaz. Nieprzypadkowo zawiera go wiele kosmetyków. Czysty miód nie rujnuje zębów. Wprawdzie bakterie powodujące próchnicę (np. paciorkowce) uwielbiają cukier i kleiste potrawy, ale ich wzrost w jamie ustnej jest hamowany przez zawarty w miodzie nadtlenek wodoru. Zawarta w miodzie acetylocholina poprawia ogólną kondycję, gdyŜ wspiera układ krąŜenia, wzmacniając wydolność mięśnia sercowego. TakŜe obecny w nim potas wspiera skutecznie ludzkie serce. Magnez, wapń, cynk i Ŝelazo to dodatkowe atuty
miodu. MoŜe ilości nie są imponujące, zwłaszcza, Ŝe daru pszczół nie jemy w duŜych dawkach, ale na pewno nie do pogardzenia.

Miód miodowi nierówny
Osobom, które mają kłopoty z wątrobą pomoŜe przede wszystkim miód z mniszka lekarskiego. Miód gryczany stosujemy przy wyczerpaniu organizmu, nerwicach, złamaniach
kości i przy problemach z układem krąŜenia. Miodem dedykowanym krąŜeniowcom jest
miód rzepakowy. Spadziowy pomoŜe przy chorobach dróg oddechowych, katarze i problemach z przemianą materii. Wielokwiatowy najlepiej słuŜy alergikom (pod warunkiem, Ŝe
nie są uczuleni akurat na miód), lipowy (podobnie jak malinowy) osobom cierpiącym na
bezsenność i przeziębionym. Miód akacjowy jest niezastąpiony przy nadkwaśności i innych zaburzeniach przewodu pokarmowego, a wrzosowy i nawłociowy leczą schorzenia
nerek oraz pęcherza. Niestety - te ostatnie miody są trudno dostępne.

Ile miodu?
Co za duŜo, to niezdrowo. Osobie dorosłej z pewnością wystarczą 2-3 duŜe łyŜki miodu dziennie (najlepiej w dwóch porcjach).
MłodzieŜy i dzieciom starszym 2-3 łyŜeczki. Uwaga! Miodu absolutnie nie podajemy niemowlętom. W miodzie występują bakterie Clostridium botulinum. Rzadko, ale się zdarza, Ŝe stają się przyczyną wystąpienia u dzieci groźnej dla Ŝycia choroby: botulinizmu dziecięcego. Dla dzieci powyŜej 12. miesiąca miód groźny nie jest, bo starsze organizmy skutecznie rozprawiają się z tą
bakterią.

WaŜne przechowywanie
Bez względu na to po jaki miód sięgniemy, warto pamiętać, Ŝe zachowa swoje
cudowne właściwości, jeŜeli będzie przechowywany w odpowiednich warunkach.
WaŜne, aby był szczelnie zamknięty i trzymany w suchym, chłodnym pomieszczeniu. Specjaliści przypominają, Ŝe wbrew obiegowym opiniom, kaŜdy dobry miód
po 3-4 miesiącach od dnia zebrania powinien się skrystalizować. Jeśli wciąŜ pozostaje płynny to oznacza, Ŝe jego skład nie jest optymalny.
gazeta.pl Zdrowie
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Międzynarodowo w ZSP nr 2
w Rydułtowach

Z

espół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach nowy rok szkolny rozpoczął w europejskim
klimacie. Na początku października uczniowie
szkoły udali się z pierwszą roboczą wizytą do słowackiej miejscowości Strecno, by razem z partnerami projektu Comenius badać źródła najdłuŜszej słowackiej rzeki Wag.
W ciągu trzech dni razem z czeskimi, słowackimi i tureckimi
kolegami dyskutowali w języku angielskim, będącym językiem roboczym projektu, o europejskości swoich krajów.
Wspólnie tworzyli teŜ prezentacje multimedialne, opracowywali logo projektu, który finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej. Przede wszystkim jednak korzystali z wielu
atrakcji. Między innymi mieli okazję przeŜyć emocjonujący
spływ tratwami po Wagu, słuchali opowieści flisaków oraz
zwiedzili elektrownię wodną Cierny Vah. Dodatkowo oglądali występy zespołów folklorystycznych i ze smakiem degustowali tradycyjne słowackie potrawy. Wizyta na Słowacji to
dopiero pierwszy etap działań zaplanowanych na dwa najbliŜsze lata w ramach Comeniusa. MłodzieŜ z ZSP nr2 w Rydułtowach dzięki projektowi poznaje kulturę oraz folklor innych
krajów, a takŜe ma moŜliwość nawiązania kontaktów z rówieśnikami i rozwinięcia umiejętności językowych. Oprócz
Comeniusa rydułtowska szkoła wkracza w nowy rok szkolny
z dwiema innymi międzynarodowymi inicjatywami. Pierwsza
to polsko – czeski projekt kulinarny realizowany w ramach

współpracy trans granicznej pod hasłem „Śląska sztuka kulinarna”, szczególnie istotny ze względu na popularność profili
kulinarnych w ZSP nr 2. Drugi to projekt Leonardo, w ramach którego uczniowie klas ekonomicznych i handlowych
Technikum juŜ wiosną będą mieli okazję spędzić dwa tygodnie w Londynie, ucząc się i bawiąc, ale przede wszystkim
otwierając się na Europę i zdobywając nowe doświadczenia
tak potrzebne im w dorosłym Ŝyciu.

Justyna Zarembska-Mańka
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Uskrzydleni przyjaznymi Rudami

AKTUALNOŚCI

ność , a takŜe wsparcie przyjaznych nam osób szczerze dziękujemy. Wszystko niemalŜe, co dzieje się w działaniu naszego stowarzyszenia kręci się wokół muzyki i śpiewu, dlatego
namawiamy gorąco do przyłączenia się do nas. Liczymy na
przyjęcie zaproszenia.
Chór „LIRA”

Comenius w Gimnazjum
im.A. Mickiewicza - Jejkowice

D

zień 3 października 2012 roku na długo pozostanie w naszej pamięci i przejdzie do historii chóru.
W dniu tym odbyliśmy niecodzienną wyprawę do
Rud i ich okolic. Towarzyszył nam przewodnik i
znawca tych terenów pan poseł Henryk Siedlaczek oraz nasz
miejscowy radny, pan Piotr Sojka. Znajomość z panem posłem ma związek ze śpiewem i tradycją chóralną, bowiem co
roku mamy szczęście spotykać w radlińskim domu kultury na
Festiwalu Pieśni Śląskiej. Ostatnio teŜ nasze drogi łączą się
na zlocie chórów nad Olzą . Mamy zatem wspólne pasje i to
zaowocowało ciekawym wyjazdem i poznaniem atrakcyjnych
okolic naszego regionu. Jest to nasza „mała ojczyzna” , której
zwiedzanie było marzeniem wielu z nas i stało się rzeczywistością. Zawdzięczamy to przede wszystkim naszej koleŜance
i pomysłodawczyni. Istotnym powodem stała się 20 rocznica
największego w powojennej historii poŜaru lasów w nadleśnictwie Rudy. Pan poseł z wielkim z wielkim pietyzmem
opowiadał o tych wydarzeniach. PrzybliŜył nam takŜe historię
Pocysterskiego Zespołu Pałacowego, a takŜe dzieje bazyliki
pod wezwaniem Matki Boskiej Pokornej. Nie sposób pominąć faktu, Ŝe w sanktuarium przebywał nasz król Jan III Sobieski, przed wyprawą na Wiedeń. Znaczącym szczegółem
jest wspomnienie roku 1796, gdyŜ właśnie w tej świątyni
zawiązał się kult świętej Barbary przez powstanie Legionów
tej patronki. TakŜe droga dziejów bazyliki M.B. uśmiechniętej w Pszowie miała swój początek w Rudach. Zakon cystersów sprowadzony tutaj z Jędrzejowa spowodował wielki
rozwój tych ziem i nauczył ludzi wielu rzemiosł oraz ziołolecznictwa i medycyny. Historię zakonu i całego przedstawił
nam z nieukrywaną pasją ksiądz Jan, który wie na ten temat
wszystko !.. Nie mogliśmy pominąć przejaŜdŜki zabytkową
kolejką wąskotorową, której ambitne plany rozwojowe przekreśliła II wojna światowa. Kolejnym celem naszej wędrówki
stało się poŜarzysko i odwiedzenie 200 letniej kapliczki św.
Magdaleny, tzw. Magdalenki. Usłyszeliśmy wiele ciekawych
historii na temat poŜaru, gaszenia oraz cudownego niemalŜe
ocalenia kościoła, który jest oczkiem w głowie mieszkańców.
Do sfinalizowania naszej uroczej wycieczki przyczynił się
oprócz wspomnianego juŜ posła p. Henryka – ambasadora
tych stron, takŜe pan europoseł Bogdan Marcinkiewicz, za co
ogromnie dziękujemy. Specjalne podziękowania naleŜą się
pani Halinie. Za wysoki profesjonalizm , niezwykłe zaangaŜowanie w realizację tak wspaniałego pobytu i odpowiedzial-
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Na tle Wawelu

W chlebowej chacie
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Finał Festiwalu
„Co Ślązakom w duszy gra”

21

października wypełnionej po brzegi sali Rydułtowskiego Centrum Kultury Feniks odbył się koncert finałowy festiwalu „Co Ślązakom w duszy gra”. W kategorii amator I miejsce zajęła Jolanta Banasik z piosenką „Powiadają Ŝem
jest ładna”, II miejsce zdobył nasz zasłuŜony chór „Cecylia” w
wiązance pieśni cieszyńskich a III miejsce 2 zespoły : Zespół
regionalny „Pszowiki” za piosenkę „Jakie fajne nasze strony”
oraz grupa artystyczna „Bebiki” w piosence „Oma i Opa” .
Specjalne wyróŜnienie zdobył zespół Rzuchowianki z Old Stars
za piosenkę „Zolyty u Agatki” . W kategorii profesjonalista I
miejsce zdobył zespół „Zapłoty” który wykonał utwór „Poszła
Karolinka” II miejsce zespół Underground w utworze „Niy
Poradza” a III Ferajna Makuli za utwór „Szafner”. Występy
zapowiadali panowie z Kabaretu Młodych Panów którzy na
koniec wystąpili ze swoim autorskim programem kabaretowym. Mecenasem festiwalu był Tauron Dystrybucja S.A który
ufundował nagrody w wysokości 12 000 tys. zł W czasie festiwalu Burmistrz Kornelia Newy wręczyła zespołom : Chórowi
Cecylia i Towarzystwu Miłośników Rydułtów statuetki
„Ruydułtowska dwudziestka” za nieprzerwaną działalność w
zakresie kultury w okresie 20- letniej samodzielności miasta.
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Od Redakcji :
PoniewaŜ część osób pytało co to za Old Stars którzy śpiewają
z zespołem Rzuchowianki więc podpowiadam Ŝe są to panowie
z Towarzystwa Miłośników Rydułtów którzy od lat przygotowywali występy dla pań z okazji ich święta. Nazwali się odrębnie Old Stars gdyŜ jako męŜczyźni nie pasowali do nazwy zespołu Rzuchowianki a chcieli teŜ podkreślić swoją autonomiczność z uwagi na fakt, Ŝe nadal niektóre programy przygotowują
odrębnie na potrzeby działań programowych Towarzystwa Miłośników Rydułtów. Przy okazji informujemy, Ŝe przyjmujemy
męŜczyzn do tego zespołu a teŜ gwarantujemy , Ŝe na próbach
nie będziecie się nudzić. PoniewaŜ piszący jest częścią tego
zespołu więc informuję, Ŝe występujemy w śląskich strojach ( z
rejonu Raciborza) bo tak się składa, Ŝe historycznie Rydułtowy
przez całe stulecia naleŜały do kolejnych ksiąŜąt raciborskich.
Preferujemy pieśni i przyśpiewki regionalne, biesiadne z elementami kabaretowymi. Dzień wcześniej w Domu Kultury w
Kobyli ( gmina Kornowac) odbył się przegląd zespołów regionalnych oceniany przez profesjonalnych muzyków. W przeglądzie uczestniczyły zespoły : Kobylanki, chór z Lysek, zespół
Melodia z PstrąŜnej, Kabaret z PstrąŜnej, Zespół Rzuchowianki
z Old Stars, oraz solistka z domu kultury. NajwyŜej oceniono
występ solistki( brak konkurencji) zaś I miejscami podzieliły
się zespoły Rzuchowianki z Old Stars z chórem z Lysek. Po
przeglądzie wyróŜniono dyplomami wiele osób zaangaŜowanych w działalność na rzecz kultury w gminie Kornowac.

H.M

Comenius w Gimnazjum im. A. Mickiewicza - Jejkowice

G

imnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach gościło uczniów z Hiszpanii i Włoch. Szkoła uczestniczy w projekcie kulinarnym pt.” Jesteśmy tym co jemy” w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Wizyta
rozpoczęła się w niedzielny wieczór 14 października i trwała tydzień. Oto krótka relacja: Poniedziałek, 15.10 Wyruszyliśmy na wycieczkę do Chaty Chleba w Gminie Brenna. Razem z naszymi kolegami uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych, uczyliśmy się wyrabiać masło, twaróg, maślankę oraz piekliśmy podpłomyki. Początkowo, sądząc po minach
naszych kolegów myśleliśmy, Ŝe nie będzie im smakowało to jedzenie, ale nasze przypuszczenia okazały się mylne. Zarówno
Hiszpanie, jak i Włosi kilkakrotnie piekli podpłomyki, które szybko znikały ze stołu. Następnie w Gospodarstwie Agroturystycznym Matula zorganizowano dla nas przejaŜdŜkę wierzchem na koniu oraz przejaŜdŜkę powozem po Górkach Wielkich. Na koniec piekliśmy kiełbasy na wolnym ogniu. Pełni wraŜeń wróciliśmy do Jejkowic. Wtorek, 16.10 Uczniowie z zaprzyjaźnionych
szkół uczestniczyli w lekcjach oraz konkursie „Kocham Cię Europo”. Po południu zwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Czernicy, gdzie uczestniczyliśmy w kolejnych warsztatach, w czasie których uczyliśmy się gotować tradycyjne potrawy śląskie. Warsztaty okazały się bardzo ciekawe. Wstyd się przyznać, ale niektórzy z nas takŜe pierwszy raz w Ŝyciu przygotowywali wodzionkę.
Środa, 17.10 Wspólnie z klasami trzecimi naszej szkoły wyjechaliśmy na wycieczkę do Muzeum w Oświęcimiu. Podzieleni na
pięć grup: trzy polskie, włoska i hiszpańska, poznaliśmy jedno z najwaŜniejszych wydarzeń historii XX wieku. Czwartek, 18.10
Kolejny dzień w naszej szkole. Po dwóch lekcjach kaŜda grupa przygotowała plakat na temat tradycyjnej potrawy narodowej
danego kraju. W tym dniu Samorząd Uczniowski przedstawił Pokaz Talentów naszego Gimnazjum. W akademii uczestniczyła
cała szkoła oraz nasi goście. Uczniowie oklaskami nagradzali kolejne występy. Na koniec pokazu wystąpili gitarzyści ze szkoły
w Hiszpanii oraz tancerki ze szkoły włoskiej, które wspólnie z naszymi uczniami przedstawiły układ taneczny. Ten ostatni występ został nagrodzony długimi owacjami, a nauczyciele z Hiszpanii i Włoch chwalili nas za umiejętność integracji z rówieśnikami ze szkół partnerskich. Wszyscy świetnie się bawili. Po akademii udaliśmy się do Urzędu Gminy, gdzie uczestniczyliśmy w
spotkaniu z przedstawicielami lokalnych władz. Piątek, 19.10 Złota Polska Jesień – taka pogoda towarzyszyła nam w czasie
wycieczki do Wieliczki i Krakowa. Kopalnia Soli wywarła na naszych gościach ogromne wraŜenie, kolejne sale przedstawiały
się imponująco, równieŜ obiad jedzony w podziemiach kopalni smakował nam wszystkim. Kraków – Wawel, Rynek z Sukiennicami i hejnałem z wieŜy Kościoła Mariackiego zapadnie na długo w pamięci naszych gości, którzy byli zauroczeni dawną stolicą
Polski. Wieczorem poŜegnaliśmy się z naszymi koleŜankami i nauczycielami z Włoch, którzy z Krakowa wracali do domów.
Sobota, 20.10 Czas spędzony w rodzinach goszczących uczniów kaŜdemu upłynął według własnego pomysłu, niektórzy z nas
chcieli odpocząć, inni - wręcz przeciwnie jechali na rowerach podziwiać Złotą Polską Jesień. Nauczycieli zwiedzali Zamek w
Pszczynie. Niedziela, 21.10 Wizyta na dobre się kończy, nadszedł czas poŜegnania. Ze łzami w oczach i pełni wraŜeń rozstaliśmy się z naszymi kolegami i ich nauczycielami z Hiszpanii. Udział w projekcie pozwolił nam lepiej poznać zwyczaje i tradycje
naszych rówieśników z Hiszpanii i Włoch. Zawiązaliśmy przyjaźnie, które mamy nadzieję kontynuować, a przeŜyte wspólnie
chwile na długo pozostaną w naszej i naszych rodziców pamięci.
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FOTOREPORTAś
Na Ŝaglach Gimnazjum nr 1

Comenius w ZSP nr 2

Słowacja

„Święto pieczonego kartofla”
w Gimnazjum nr 1
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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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