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Rydułtowy i gminy powiatu wodzisławskiego oraz rybnickiego
Z okazji nadchodzących
Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku
pragniemy złoŜyć
najserdeczniejsze Ŝyczenia.
Niech nadchodzące Święta będą
dla Państwa niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień.
śyczymy, aby minęły w spokoju i radości wśród
rodziny, przyjaciół oraz wszystkich
bliskich dla Państwa osób.
Przewodniczący Rady Miasta
Lucjan Szwan

Ryszard Zawadzki

Burmistrz Miasta
Kornelia Newy
Foto: H. Machnik

Redaktor wydania:
M.A.Wieczorek

Nadchodzący Nowy Rok
to nie tylko okres radości,
ale równieŜ zadumy nad tym
co minęło i nad tym co nas czeka.
Tak więc Ŝyczę duŜo optymizmu i
wiary w pogodne jutro.

Powiatowy
Przegląd
Zespołów
Folklorystycznych
- RCK „Feniks”

Foto: H. Machnik
Foto: H. Machnik

Foto: H. Machnik

Na uroczystości w
ZSP Nr 1
im. Noblistów
Polskich.
Poświęcenie
tablicy
Ś.p. prof.
Józefa Dudek
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JUBILEUSZ 50-LECIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK w ZSP Nr 2
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IV Mikołajkowy
Festiwal Muzyczny
IM. H.M. GÓRECKIEGO
Foto: H. Machnik

Kolejna nagroda dla
L. Stęchły
za wystawę modelu
w Bielsku
śyczenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
wszystkim mieszkańcom Rydułtów i okolicy
Ŝyczy Dyrekcja i cały personel medyczny NZOZu
w Rydułtowach

Barbórka
w TMR
Foto: H. Machnik
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Parasol noś i przy pogodzie

A

kurat mieliśmy i mamy, a moŜe jeszcze będzie
taka pora roku, Ŝe ten atrybut jest nieodzowny w
myśl porzekadła: parasol noś i przy pogodzie.
Anglicy noszą je bardzo często a w Szkocji podobno 365 dni pada, ale mimo tego, jest to bardzo piękny
kraj. Trafiłam jak „ślepa kura ziarnko”, Ŝe 3 dni nie padało,
ale to jest ponoć ewenement.
Dzieje parasola są podobno niezwykłe i pierwsze z
nich nie miały nic wspólnego z deszczem. Były zarezerwowane dla waŜnych osób jako symbol rangi i szacunku. W Asyrii, Egipcie, Persji, Indiach staroŜytne rzeźby i malowidła
przestawiają sług trzymających przeciwsłoneczne parasole
nad władcami. W Asyrii taki przedmiot mógł mieć tylko król.
Atrybutem władzy zwłaszcza w Azji pozostawał parasol na
przestrzeni wieków. Pozycja władcy rosła stosownie do liczby posiadanych parasoli. Zresztą do dzisiaj jeszcze w niektórych krajach na Dalekim Wschodzie i w Afryce parasol po
dziś dzień jest symbolem władzy. Ciekawą rzeczą jest równieŜ to, Ŝe od dawien dawna parasol
łączono z religią. Np. Egipcjanie uwaŜali, Ŝe bogini Nut osłania swym ciałem
niczym parasolem całą ziemię i dlatego
chodzili pod parasolami. Mieszkańcy
Indii i Chin wierzyli, Ŝe otwarte parasole wyobraŜają sklepienie niebios.
Pierwsi buddyści uŜywali ich jako symbolu Buddy. Często wieńczyli nimi
posągi. Około 500 r. p.n.e. parasole
pojawiły się w Grecji. Podczas świąt
religijnych ocieniano nimi wizerunki
bogów i bogiń. Słudzy osłaniali nimi
takŜe kobiey ateńskie. Rzadko z parasola korzystali męŜczyźni. W Grecji
parasol zawędrował do Rzymu. W Kościele Rzymskokatolickim parasol włączono do insygniów liturgicznych. PapieŜ
zaczął występować pod jedwabnym baldachimem w czerwono - Ŝółte pasy, kardynałowie i biskupi mieli fioletowy lub
zielony. W bazylikach po dziś dzień ustawiany jest tron z
baldachimem w papieskich kolorach. Specjalny baldachim
ma teŜ kardynał, który po śmierci papieŜa a przed wyborem
następnego stoi na czele Kościoła.
Słowo „parasol” pochodzi z języka włoskiego „para” i
„sol” ( przeciw słońcu) i nie miał nic wspólnego z deszczem.
Być moŜe Chińczycy lub staroŜytne Rzymianki do ochrony
przed nim zaczęli uŜywać papierowych parasoli pokrytych
woskiem i oliwą. W Europie zwyczaj osłaniania się parasolem przed słońcem i deszczem na jakiś czas zaniknął. Pojawił
się w XVI w. Po parasol sięgnęli Włosi i Francuzi. Około
XVIII w parasole zaczęły uŜywać Angielki. MęŜczyźni nie
chcieli ich nosić uwaŜając je za atrybut damski. Na zmianę
podejścia do parasola w Anglii wpłynął podróŜnik i filantrop
Jonas Hanway. Podobno jako pierwszy męŜczyzna w Londynie odwaŜył się go nosić publicznie, nie zwaŜając na kpiny
innych. Nosił go przez 30 lat. Jak umarł w 1786 r. parasol
nosili juŜ męŜczyźni i kobiety. Wtedy były one cięŜkie i niezgrabne. Miały duŜe, cięŜkie i niezgrabne, jedwabne lub płócienne klapy nasączone oliwą oraz stelaŜe i rączki z drewna
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lub fiszbinu. Często przeciekały. Jak namokły trudno je było
otworzyć, ale ich popularność wciąŜ rosła. Przybywało wytwórców i sklepów z parasolami, ulepszano je teŜ systematycznie. W połowie XIX w Samuel
Fok opatentował model „Paragon”.
Zastosował lekkie, ale mocne rurki
stalowe, nowe przykrycia z jedwabiu, bawełny i woskowego płótna.
Tak powstał współczesny parasol,
który zyskał wśród angielskich dam
popularność jako elegancki dodatek.
Na ogół harmonizował ze strojem
właścicielki. Parasolka była pokrywana wszelkimi jedwabiami i satynami o jasnych barwach. Miała teŜ
róŜne zdobienia w postaci koronek,
frędzli, kokard, wstąŜek a nawet
piór. Jeszcze na początku XX w
Ŝadna szanująca się kobieta i dystyngowana matrona, która
chciała chronić swą delikatną cerę przed słońcem nie pokazywała się bez parasola. Gdy na początku ubiegłego stulecia –
w latach dwudziestych modna stała się opalenizna, przeciwsłoneczne parasole wyszły z uŜycia. Za to pojawiła się moda
na miejskiego dŜentelmena w meloniku i z czarnym zamkniętym parasolem, który słuŜył równieŜ jako elegancka laska.
Gdy po II wojnie światowej technika poszła naprzód pojawiły
się ulepszone parasole takie jak np. składane i pokryte materiałami z nylonu, poliestru i plastiku. W odróŜnieniu od masowo produkowanych tanich modeli we wszelkich kolorach i
rozmiarach, podobno istnieją jeszcze nieliczne warsztaty wytwarzające piękne ręcznie wykonywane ale drogie parasole.
Jednak wolimy te, które składane mają po 15-20 cm i mieszczą się w damskich torebkach. Kiedyś parasol uchodził za
symbol luksusu i wysokiej pozycji społecznej. Dziś jest łatwo
dostępny w szerokim asortymencie i przedmiot, który najczęściej gubimy – mówię to z własnego doświadczenia. Dziś w
niektórych krajach znowu wraca do mody parasol słoneczny
ze względu na ostrzeŜenia przed działaniem promieni słonecznych. My nosimy go najczęściej z powodu deszczu bo
pogoda jest kapryśna. Nie lekcewaŜmy wiec czyjegoś przypomnienia: „Nie zapomnij parasola”

Horacy

Towarzystwo Miłośników Rydułtów
zaprasza wszystkich mieszkańców
na naszą nową stronę internetową,
gdzie moŜna znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących
TMR –u oraz od maja dostępny
jest kaŜdy numer „Kluki”
www.tmrrydułtowy.pl
Jest moŜliwość umieszczenia na niej
płatnej reklamy.
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elektrycznych i wod.-kan. Zamontowano klapę oddymiającą na klatce schodowej oraz markizy na tarasach. Trwa
montaŜ sufitów podwieszanych oraz instalacji p.poŜ.

za okres od 22 listopada do 19 grudnia 2012
BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ
Z UZBROJENIEM TERENU - ULICA WOJCIECHA
KORFANTEGO
12 grudnia uroczyście otwarto nowe budynki i przekazano
symboliczne klucze mieszkańcom nowych mieszkań komunalnych. Trwa rozliczanie inwestycji .
Wartość całej inwestycji wyniosła: 8 145 194,44 zł (tym
koszty uzbrojenia terenu i koszty budynków komunalnych).
UTWORZENIE TERNU USŁUG REKREACYJNYCH PRZY UL. OFIAR TERRORU – PARK SENSORYCZNY
Dotychczas zrealizowano 80% robót kanalizacyjnych. Wykonano fundamenty pod schody, pomnik i murki gabionowe przy krzyŜu.
Termin realizacji inwestycji: 15 lipca 2013 r.
Całkowita wartość robót budowlanych: 4 049 827,00 zł
brutto.
PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO
DW NR 935 UL. RACIBORSKA
W dniu 12 grudnia dokonano odbioru robót etapów „2” i
„3”. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w
dniu 7 grudnia wstrzymano roboty. Trwa opiniowanie czasowej organizacji ruchu, jaka będzie wprowadzona w
okresie wstrzymania robót.
Wartość robót budowlanych: 2 549 992,37 zł brutto.
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ
Zgodnie z kosztorysem wartość robót budowlanych wynosi: 5 046 310,90 zł. W dniu 27 listopada została odebrana
druga część dokumentacji projektowej - dotycząca remontu kanalizacji deszczowej, biegnącej przez tereny zamknięte (kolejowe) do rzeki Nacyna.
MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ
Trwa opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej.
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Projektant uzyskał mapy geodezyjne do celów projektowych.
ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem
pozwoleń na budowę.
Wartość dokumentacji projektowej: 9 750,00 zł
PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
NR 3 NA POTRZEBY śŁOBKA
Przystąpiono do robót murarskich, tynkarskich oraz montaŜowych ścian wewnętrznych oraz montaŜu instalacji

BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY PIETRZKOWICKIEJ
Otrzymano postanowienie z Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w sprawie wyznaczenia Burmistrza Miasta
Radlin do prowadzenia postępowania i wydania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
przedmiotowej inwestycji.
Termin opracowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę wyznaczono na 30 kwietnia 2013 r.
Wartość umowy : 7 872,00 zł.
PRZEBUDOWA BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
NA UL. RACIBORSKIEJ
W dniu 30 listopada zawarto umowę z Biurem Usług Projektowych „INFO-PROJEKT” Krzysztof Linek na opracowanie programu funkcjonalno-uŜytkowego. W dniu 13
grudnia zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w
formule „zaprojektuj i wybuduj”. Termin składania ofert
upływa z dniem 28 grudnia.
B U D O W A
B O I S K A
P R Z Y
UL.KOCHANOWSKIEGO – PIŁKOCHWYTY
Zawarto umowę na podwyŜszenie piłkochwytów do wysokości 8 m.
Termin wykonania robót upływa 21 grudnia.
Wartość umowy : 10 086,00 zł.

DLACZEGO …
Obiecałam, Ŝe w grudniu powiem kilka słów o śmieciach.
Nie jest to najlepszy temat do rozmów przed Świętami, ale
cóŜ – w przyszłym roku będzie to jeden z najczęściej poruszanych w kraju tematów. MoŜe więc trzeba juŜ zacząć się
z nim oswajać.
Wprowadzona przez Sejm RP nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała, Ŝe
od 1 lipca przyszłego roku Miasto Rydułtowy stanie się
właścicielem odpadów komunalnych, wytworzonych przez
właścicieli nieruchomości, które są zamieszkałe.
Innymi słowy – wszystkie odpady komunalne (śmieci) z
naszych posesji będą naszą wspólną własnością. Oczywiście jako właściciele będziemy musieli coś z tymi odpadami
zrobić. Problem jest więc powaŜny.
Uspokoję jednak Państwa, Ŝe nie będziecie musieli wywozić swoich śmieci – zrobi to za was Miasto.
Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych,
które zawarliście Państwo z przedsiębiorcą odbierającym
odpady obowiązywać będą do dnia 30 czerwca 2013 r.
Uprzedzam jednak, Ŝe Waszym obowiązkiem będzie ich
wypowiedzenie. Niestety, ustawodawca nie przewidział wygaśnięcia przedmiotowych umów z mocy prawa. Proszę więc
pamiętać o konieczności ich wypowiedzenia.
Po co ten cały ferment ?
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Nowe zasady gospodarowania odpadami mają na celu przede
wszystkim:
• likwidację dzikich wysypisk, ukrócenie procederu podrzucania śmieci sąsiadom, wywoŜenia ich do lasu,
• doprowadzenie do faktycznej segregacji odpadów,
realizowanej juŜ w naszych domach.
Jak to zostanie osiągnięte ?
Obecnie Miasto Rydułtowy będzie odpowiedzialne za gospodarowanie wszystkimi odpadami komunalnymi.
W zamian za przejęcie przez Miasto odpowiedzialności za
wytworzone odpady mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczenia na rzecz Miasta opłaty.
I tu podstawowa zasada - opłata nie będzie uzaleŜniona od
ilości oddawanych przez nas śmieci.
Miasto odbierze od nas kaŜdą ilość wytworzonych odpadów za tę sama opłatę.
Kto ustala te opłatę ?
Sejm uchwalił, Ŝe to Rada Miasta ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Bardzo waŜne jest, Ŝe za odpady posegregowane opłata będzie niŜsza !!
Tak więc nie będzie się nam opłacało palić śmieci, wywozić
ich do lasu, wrzucać do przydroŜnych koszy. Po prostu będziemy płacić tyle samo, niezaleŜnie czy wystawimy śmieci
do wywozu, czy podrzucimy je do lasu. Postępowanie niezgodne z prawem nie będzie się opłacało.
Mniej zapłacimy tylko wtedy, kiedy będziemy odpady segregować. To się po prostu będzie opłacało.
Jak będziemy płacić ? W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata będzie uzaleŜniona od ilości osób tam mieszkających. Za kaŜdego mieszkańca właściciel płacił będzie stawkę opłaty ustaloną przez Radę Miasta.
Planuje się, Ŝe opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie kwartalnie:
za I kwartał do 20 marca danego roku,
za II kwartał do 20 czerwca,
za III kwartał do 20 września,
za IV kwartał do 20 grudnia.
W związku z faktem, Ŝe system wchodzi w Ŝycie z dniem 1
lipca 2013r., pierwszą opłatę musimy wpłacić do 20 września
2013 r.
Kolejna waŜna rzecz - właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złoŜenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pierwszą deklarację trzeba będzie złoŜyć juŜ do 15 marca
2013r.
W imieniu mieszkańców budynków wielomieszkaniowych
(osiedli) deklaracje o wysokości opłaty złoŜą zarządcy budynków tj. spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty
mieszkaniowe.
W ramach selektywnej zbiórki odpadów planuje się segregację: papieru; tworzyw sztucznych; opakowań wielomateriałowych; metali; szkła; odpadów zielonych; przeterminowanych
leków i chemikali; zuŜytych baterii i akumulatorów; zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego; mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; zuŜytych opon; odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.
Pozostałe odpady, których nie sposób zakwalifikować do
Ŝadnej z wymienionych frakcji, będziemy gromadzić w osob-
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nym pojemniku na odpady zmieszane (czyli naszym „starym”
kuble).
Podobnie, jak to było dotychczas - z terenu naszych nieruchomości odbierane będą odpady zbierane selektywnie tj: papier,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
szkło, odpady zielone (czyli to, co zbierać będziemy do worków) oraz zmieszane odpady komunalne (czyli zawartość
kubła).
Przeterminowane leki i chemikalia, zuŜyte baterie i akumulatory, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą
w punkcie selektywnego zbierania odpadów, który znajdować
się będzie przy ul. Raciborskiej 150 (Zakład Gospodarki Komunalnej). Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuŜyte
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, a takŜe odpady zielone czyli skoszona
trawa, liście i inne odpady z pielęgnacji drzew i krzewów
odbierane będą z miejsc zbiórek, zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach na terenie miasta.
Szykuje się nam więc mała rewolucja. Wydaje się jednak, Ŝe
to krok w dobrym kierunku. Powinny zniknąć z naszego krajobrazu porzucone worki ze śmieciami. Wydaje się, Ŝe kończy się takŜe era śmieci palonych w kotłach centralnego
ogrzewania.
Czy idzie ku lepszemu ? Czas pokaŜe.
A teraz juŜ pora na świąteczne i noworoczne Ŝyczenia.
A Ŝyczę Wam spokojnych, wyciszonych, w miarę rodzinnych
Świąt BoŜego Narodzenia.
Nowy Rok zaś niech będzie dla Was rokiem, w którym spełnią się Wasze najskrytsze marzenia.
Burmistrz Miasta Rydułtowy
Kornelia Newy

Najserdeczniejsze Ŝyczenia
urodzinowe dla
Styczniowych
Solenizantów

Henryk Hajduk
Rudolf Warło
Urszula Hajto
Janusz Grabiec
Weronika Kosowska
Stefan Skupień
Maria Antonina Wieczorek
Grzegorz Wala
Bogumił Kosowski
Kazimierz Kąsek

Składa Zarząd TMR – u
i Redakcja „Kluka”
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AKTUALNOŚCI
Dzień Ślązoka

„Skarby śląskij ziymi, czyli opowjyść o Josephie Von
Eichendorffie” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na deskach
Rydułtowskiego Centrum Kultury

W

przedświątecznych tygodniach - w ramach
projektu „Euroregion Silesia”- uczniowie i
nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach zorganizowali w
Rydułtowskim Centrum Kultury „Dziyń Ślązoka”. To impreza cykliczna, która ma juŜ własne miejsce w Ŝyciu kulturalnym szkoły i miasta. Centralnym punktem imprezy jest jak co

roku program artystyczny, przygotowany przez uczniów pod
czujnym okiem pani Jolanty Schewior.. Na scenie RCK w
tym roku wystąpili równieŜ gościnnie uczniowie Gimnazjum
nr 1 w Rydułtowach, uczennice szkoły partnerskiej z Šilheřovic oraz „Towarzystwo Śpiewu Cecylia”. Jak zwykle centralnym ogniwem imprezy był program artystyczny. Tegoroczne przedstawienie zostało oparte na twórczości poetyckiej
oraz motywach związanych z biografią Josepha von Eichendorffa. Nasi aktorzy w bardzo wiarygodny i przezabawny
sposób przenieśli nas do epoki romantyzmu, jednocześnie
podkreślając i pielęgnując bogactwo kultury śląskiej. Wspaniałej grze aktorskiej uczniów towarzyszyła interesująca scenografia. Jej dopełnieniem stała się prezentacja multimedialna, na którą składały się między innymi zdjęcia z Łubowic miejsca urodzenia Eichendorffa i sesja zdjęciowa, wykonana
w bryczce Pana Jacka Brudnego z Mszany. Całość stworzyła
niepowtarzalny klimat, który przeniósł obecnych w dawne
rejony wspaniałej kultury śląskiej. Taki pomysł kultywowania
tradycji regionalnej został przyjęty przez publiczność bardzo
entuzjastycznie. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni
na degustację specjałów kuchni śląskiej, przygotowanych
przez naszych uczniów oraz ich opiekunów.

Katarzyna Pytlik - Kopel
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Po raz trzynasty prezentowali śląską
kulturę ludową.

W

środę, 28 listopada 2012 roku, w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” odbył się
XIII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Zaprezentowało się w nim trzynaście grup z terenu powiatu wodzisławskiego. W tym roku

przegląd po raz pierwszy w swojej historii miał charakter
międzynarodowy, gdyŜ wzięły w nim udział równieŜ panie
z czeskiego Bogumina. Podczas imprezy zaprezentowały się
następujące zespoły: „Pszowiki, „Połomianka, „Mszanianka,
„Syryniczki, „CzyŜowianki, „Melodia, "Podbuczanki,
„Olzanki, „Turzanki, „Gospodynki, „Old Star” i
„Rzuchowianki, a takŜe „Kokoszyczanki, które wzięły udział
w Przeglądzie po raz pierwszy. Repertuar imprezy składał się
przede wszystkim z pieśni i przyśpiewek ludowych, a zespoły
wystąpiły w efektownych strojach regionalnych. Szczególnie
okazałe stroje zaprezentowali goście z Bogumina. Wszyscy
występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Tradycyjnie teŜ na zakończenie Przeglądu wykonano pamiątkową zbiorową fotografię. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

Wojciech Raczkowski
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Aktualności biblioteczne
SŁÓW KILKA... wieczorek poetycki
grupy "ZWROTKA"
30 listopada 2012 w "Galerii za drzwiami" gościliśmy licznie
przybyłych sympatyków poezji na wieczorku zorganizowanym przez rydułtowską grupę"Zwrotka", działającej przy
ksiąŜnicy. Członkowie grupy w składzie: Honorata Sordyl,
Leszek Sobeczko, Andrzej Bizoń, Michalina Gałka - Nosiadek, Adam Marek przedstawili
swoje wiersze. Słuchacze nagrodzili je
gromkimi brawami.
Atrakcją wieczoru
był niezapowiedziany
debiut Klaudii Guzy licealistki, której
dojrzałość artystyczna zaskoczyła wszystkich. Gratulujemy! Dodatkowo
uczestnicy wieczorku brali udział w losowaniu tomików wierszy członków grupy.

muzyki, wychowania fizycznego, matematyki, języka angielskiego, biologii, języka polskiego oraz w lekcji historii po
angielsku. Następnie kaŜda grupa partnerska przygotowała
prezentację o swoim kraju dla polskich uczniów. Później w
drodze tajnego głosowania wybraliśmy logo projektu, które
moŜna zobaczyć na wspólnej stronie internetowej wszystkich
partnerów Comeniusa http://seetastehear.wikispaces.com/.
Następnie wspólnymi siłami zasadziliśmy drugie juŜ drzewko
przyjaźni – gruszę - na pasie zieleni wokół boiska. Po połu-

Zobacz, skosztuj i posłuchaj –
to są Rydułtowy.

N

asza szkoła po raz drugi otrzymała dofinansowanie na realizację wielostronnego projektu w ramach programu Comenius. Tym razem partnerami Polski zostały Czechy, Słowacja, Turcja a w
nieco późniejszym terminie dołączyła do nas Portugalia. Tematem przewodnim projektu jest hasło: „See, taste and hear that is our land” („Zobacz, skosztuj i posłuchaj - to jest nasza
ziemia”). Projekt nadzorowany jest przez p. dyrektor Alicję
Kołodziej natomiast koordynatorem został p. Sebastian Grela.
Nauczycielami bezpośrednio zaangaŜowanymi w projekt są:
p. Barbara Staniczek-Szurek, p. Beata Steuer, p. Anita Kubik
i p. Magdalena Szklanny.Pierwsza wizyta nauczycieli ze
szkół partnerskich miała miejsce w Rydułtowach w dniach od
24-28 września 2012 r. Zapewniliśmy gościom szereg atrakcji. Jedną z nich był wyjazd do Ustronia i Wisły. Wejście na
Równicę zajęło nam nieco czasu, a goście z przymruŜeniem
oka nazwali tę pieszą wędrówkę „relaxing walking”. Kolejną
aczkolwiek mniej męczącą atrakcją była degustacja dań regionalnych w Skibówce. Nasi partnerzy mieli okazję skosztować oscypka i polskiego Ŝurku. Byliśmy takŜe w kinie 4D i
zobaczyliśmy skocznię im. Adama Małysza w Wiśle. 26
września zagraniczni koledzy przybyli do szkoły. Na korytarzu wszystkie grupy partnerskie przygotowały stoiska z charakterystycznymi dla swojego kraju potrawami i gadŜetami.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mieli okazję poczęstować się m.in. tureckimi orzeszkami, chlebem czeskim, słoweńskimi ciastami i polskimi pierogami. Tureckie czapeczki
przypadły nam do gustu! Goście uczestniczyli w lekcjach

dniu goście ruszyli bryczką zwiedzać Rydułtowy. Wstąpili
równieŜ do Urzędu Miasta na krótkie spotkanie z p. Burmistrz
Kornelią Newy. W ramach relaksu po dniu pełnym wraŜeń
zagraliśmy w kręgle. 27 września pojechaliśmy do dawnej
stolicy naszego państwa - Krakowa. Zwiedziliśmy nowoczesne muzeum pod rynkiem, Kościół Mariacki i wiele innych
zabytków tego pięknego miasta. Goście byli nim oczarowani.
Właśnie w tym mieście kupili najwięcej pamiątek dla swoich
bliskich. 28 września, w ostatnim dniu wizyty, nasi partnerzy
wzięli udział w „Święcie Pieczonego Kartofla”, gdzie przedstawili krótkie prezentacje o swoich krajach i ich tradycjach
wszystkim obecnym na sali – uczniom, rodzicom, dziadkom,
nauczycielom. Wzięli równieŜ udział w rozgrywkach sportowych. Grupa czeska była najlepsza! Brawo! Czekamy z niecierpliwością na kolejną partnerską wizytę Comeniusa, tym
razem w ... Czechach!

Anita Kubik
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W powiecie wodzisławskim obchodzono
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

O

d dwudziestu lat na całym świecie w dniu 3 grudnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gorzycach
zorganizowało konferencję pt.: „Równe szanse, dylematy,
doświadczenia, dobre praktyki w zakresie wspierania osób
niepełnosprawnych w Powiecie Wodzisławskim”. Wzięli w
niej udział m.in. starosta Tadeusz Skatuła wraz z odpowiadającym za pomoc społeczną członkiem Zarządu Powiatu Zbigniewem Seemannem, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, a zarazem członek Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Jan
Zieliński, kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz szefowie instytucji odpowiedzialnych z pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu, przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych działających na
rzecz niepełnosprawnych, a takŜe dyrektor regionalny Olim-

piad Specjalnych Polska Dariusz Wosz. Na sali nie zabrakło
równieŜ najwaŜniejszych w tym dniu osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji przedstawiono doświadczenia powiatu wodzisławskiego oraz organizacji pozarządowych w
działaniach na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych. Uczestnicy konferencji skutecznie
przekonywali, Ŝe osoby niepełnosprawne świetnie odnajdują
się zarówno w kulturze, sporcie, edukacji jak i w pracy, podając przykłady konkretnych przedsięwzięć jak np. Grupa Artystyczna Korelacje, Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl. czy sekcja sportowa „Tygrysy” Gorzyce, która
w tym roku obchodzi jubileusz dziesięciolecia działalności.
Jan Zieliński zachęcał z kolei do ubiegania się o środki unijne
na aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób. Przypomniał, Ŝe w ramach PO „Kapitał Ludzki 2007 – 2013” zostało wyodrębnione specjalne poddziałanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy, w ramach którego ciągle jeszcze są
dostępne środki. Pełnomocnik Marszałka komplementował
teŜ Powiat Wodzisławski, który w jego opinii jest modelowym przykładem całościowego i systemowego ujmowania

problemów osób niepełnosprawnych w naszym regionie. Podczas konferencji zaprezentowano rękodzieło wykonane przez
osoby niepełnosprawne. Były równieŜ przedstawienia
i skecze w wykonaniu uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz projektu „Dobry Start”. Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Rydułtów podsumowali natomiast kolejny rok wspólnej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śl. realizacji projektu „Świadomy Obywatel”,
zachęcając do korzystania z całkowicie bezpłatnych porad
prawnych i obywatelskich świadczonych w sieci biur
w całym powiecie.

Wojciech Raczkowski

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
w gminie Lyski

28

listopada w sali OSP w Suminie odbył się V Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Głównym
organizatorem imprezy był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Rybniku. Patronat Honorowy objął Wójt Gminy Lyski- Grzegorz Gryt. Hasłem przewodnim tegorocznego
turnieju była „Gwara śląska na wesoło”. Celem turnieju było
zachowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, zachowanie tradycji, obrzędów ludowych, integracja środowisk oraz
promocja gminy i powiatu rybnickiego. Do V Gminnego Turnieju KGW zakwalifikowały się Koło Gospodyń Wiejskich z

Dzimierza, PstrąŜnej oraz Suminy. Turniej rozpoczął się od
konkurencji „Bądź zawsze piękna” zaprezentowanej jako
scenka kabaretowa. Przedstawienia były przepełnione humorem oraz duŜą dawką optymizmu, co potwierdzały szerokie
uśmiechy na twarzach publiczności. Kolejna scenka kabaretowa pt. „Jak doŜyja do pyndzyje” obrazowała dalekie plany
emerytalne poszczególnych gospodyń. Kolejnym punktem
programu była prezentacja „Regionalnego tańca ludowego,
polskiego bądź zagranicznego”. Trzeba przyznać, Ŝe Panie
włoŜyły wiele wysiłku w przygotowanie tej konkurencji.
Wszystkie tańce przygotowane były bardzo pomysłowo, taniec narodowy zaprezentowała tylko jedna grupa KGW Sumina, natomiast pozostałe wystąpiły z tańcami zagranicznymi, takimi jak kankan w wykonaniu Dzimierzy czy taniec
cygański zatańczony przez Panie z PstrąŜnej. Ostatnią kon-
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kurencją był wypiek własnego chleba. Jury miało za zadanie
spróbować swojskiego wypieku i ocenić, który z nich był
najlepszy. Pojawiło się kilka rodzajów chleba, czysty bez
dodatków, z cebulą oraz razowy z ziarnami. Jako dodatku do
chleba mogliśmy posmakować przepysznego swojskiego
smalcu oraz masła czosnkowego w wykonaniu Pań z Dzimierzy. Konkurencja ta była ostatnim zadaniem i kończyła turniej. Przerwy pomiędzy poszczególnymi występami uświetnił nam występ dzieci z przedszkola w PstrąŜnej i Dzimierzy.
Po zaprezentowaniu wszystkich konkurencji nadszedł czas na
podsumowanie punktów, a co za tym idzie na ogłoszenie wyników. Jury nie miało łatwego zadania, gdyŜ wszystkie występy były na bardzo wysokim poziomie. Najwięcej punktów
zdobyło jednak KGW PstrąŜna. Laureatki wszystkich miejsc
otrzymały nagrody rzeczowe z rąk Pana Grzegorza GrytaWójta Gminy Lyski. Wszystkim serdecznie gratulujemy i
dziękujemy za wzięcie udziału w turnieju.

9

szym dniu pracy pomagał młodzieŜy pan Damian MęŜyk, a
w dniu drugim pani Ewa Puchała z „Cukierni Waltar”. Po
dwóch dniach pracy młodzi cukiernicy byli bardzo zmęczeni,
ale teŜ zadowoleni z nabytej wiedzy i umiejętności w tworzeniu oraz dekorowaniu wyrobów cukierniczych na róŜne śląskie okazje. Nabytą wiedzę z pewnością wykorzystają w czasie przygotowywania świątecznych oraz karnawałowych
przysmaków.

ElŜbieta KałuŜny

PoŜegnanie Pani Jesieni w Publicznym
Przedszkolu nr 4 w Rydułtowach

Milena Karkut

„Słodki Śląsk” w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach

N

ie ma bardziej odpowiedniej pory do tworzenia
dzieł sztuki cukierniczej niŜ przedświąteczne tygodnie. To równieŜ dobry czas na zdobywanie
kunsztu zawodowego przez uczniów klas cukierniczych naszej szkoły. W tej atmosferze w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 odbył się pierwszy etap Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska 2007- 2013. Projekt nosi nazwę „
Śląska sztuka kulinarna ” i miał formę warsztatów cukierni-

czych zatytułowanych „Słodki Śląsk”. Wzięli w nich udział
uczniowie naszej szkoły i partnerzy ze szkoły czeskiej.
Uczniowie mieli okazję wykonywać tradycyjne słodkie wyroby śląskie z przeznaczeniem na róŜne uroczystości, takie jak:
chrzty, komunie , wesela i inne okolicznościowe imprezy.
Były to między innymi: kruche drobne ciasteczka zdobione
róŜnymi posypkami, kokosanki, ule, babeczki, przekładane
andruty, ale takŜe wymagające kunsztu tory klasyczne i nowoczesne, dekorowane marcepanem i karmelem. Szkoleniem
młodzieŜy zajął się mistrz cukiernictwa pan Jerzy Waltar, na
co dzień prowadzący cukiernię w Wodzisławiu Śl. i od wielu
lat szkolący w niej naszych najlepszych uczniów. W pierw-

J

esienny las taki tytuł nosiło przedstawienie, jakie dzieci Publicznego Przedszkola nr 4 miały okazję obejrzeć
12.11.2012r. Niespodzianka dla przedszkolaków, powstała z inicjatywy rodziców oraz wychowawczyń
grupy „ Małych Odkrywców”. To Oni byli głównymi aktorami oraz przygotowali dekoracje i barwne stroje. JuŜ od samego rana, wielką ciekawość przedszkolaków wzbudzały pięknie przygotowane, jesienne dekoracje. Gdy wszyscy zajęli
swoje miejsca, krótki recital dały starsze dzieci, a zaraz potem
wyszła Pani Jesień, by przywitać przedszkolaków i zaprosić
na przedstawienie. KogóŜ Ŝeśmy nie spotkali w jesiennym
lesie, był wietrzyk psotnik, wiewióreczka, jeŜyk i osa, był teŜ
zajączek i wróbelek. Wszyscy spisali się na medal, grając jak
profesjonalni aktorzy. Całość zakończyła wesoła, jesienna cza
cza, którą zatańczyliśmy wszyscy wspólnie. Niemilknące
brawa, ale przede wszystkim ogromne uśmiechy na twarzach
dzieci były największą nagrodą dla aktorów. Dziękujemy
wszystkim, którzy zaangaŜowali się w to przedsięwzięcie i do
zobaczenia za rok!

Magdalena Leśnik
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KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ
Kampania społeczno-edukacyjna
„NIE dla czadu!”

Wydział Informacji i Promocji
tel. (22) 523 30 61,
faks (22) 523 30 88
Prawie 4 tysiące zdarzeń związanych
z tlenkiem węgla,
w tym ponad 2 tysiące poszkodowanych
i 106 ofiar śmiertelnych
– to liczby pokazujące Ŝniwo, jakie czad zebrał
w ostatnim okresie grzewczym, czyli
od listopada 2011 do marca 2012 r.

Tragedie ludzkie są często konsekwencją niewiedzy.
Sposoby na uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla są bardzo
proste. Do zatruć dochodzi, bo często nie zdajemy sobie sprawy, co moŜe stać się, gdy nie przestrzegamy podstawowych
zasad bezpieczeństwa, bo nie mamy świadomości, Ŝe tak naprawdę niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania i domy stały
się bardziej bezpieczne. Problem wzrasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym, chociaŜ do akcji ratowniczogaśniczych związanych z tlenkiem węgla straŜacy wyjeŜdŜają
w ciągu całego roku. Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje trzecie miejsce po zatruciach lekami i alkoholem.
Skąd ta trucizna bierze się w naszym otoczeniu?
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie
trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy
z jego wykryciem). Powstaje wówczas, gdy coś się spala
(pali), a w otoczeniu, gdzie przebiega ten proces jest za mało
powietrza (tlenu). Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to: kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe.
ZagroŜeniem jest nie tylko brak dopływu powietrza, ale teŜ
nieprawidłowy odpływ spalin. W związku z tym groźne są
zapchane lub nieszczelne przewody kominowe oraz uszkodzone połączenia między kominami i piecami. Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione),
pozaklejane kratki wentylacyjne, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak równieŜ brak regularnych
kontroli droŜności przewodów wentylacyjnych i kominowych
sprawiają, Ŝe w naszych mieszkaniach lub domach moŜemy
nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo moŜe dojść do tragedii. Do zatruć często dochodzi
w nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami,
nie mającymi indywidualnych przewodów napowietrzających
i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano
(zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt
szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne „nie oddycha”; brak
dostępu tlenu moŜe doprowadzić do tragedii.
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Czad powstaje teŜ zawsze podczas poŜaru.
Zatrucia tlenkiem węgla są niebezpieczne, gdyŜ powodują
stan silnego niedotlenienia narządów wewnętrznych (np. serca, mózgu). Zatrucie tego typu przebiega kilkuetapowo. Początkowo pojawiają się lekki ból głowy i zawroty, ogólne
zmęczenie, duszność, później trudności z oddychaniem, przyśpieszony, nieregularny oddech oraz wymioty. Osłabienie i
ospałość, którą czuje osoba zaczadzona oraz zaburzenia zdolności oceny zagroŜenia, powodują, Ŝe jest ona całkowicie
bierna i nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny. Często
dochodzi do utraty przytomności i jeŜeli natychmiast nikt nie
przyjdzie z pomocą – do śmierci. Przy wysokim stęŜeniu tlenku węgla, zgon moŜe nastąpić juŜ po minucie.
Warto w domu lub mieszkaniu zainstalować czujkę dymu
oraz czujkę tlenku węgla.
Podstawową funkcją czujki tlenku węgla (czadu) jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji
wykrycia jego nadmiernego stęŜenia w powietrzu. Podnosi
ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza
ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję uŜytkownika
w sytuacji zagroŜenia Ŝycia. Tego typu czujki powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w
pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi, łazienkach
z gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garaŜach, warsztatach. Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Nawet śpiącego sygnał ten potrafi obudzić i postawić na nogi.
Mamy wtedy szansę na opuszczenie zagroŜonego obszaru.
Nie naleŜy montować czujek przy oknie, kratkach, przewodach wentylacyjnych czy w miejscach zbyt zawilgoconych.
Niewłaściwie dobrane ustawienie czujki moŜe negatywnie
wpłynąć na jej pracę i\ skuteczność. Zalecane lokalizacje czujek, jak równieŜ lokalizacje, których naleŜy unikać znajdują
się w instrukcjach dołączonych do ww. urządzeń.
Zdrowie, a moŜe nawet Ŝycie Twoje i Twoich bliskich moŜe w
duŜej mierze równieŜ zaleŜeć od tego jak powaŜnie potraktujesz treść naszych rad.
Kampania społeczna „NIE dla czadu!”, jaką juŜ kolejny rok
prowadzi Państwowa StraŜ PoŜarna, ma właśnie za zadanie
uświadomić istnienie tego zagroŜenia. Patronat honorowy nad
kampanią objął Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych.
Od września 2011r. do kwietnia 2012r. Państwowa StraŜ PoŜarna na terenie powiatu wodzisławskiego interweniowała 23
razy – ilość osób poszkodowanych (podtrutych ) wynosiła 9,
bez ofiar śmiertelnych.
Natomiast w całym województwie śląskim od 01.09.2011r.
do 31.03.2012r. odnotowano 1380 zdarzeń, podczas których
doszło do 18 zatruć śmiertelnych i 512 podtruć.
W roku bieŜącym straŜ poŜarna na terenie powiatu wodzisławskiego interweniowała 6 razy. Podczas tych zdarzeń 2
osoby uległy podtruciu tlenkiem węgla.

mł.kpt. mgr inŜ. Krzysztof Ograbek
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Takie deklaracje składa szef firmy SATBUD z śywca, która
jest wykonawcą inwestycji. Starosta wodzisławski 30 listopada wydał pozwolenie na budowę Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śl. Inwestor po uprawomocnieniu się decyzji będzie mógł rozpocząć przedsięwzięcie. A to nastąpi w

Z Ŝycia sąsiadów
Rybnik
Roczne czworaczki odwiedził prezydent
Pogodne i wesołe maluchy próbują juŜ stawiać pierwsze kroki, rosną i rozwijają się zdrowo, ku uciesze nie tylko rodziców, ale i licznej rzeszy członków rodziny i przyjaciół,
wspierających dzielnych rodziców - Panią Olę i Pana Wojtka

połowie grudnia. Jak udało nam się ustalić, firma Satbud nie
zamierza marnować czasu. – Jeszcze przed świętami rozpoczniemy roboty. Do końca roku będą to wycinki drzew – mówi Robert Satława, prezes Satbudu. Te budzą najwięcej kontrowersji. Tu padają zapewnienia ze strony miasta, Ŝe projekt
budowy parku jest optymalny i w minimalnym stopniu ma
naruszać naturalne zalesienie. W styczniu na teren jarów wjedzie cięŜki sprzęt. Roboty mają być prowadzone takŜe zimą.
- w codziennej, niełatwej opiece nad dziećmi. Jako Ŝe wizyta
prezydenta zbiegła się nie tylko z niedawnym roczkiem czworaczków, ale i z Mikołajkami, nie obyło się bez upominków.
Prezydent przekazał rodzicom Zuzi, Bartka, Grzesia i Michała, cztery foteliki samochodowe oraz zapewnił na kolejne pół
roku opiekę dochodzącej pielęgniarki. Samym maluchom do
pełni szczęścia wystarczyły maskotki miejskie – pluszowe
Rybki… :)

Rybnik.eu
Powiat wodzisławski
To więźniowie będą odśnieŜać nasze drogi
Powiatowy Zarząd Dróg podpisał kolejną umowę z jastrzębskim zakładem karnym. Tej zimy na drogach powiatu wodzisławskiego pracować będzie 12 więźniów. KaŜdego dnia
pracują w ośmioosobowych brygadach .PZD ma juŜ doświadczenie we współpracy z więźniami. Na drogach powiatu wodzisławskiego w ubiegłym roku przez okres 6 miesięcy pracowało 8 więźniów. I choć jednemu z nich udało się uciec, Powiatowy Zarząd Dróg jest z tego porozumienia bardzo zadowolony. Więźniowie będą pracować sześć godzin dziennie
pod nadzorem pracowników PZD. Co waŜne, za swoją pracę
osadzeni w zakładzie nie będą otrzymywać z PZD wynagrodzenia, ale będą mieli zapewnioną odzieŜ ochronną i obuwie,
badania lekarskie, a takŜe przywóz z zakładu i z powrotem.
Do ich obowiązków będzie naleŜało odśnieŜanie chodników i
czyszczenie rowów melioracyjnych.

tu.Wodzisław.pl
Mszana
Autostrada na odcinku Czechy-Mszana otwarta
30 listopada punktualnie o godzinie 15.00 otwarto dla pierwszych samochodów odcinek autostrady A1 od węzła w Mszanie do granicy państwa z Czechami w Gorzyczkach. Pół godziny
wcześniej ruch został udroŜniony
po
czeskiej
stronie. Otwarciu drogi (bez
Ŝadnych
oficjalnych uroczystości) przyglądali
się
mieszkańcy
ulicy Wodzisławskiej, najbliŜsi sąsiedzi węzła. - Na razie ruch nie jest
duŜy, ale teŜ autostrada nie jest otwarta w całości, a jedynie w
części - mówili. Od węzła w Mszanie samochody będą się
kierować drogami wojewódzkimi - ulicą Wodzisławską w
Mszanie i Wolności w Połomi do Świerklan, w kierunku
czynnego juŜ węzła autostradowego. Przyczyną objazdu jest
niedokończony most MA 532 na granicy Mszany i Połomi.
Wykonawca, firma Alpine Bau, ma czas na dokończenie
obiektu do sierpnia 2013 roku.

Wodzisław śląski
Jeszcze przed świętami ruszy budowa
Rodzinnego Parku Rozrywki

Oficjalny serwis - Gmina Mszana
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PORADY PRAWNE
Od stycznia 2013 roku NFZ odzyskiwać będzie
pieniądze od pacjentów

O

d 1 stycznia 2013 roku Narodowy Fundusz Zdrowia konsekwentnie będzie odzyskiwać pieniądze
od nieubezpieczonych pacjentów. To właśnie od
nowego roku placówki medyczne będą miały dostęp do specjalnego systemu informatycznego, dzięki któremu
będą mogły sprawdzić, czy pacjent czekający na wizytę bądź
konkretny zabieg jest ubezpieczony. Narodowy Fundusz
Zdrowia informuje, Ŝe jest moŜliwe iŜ przy danych nawet co
10 osoby będzie ukazywać się informacja o braku ubezpieczenia. Takie osoby nie zostaną pozbawione świadczenia,
poniewaŜ będą miały prawo do złoŜenia specjalnego oświadczenia. Jednak trzeba się liczyć z faktem, Ŝe NFZ będzie dokładnie sprawdzał czy dane zawarte w oświadczeniu są prawdziwe. Od 1 stycznia świadczeniodawcy nie będą się musieli
martwić, czy pacjent nie skłamał, poniewaŜ to fundusz będzie
dochodzić naleŜności od konkretnych osób, które uzyskały
bezpłatnie świadczenie, mimo iŜ powinny za nie zapłacić.
Aktualnie Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwraca lecznicom
kosztów leczenia osób, które nie posiadają ubezpieczenia.
Obecnie najlepszym wyjściem z sytuacji jest zatrudnianie
przez lecznice pracowników socjalnych, którzy pomagają
załatwić ubezpieczenia np., bezdomnym pacjentom i występują o wydanie decyzji o objęciu nim do wójta, burmistrza
bądź prezydenta miejsca danego zamieszkania. Od nowego
roku bardzo wiele się zmieni dla chorych, poniewaŜ fundusz
będzie dochodził od nich za świadczenia udzielone nieprawnie. Nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadcze-

niach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
która wejdzie w Ŝycie z dniem 1 stycznia, dała Narodowemu
Funduszowi Zdrowia szybsze i skuteczniejsze narzędzie dochodzenia roszczeń. Egzekucja będzie się odbywała w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Decyzja zostanie wydana przez dyrektora oddziału wojewódzkiego. W pierwszej kolejności fundusz musi udowodnić
pacjentowi, Ŝe nie miał prawa do świadczeń. Wiadomo, Ŝe nie
będzie to łatwy proces, poniewaŜ bardzo wiele przypadków
jest wątpliwych. Statutu osoby ubezpieczonej nie ma aktualnie prawie 2 miliony osób, które wyjechały do pracy za granicę. Wielę z nich przebywa tam na stałe ale przyjeŜdŜa do polski, Ŝeby się właśnie leczyć. Mają te osoby uprawnienia do
świadczeń w krajach pobytu, ale w Polsce będą traktowane
jako nieuprawnieni jeśli pojawią się bez Europejskiej karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego. Inny problem stanowi grupa
osób, które są zgłaszane do ubezpieczenia jako członkowie
rodzin poprzez ubezpieczenie. Bowiem te osoby zapominają
o ponownym ich zgłoszeniu gdy zmieniają pracę. Pamiętać
trzeba, Ŝe poprzedni pracodawca wyrejestrowuje z ubezpieczenia nie tylko nas, ale takŜe członków naszych rodzin. Problem stanowią takŜe uczniowie, którzy ukończyli 18 lat. Jest
tak poniewaŜ za dziecko nie mające wieku dojrzałości składkę zdrowotną płaci budŜet państwa, natomiast po 18 roku
Ŝycia osoba ucząca się bardzo często zostaje bez ubezpieczenia, bo nie zostają zgłoszeni ani przez rodziców, ani przez
szkołę. Takich wątpliwych danych będzie coraz więcej, poniewaŜ wynikają one ze złej jakości danych, które do Narodowego Funduszu Zdrowia zostają przesłane przez KRUS, ZUS
czy MSWiA. .Jedynym pocieszeniem jest zapewnienie NFZ,
Ŝe kaŜdy z zakwestionowanych przypadków będzie wyjaśniany. Nie ma jednak Ŝadnych wątpliwości, Ŝe pacjent, który do
ubezpieczenia nie będzie zgłoszony w dniu udzielenia świadczenia, nie będzie mógł dopełnić tych formalności wstecznie.

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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Dzień Praw Człowieka w Jejkowicach

Humor Humor Humor

Z

godnie z tradycją naszego Gimnazjum w grudniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
pod
hasłem „ Nie krzywdź mnie, ja teŜ jestem człowiesiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszkakiem”. Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia
nia.
była p.pedagog Monika Bizgwa. W tym roku szczególną uwagę
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi.
poświęciliśmy osobom niepełnosprawnym. Chcieliśmy pokazać
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!
młodzieŜy, Ŝe nie tylko zdrowy, sprawny człowiek moŜe osiągać
w Ŝyciu sukcesy, ale
***
takŜe taki który boryka się z niepełnourek mówi do Azora:
sprawnością umy- JuŜ nie mogę się doczekać tych świąt!
słową lub fizyczną.
- Dlaczego?
Imprezę rozpoczęli
- Nie dość, Ŝe dostanę dwa worki świeŜuteńkich kości, to
i poprowadzili
jeszcze ludzkim głosem będę mógł powiedzieć swojemu pauczniowie naszej
nu, co o nim myślę!
szkoły, których
***
przygotowała
p.
Iwona
Mazelanik
iznesmen przed świętami BoŜego Narodzenia mówi do
i
p.Daniela
Mizera.
Ŝony:
Na
spotkanie
z mło- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę?
dzieŜą zaprosiliśmy gości - uczniów wraz z opiekunami z ZSS nr
- MoŜe być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do
7 w Rybniku, którzy przyjechali z Teatrem Inna Bajka. Fantajazdy po mieście!
stycznie wyrazili swoje emocje i uczucia w przedstawieniu bez
***
słów pt. „Poszukiwanie wolności”. Mieliśmy równieŜ przyjemność
gościć p. Stanisława Kmiecika, artystę zrzeszonego w Świarzedszkolak pyta kolegę:
towym
Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami z siedzi- Co dostałeś na gwiazdkę?
bą
w
Księstwie
Liech- Trąbkę.
tenstein.
Prace
malarza
- Mówiłeś, Ŝe dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotów- moŜna oglądać na kartkach
i kalendarzach
kę!
wydawanych przez
- W jaki sposób?
wydawnictwa na całym
- Tata mi daje, Ŝebym przestał trąbić!
świecie, a takŜe na
wielu
wystawach indy***
widualnych i zbiorowych w Polsce oraz za
zczęśliwego Nowego Roku!
granicą, m.in. w Mu- Zwariowałeś, w lutym?
- To juŜ luty? Cholera, jeszcze nigdy nie wracałem tak późno zeum Albertina w
Wiedniu. W Polsce od
z sylwestra...
1993r. pan Kmiecik
***
współpracuje z wydawłody marynarz popłynął w swój pierwszy rejs statkiem nictwem AMUN z Rai cały grudzień miał spędzić z dala od rodziny. Przed ciborza. Dla naszych
wigilią wywiesił w swojej kajucie damski kostium kąpielowy uczniów przeprowadził pogadankę oraz pokazał w jaki sposób
maluje się stopami. Artysta przywiózł równieŜ ze sobą kilkanai przypiął do niego kartkę z napisem:
ście prac, które będą wystawione w naszej szkole do 7 stycznia
"Drogi św. Mikołaju! W tym roku proszę cię tylko o jeden
2013r. Na spotkaniu w rolę gości- obserwatorów wcieli się: Wójt
prezent. Jeśli moŜesz, to wypełnij ten kostium czymś konGminy
Jejkowice p. Marek Bąk, Kierownik OPS w Jejkowicach
kretnym".
p.
BoŜena
Płonka oraz Dyrektor naszego Gimnazjum p. Bogusła***
wa Buczel.
Nazwa firmy

K
B
B
P

S

M

J

aka jest ulubiona kolęda świeŜo upieczonych rodziców?
- Cicha noc.
***

D

laczego Mikołaj jest zawsze uśmiechnięty? Jako jedyny
zna adresy wszystkich grzesznych dziewczynek ..

Monika Bizgwa
pedagog Gimnazjum
im.A.Mickiewicza w Jejkowicach
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SkrzyŜowanie w Rydułtowach nie zostanie skończone. Eurovia przerywa roboty.
Przebudowa skrzyŜowania ulic Bema i Raciborskiej w
Rydułtowach nie będzie w tym roku zakończona. Robotnicy
zeszli z budowy z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe. Władze Rydułtów rozpoczynają walkę o utrzymanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, bowiem warunkiem jej
otrzymania było dokończenie robót przed końcem roku. Jeszcze zanim rozpoczęto przebudowę skrzyŜowania BemaRaciborska w Rydułtowach, wiadomo było, Ŝe terminy są
bardzo napięte. Na czas zimowej przerwy przywrócona zostanie stara organizacja ruchu. Pas jezdni, który miał być przebudowywany w drugim etapie, czyli północna strona ulicy
raciborskiej będzie otwarty w kierunku Raciborza, a wyremontowana część w kierunku Rybnika. Nie jest to pierwsza
inwestycja drogowa, która została przerwana z uwagi na zimowe warunki.

Policja pokazała film z napadu „mikołaja”
Wodzisławscy policjanci ujawnili nagranie z monitoringu w lombardzie w Rydułtowach, na który 6 grudnia napadło 5 męŜczyzn, w tym jeden w przebraniu mikołaja. Na filmie widać jak przebrany za mikołaja męŜczyzna po wejściu
do placówki obezwładnił pracownicę i skrępował ją taśmą.
Następnie napastnicy ukradli znajdującą się w sejfie gotówkę
oraz biŜuterię wystawioną w gablotach. Po napadzie przestępcy uciekli najprawdopodobniej ciemnym samochodem marki
Opel Vectra . Na jednym ujęciu zarejestrowana została niezamaskowana twarz jednego z napastników. Osoby mogące
pomóc w identyfikacji napastników lub posiadające informacje mogące pomóc w ustaleniu i zatrzymaniu przestępców
proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim pod numerem telefonu 32 453-7255 lub
najbliŜszą jednostką Policji. Za pomoc w identyfikacji sprawców napadu wyznaczona jest wysoka nagroda.

wzbogacić ją o filmy premierowe i filmy wyświetlane w technologii 3D.Pierwsza projekcja cyfrowa odbędzie się 14 grudnia o godzinie 17.00. Najmłodsi widzowie będą mogli zobaczyć animację „Renifer Niko ratuje brata” (3D). Dla dorosłych o godz.19.00 zaplanowano projekcję filmu „Skyfall”, o
przygodach słynnego agenta Jamesa Bonda. W grudniu zakończy się równieŜ realizacja projektu „Cyfryzacja kina w
Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” realizowanego
przez RCK „FENIKS” w ramach Programu Operacyjnego:
Rozwój kin - Cyfryzacja współfinansowanego przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej oraz Urząd Miasta Rydułtowy. Repertuar dostępny jest na stronie internetowej:
www.rck.rydultowy.pl

tu.Wodzisław.pl

Biesiada Niemiecka

7

grudnia 2012r. w budynku administracyjnym KWK
Rydułtowy - Anna odbyła się Biesiada Niemiecka
zorganizowana z okazji dnia Św. Barbary przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego. Impreza organizowana jest co roku.
Uczniowie Liceum im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
wzięli w niej udział. po raz trzeci. W tym roku szkołę reprezentowała równieŜ nasza Asystentka Językowa Comeniusa
Hannah Cesarz, która jest bardzo zainteresowana historią,
tradycją oraz teraźniejszością naszego miasta i regionu oraz
intensywnie uczy się języka polskiego. Uczennice oraz absolwentki Liceum na Skalnej uświetniły program artystyczny
swoimi występami. Zatańczyły w tradycyjnych strojach dwa

JuŜ niedługo premiera filmowa w nowym
cyfrowym kinie
Na 14 grudnia zaplanowano premierę filmu w nowym
cyfrowym kinie. Jako jedyne w powiecie moŜe się nim pochwalić Rydułtowskie Centrum Kultury. Koszt cyfryzacji
rydułtowskiego kina to ponad 430 tysięcy zł. Z PISF-u udało
się pracownikom Rydułtowskiego Centrum Kultury pozyskać
dotację w wysokości 175 tysięcy zł. Wnioskowana kwota
była większa o 40 tysięcy, ale z uwagi na zmniejszone fundusze PISF zmuszony był ciąć dofinansowanie. Resztę dołoŜył
urząd miasta. Inwestycja była konieczna. Z dniem 1 lutego
2013 roku wszystkie kina muszą mieć projektor cyfrowy bądź
projektor multimedialny o duŜej rozdzielczości. Kino Feniks
z Rydułtów tym samym stanie się jedynym kinem w powiecie
wodzisławskim, które będzie miało projektor cyfrowy. Nie
ma go nawet kino Pegaz w Wodzisławskim Centrum Kultury.
Cyfryzacja wpłynie nie tylko na jakość obrazu i dźwięku, ale
przede wszystkim pozwoli poszerzyć ofertę repertuarową i

tańce: walca oraz polkę bawarską. Dziękujemy kapelmistrzowi Janowi Wojaczkowi za przygotowanie dziewczyn, a im
samym za wspaniały występ. Nasza asystentka wzięła udział
w Konkursie Językowym polsko-niemieckim i zdobyła II
miejsce, co świadczy o postępach w nauce języka polskiego.
Gratulujemy!
Organizatorom dziękujemy za udaną imprezę .

Małgorzata Piotrowska
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Przyprawy – ich charakterystyka i wpływ na urodę

N

ie kaŜdy człowiek wie, Ŝe przyprawy są dodawane do potraw nie tylko ze względu
na swój wyrazisty i charakterystyczny, dla kaŜdej z potraw inny zapach i smak,
ale równieŜ w celu pozytywnego oddziaływania na urodę. JuŜ staroŜytni ludzie
wiedzieli, Ŝe przyprawy znacząco korzystnie mogą wpłyną na wygląd skóry.
I tak np. anyŜ, który odznacza się silnym zapachem, nieco słodkim, wpływa na skórę ze skłonnościami do łojotoku. Bazylia, którą tak ochoczo dodaje się do sałatek i dań ma właściwości
przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Suszone buraczki stosuje się, jako jeden z elementów diet, poniewaŜ zawierają błonnik i
kwas jabłkowy, co wpływa na oczyszczenie organizmu. Dzięki temu takŜe skóra jest oczyszczona. Chilli natomiast to wyśmienity sposób na poprawę krąŜenia i pobudzenia skóry do odnowy. Dodana w małych ilościach w formie drobnego proszku do balsamu spowoduje, Ŝe skóra będzie bardziej ukrwiona i zacznie intensywniej pracować nas swoim ujędrnieniem. Cukier trzcinowy to
natomiast doskonały składnik, z którego uzyskuje się masą cukrową potrzebną do depilacji. W postaci pasty daje doskonałe wyniki gładkich nóg. Zbawienny wpływ na wygląd i kondycję naszej skóry ma takŜe imbir. To
jego dodaje się do maseczek i kremów zapobiegających wiotczeniu skóry. Stosując go zapobiegniemy teŜ wypadaniu włosów. Niezastąpiona przyprawa, która znajduje się w kaŜdej kuchni
jest wanilia. Ma ona właściwości nawilŜające i zmiękczające. Dodana do jogurtu, soku z cytryny i miodu tworzy skład wspaniałej maseczki odmładzającej. Na urodę ma wpływ takŜe cynamon, który nie dość, Ŝe działa pobudzająco na naczynia krwionośne, to pięknie pachnie, uspokaja i zwalcza toksyny.

Domowe S P A

Z

acisze kaŜdej domowej łazienki moŜe stać się naszym domowym SPA. Warto
oczywiście wydawać raz na jakiś czas duŜą sumę pieniędzy, aby poczuć się jak
Afrodyta w relaksujących miejscach SPA, jednak wyjazdy takie nie zdarzają
się zbyt często, a łazienkę mamy, na co dzień.
W jej zmianie musi towarzyszyć przede wszystkim odpowiedni klimat. Kilka zapalonych
świeczek, relaksująca muzyka oraz zapach o przepięknej woni unoszący się w powietrzu,
to atmosfera sprzyjająca rozluźnieniu się i relaksacji. Przed przygotowaniem do domowego SPA naleŜy sporządzić maseczki, które będziemy uŜywać. Na początku trzeba jednak
ciało przygotować do przyjęcia wszystkich środków odŜywczych, które zaaplikujemy mu,
dlatego przymusowo całe ciało oczyszczamy. Doskonale nadaje się do tego peeling z drobinkami orzecha lub innymi naturalnymi składnikami ścierającymi skórę, np. migdały,. Bardzo
dobry wpływ na pobudzenie skóry ma kofeina, dzięki której skóra szybciej wchłania wartości
odŜywcze pochodzące z maseczek odŜywczych lub balsamów. Po dogłębnym oczyszczeniu
moŜna zanurzyć się w kąpieli z dodatkiem soli morskiej
posiadającej mikroelementy, lub soli nawilŜającej, bądź
orzeźwiającej. Rodzaj kąpieli dobieramy do swojego samopoczucia oraz celu, jaki ma przynieść kąpiel, np. nawilŜyć
całą skórę. W czasie kąpieli na włosy moŜna nałoŜyć maseczkę regenerującą z dodatkiem oliwy z oliwek wraz z
miodem. Nie wolno zapominać takŜe o skórze twarzy. Gorąca kąpiel sprawia, Ŝe pory otwierają się i dlatego moŜna
dokładnie oczyścić twarz z zaskórników i wągrów. Po kąpieli koniecznie naleŜy na skórę nałoŜyć balsam, którego rodzaj zaleŜy od skłonności skóry – nawilŜający, odŜywczy, na popękane
naczynka lub napinający skórę.

Zdrowieiuroda.org
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WARSZTATY URODY W ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR2
W RYDUŁTOWACH

S

zkoła kojarzy się ze zdobywaniem wiedzy i z załoŜenia ma przygotowywać młodych ludzi do dorosłego
Ŝycia. Na jedno popołudnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zapomniano o całkach i jonach
srebra, a zajęto się ...urodą oraz trendami w modzie. Temat
jakŜe adekwatny do zbliŜającego się karnawału i studniówkowego szaleństwa. Pomysłodawczynią warsztatów była Pani
Wiesława Krajczok, nauczycielka wychowania fizycznego.
Zajęcia miały na celu kształtowanie poczucia estetyki oraz
kreowanie wizerunku uczestników. Dziewczęta uczestnicząc
w warsztatach mogły zdobyć wiedzę jak prawidłowo dbać o
cerę oraz wykonać makijaŜ wieczorowy. Zajęcia te prowadzone były przez wykwalifikowane kosmetyczki, które są
absolwentkami naszej policealnej szkoły, a teraz zdobyte w
szkole umiejętności wykorzystują w pracy zawodowej.
Uczestniczki warsztatów były pozytywnie zaskoczone efektami zabiegów, a nawet zszokowane własna metamorfozą.
Zaproszenie na warsztaty w charakterze stylisty przyjęła teŜ
pani Katarzyna Loranc, właścicielka salonu fryzjerskiego,
która wraz ze swoimi praktykantkami wyczarowywała piękne fryzury podkreślające urodę naszych maturzystek. Końcowy efekt okazał się fantastyczny. To jednak nie wszystko,
pozostał jeszcze problem kreacji. Pani Monika, właścicielka
sklepu w Rydułtowach, pomogła dziewczynom w doborze
odpowiedniego zestawu ubrań. Aby uwiecznić metamorfozę
na koniec przeprowadzono sesję fotograficzną. W ten sposób
kaŜda z uczestniczek mogła choć przez chwilę poczuć się jak
prawdziwa gwiazda filmowa. Warsztaty bardzo podobały się
uczestnikom, a na pamiątkę pozostały zdjęcia. Organizatorzy
bardzo serdecznie dziękują za bezinteresowną pomoc wszystkim zaangaŜowanym, a w szczególności: paniom kosmetyczkom, fryzjerkom, stylistom oraz fotografce – Pani Karolinie.

Wiesława Krajczok

CHLUBNY JUBILEUSZ W ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
W RYDUŁTOWACH
– 50 LECIE RUCHU HDK PCK

P

ółwieczna tradycja ruchu HDK PCK w ZSP nr2 W
Rydułtowach to bezsprzecznie powód do dumy i
wspaniałe osiągnięcie w najwaŜniejszej dziedzinie –
dziele ratowania ludzkiego Ŝycia. Tego samego zdania byli goście, którzy swą obecnością uświetnili uroczyste
obchody jubileuszowe, zorganizowane w Rydułtowskim Centrum Kultury na przełomie listopada i grudnia. Zaproszenie
Dyrekcji ZSP nr2 przyjęli m. in.: Członkowi Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego Panowie Zbigniew Seemann oraz Andrzej
Korbica, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Powiatu Wodzisławskiego Pani Janina Chlebik-Turek, Burmistrz Miasta Rydułtowy Pani Kornelia Newy, Wiceprze-
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wodnicząca Rady Miasta i Przewodnicząca Stowarzyszenia
Rodzin i Osób Niepełnosprawnych Pani Barbara Wojciechowska, Posłowie na Sejm RP Panowie Henryk Siedlaczek oraz
Ryszard Zawadzki i wielu innych szacownych gości. Regionalny i powiatowy ruch HDK reprezentowali Pan Adam Porwoł –

Wiceprzewodniczący Śląskiej Okręgowej Rady Honorowych
Krwiodawców Polskiego Czerwonego KrzyŜa, a zarazem
Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Wodzisławiu
Śląskim oraz Pani Stanisława Wieczorek – Prezes Oddziału
Rejonowego PCK w Wodzisławiu Śl., a takŜe Panie Ludmiła
Wolańska, Halina Błędowska, Maria Wiecha, Irena Mróz oraz
opiekunowie Kół HDK szkół ponadgimnazjalnych powiatu
wodzisławskiego. Tradycje
ruchu w ZSP nr2 przybliŜyła Pani Sławomira Szuman
organizatorka imprezy i od
roku 2006 opiekun Szkolnego Koła HDK PCK w
ZSP nr2 w Rydułtowach.
Członkami tego Koła jest
młodzieŜ, pracownicy i absolwenci szkoły, a takŜe mieszkańcy
Rydułtów regularnie uczestniczący w cyklicznie organizowanych w szkole akcjach. Ci najbardziej aktywni zostali uhonorowani Odznakami ZasłuŜonych Krwiodawców, dla innych
były pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne nagrody. Jak co
roku odbyło się teŜ uroczyste Pasowanie, tym razem 31
uczniów, którzy w tym roku oddali krew pierwszy raz. Na koniec imprezy nastąpiło jeszcze rozstrzygniecie konkursu na
plakat okolicznościowy pod hasłem: „50 lat Honorowego
Krwiodawstwa w szkole na Orłowcu”. Po części oficjalnej
młodzieŜ ZSP nr2 zaprezentowała Gościom program artystyczny, na który składały się popisy wokalne, taniec artystyczny i
nowoczesny oraz scenki rodzajowe pokazujące w sposób bardzo sugestywny sytuacje Ŝyciowe, w których krew ratuje Ŝycie. Wymowa jubileuszu okazała się wyjątkowo czytelna:
„Człowiek jest wielki nie przez to kim jest, nie przez to co ma,
ale przez to czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II).

Justyna Zarembska-Mańka
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Święto Szkoły
w Liceum Ogólnokształcącym
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styny Osińskiej – Francuz i Katarzyny Konofał. Wykorzystano w nim kilkanaście utworów poetki, które młodzieŜ zaprezentowała w atrakcyjnej formie scenicznej. Muzyczne wspar-

8

grudnia 2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym im.
Noblistów Polskich w Rydułtowach odbyły się coroczne obchody Święta Szkoły. Stały honorowy patronat nad Świętem objął Lech Wałęsa. W ramach
uroczystości postanowiono uczcić wybitnego absolwenta
szkoły profesora Józefa Dudka, odsłaniając tablicę pamiątko-

wą poświęconą Jego pamięci.Józef Dudek był wybitnym matematykiem i humanistą, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. We Wrocławiu stworzył miejsce spotkań, które później stało się słynnym „Salonem Profesora Dudka”. Na spotkania, które odbywały się co piątek o godzinie 19.00 przychodzili naukowcy, prawnicy, politycy, artyści, lekarze,
przedstawiciele biznesu. Pierwotnym zamiarem profesora
było stworzenie salonu matematycznego, który przyciągałby
wybitnych uczonych z kraju i ze świata.. Wkrótce jednak repertuar tematów się rozszerzył, rosła liczba spotkań, przybywało dyskutantów. Przez mieszkanie prof.Dudka przewinęło
się kilka tysięcy osób z kraju i ze świata. Józef Dudek zmarł
nagle 13 września 2008 roku. Uroczystość szkolną zaszczycili
swoją obecnością m.in.: Pani Kornelia Newy – Burmistrz
Miasta Rydułtowy, Zbigniew Seeman – członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, Roman Juzek – wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wodzisławskiego, profesor Alfons Hajok –
nauczyciel profesora Dudka, państwo Cecylia i Stanisław
Dudkowie – rodzina profesora Dudka.

Piotr Skowronek dyrektor LO im. Noblistów Polskich

O

bchodzone od kilku lat Święto Szkoły to dla licealistów z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Rydułtowach czas przypominania sylwetek swoich
patronów, czyli polskich Noblistów. W tym roku
najwięcej uwagi poświecono zmarłej 1 lutego2012 r. Wisławie Szymborskiej. Spektakl poetycki o tytule zaczerpniętym
z wiersza Noblistki – Niektórzy lubią poezję powstał wg scenariusza opiekunek zespołu teatralno – muzycznego: Kry-

cie zespołowi zapewnił ks. Jacek Michalski. Przedstawienie
było projektem polsko – włoskim, gdyŜ razem z licealistami
wystąpiła LuisaLore– Włoszka przebywająca od września w
LO im. Noblistów Polskich w ramach wymiany młodzieŜy z
programu Comenius. Luiza okazała się świetną interpretatorką poezji i doskonale współpracowała z resztą zespołu. Spektakl obejrzeli uczestnicy Projektu Partnerskiego Szkół Comenius 2012-2014, którzy złoŜyli wizytę w liceum. Dla gości z
Bułgarii, Grecji, Turcji, Włoch przygotowano tłumaczenia
wierszy Noblistki w języku angielskim. Tak więc tegoroczne
Święto Szkoły na Skalnej przyczyniło się do promowania
poezji polskiej wśród partnerów z Comeniusa. Anastasia Dimitrova– nauczycielka z Bułgarii kilkakrotnie podkreślała,
jak duŜe wraŜenie wywarła na niej poezja Szymborskiej, z
którą to poezją spotkała się po raz pierwszy w Rydułtowach.
Zachwyciła się teŜ swobodną grą zespołu teatralnego i róŜnorodnością interpretacji poszczególnych utworów. Takie
opinie na pewno przyczynią się do pozyskania nowych ambasadorów dla naszej kultury.

Krystyna Osińska - Francuz

Niech w Nowym Roku
świat będzie dla Was pełen
ciepła, radości, przyjaciół
a w Waszym domu
niech nigdy nie zabraknie
miłości i zrozumienia
Szczęśliwego
Nowego Roku !!!
Najserdeczniejsze Ŝyczenia
noworoczne dla wszystkich
Czytelników
składa Redakcja „Kluka”
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Chór "Rapsodia" z Zespołu Szkół w Rydułtowach pod
dyr. Katarzyny Grzeszczak zakwalifikował się do

DO FINAŁU MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK
im. Ks. Szwarlika w Będzinie

Gratulujemy i Ŝyczymy powodzenia!!!!
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Akademia Barbórkowa 2012
220 lat KWK „Rydułtowy-Anna”

XXVIII Biesiada Gwarków
KWK „Rydułtowy—Anna”
Foto: B. Kosowski

Szanowni Mieszkańcy.
Mamy przyjemność poinformować, Ŝe kapituła godła „Przyjazna Przychodnia” nadała 12 października 2012 roku dla
NSZOZ „PrewReh” godło i tytuł „Przyjazna Przychodnia”.
Godło "Przyjazna Przychodnia" to gwarancja jakości obsługi pacjenta potwierdzona przez ekspertów. KaŜda z placówek uhonorowanych certyfikatem i godłem „Przyjazna Przychodnia” realizuje w praktyce postulat „pacjent jest najwaŜniejszy”. Jest nam niezmiernie miło, Ŝe dla wspólnego celu poprawy jakości świadczonych usług potrafimy się pozytywnie zmieniać. Dziękujemy Państwu, Ŝe wybraliście nas jako partnerów leczniczych.

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
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

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

* realizacja recept
* szybkie terminy
* gabinet okulistyczny
* sprzedaŜ i aplikacja soczewek kontaktowych
* okulary do odbioru do 1 h
* Szkła okularowe renomowanych firm
Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, Hoya,
Essilor,

WOJCIECH SZAREK
Środa od 15:00 do 17:00
Sobota od 9:00
( na zapisy)

MAGDALENA WOJTASZEK-PAWLIK
Piątek od 15:00

Posiadamy nowoczesny sprzęt diagnostyczny!
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