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Monolog męŜa w Dniu Kobiet
Parafraza z wybranych fragmentów poezji
Jana Kochanowskiego, Leopolda Staffa
i Adama Mickiewicza
Monolog męŜa w Dniu Kobiet
śonko, siądź obok mnie i odpocznij sobie po trudach dnia.
Nie dojdą Cię tu troski - przyrzekam ja Tobie;
Otoczę Cię ramieniem i przygarnę do siebie.
Bo najwaŜniejsze byś zawsze ze mną była.
Wiem, złota nie pragniesz, bo to wszystko Twoje
cokolwiek na tej ziemi uwaŜam za moje.
Nie dojdzie Cię tu przy mnie troska,
Przyrzekam ja Tobie. Bądź przy mnie.
Bo gdy wychodzisz do sklepów, na targ czy do koleŜanki,
to wielkie mi pustki czynisz w domu moim, tym zniknieniem
swoim.
Zawsze pełno Cię, a wtedy jakoby nikogo nie było.
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
I dlatego - Ŝoneczko gdy wracasz,
zastajesz pokój w kwiatach.
Wtedy znowu mieszkamy w swoim własnym domu
i myjemy własne schody.
Nikt jeszcze o tym nie mówi nikomu,
Ale sąsiadce powiedziałem po kryjomu. Niech wie!
Kiedyś byłem młody, Ŝycie wstrzemięźliwem pędził,
Nigdym Cię nie łajał, nie zrzędził, za drzwi nie wypędził.
Niebom Ci na ziemi urządził, ale Ŝonko tak szybko upływa
Ŝycie,
tak szybko płynie czas.
Dlatego wina, wina daj mi!
Więc pijmy, bo te czasy Ci się nigdy nie wrócą.
A Ty najdroŜsza moją połowico,
Wypij ze mną, pofolguj sobie.
Bo widzisz - gdy przytknę rękę do butelki,
Natychmiast znika smutek wszelki.
Przytul swoje skronie a ja na piersiach Twych
Swą skołataną głowę złoŜę.
Lecz cóŜ to?
Spostrzegłem teraz pierwszy siwy włos na Twojej skroni
I muszę przyznać, ze ten widok wzruszył mnie ogromnie.
Całuję go nim szron obsypie całą głowę Twoją.
Ach! Cały płonę!
I tak wpłynąłem na suchego przestwór oceanu.
Wśród fali łąk szumiących omijam koralowe ostrowy burzanu.
Ciebie szukam - przewodniczko łodzi.
Tam z dala błyszczy obłok,
Czy to Ty, ma luba, gwiazdo mego domu?
śoneczko bądź łaskawa, zstąp z nieba królowo
I zechciej fletu dotknąć się mojego,
lub niech po lutni palce Twe pobiegną.
Przypomnisz moŜe sobie ten dzień wiosenny,
I wtedy sięgać będziemy, gdzie wzrok nie sięga,
a młodość doda nam skrzydła.
Ale dziś chyba nic z tego nie będzie
i nie staraj się odgadnąć co zamierzam.
MoŜe wierzyłbym Tobie, lecz na Twej główce przewrotnej,
złamanych przysiąg jak włosów.
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Nie próbuj mnie więc omamiać kłamstwami.
Jam Twoją duszę rozebrał na ćwierci.
Dać zrobić Twój portret ogarnia mnie pokusa.
Masz w sobie coś z Zagłoby i trochę z Fokusa.
Królowo łgarzy, mistrzu kłamstwa i forteli,
Na sejmie za klejnot bracia by Cię mieli.
No mów, mów do mnie jeszcze, ludzie nas nie słyszą.
Twe słowa dziwnie koją i kołyszą.
Ale słuchaj teraz Ŝoneczko, co mam Ci do powiedzenia:
Póki co, jesteś moją na długie, długie Ŝycia dni.
I zawsze i wszędzie, choćby nawet w niebie
śoneczko moja, bez Ciebie źle mi będzie.
Jesteś dla mnie jak zdrowie, a ceniłbym Cię jeszcze bardziej,
Gdybym Cię stracił.
Dlatego dziś Twoja zacność i dobroć opisuję w całej ozdobie,
Bo bardzo bym tęsknił po Tobie.

Maria -Antonina Wieczorek
10 PRZYKAZAŃ SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA

Na pierwszy dzień wiosny
1. Człowiek rodzi się zmęczony i Ŝyje aby odpocząć.
2. Kochaj swe łóŜko jak siebie samego.
3. Odpoczywaj w dzień abyś mógł spać w nocy.
4. JeŜeli widzisz kogoś odpoczywającego - pomóŜ mu.
5. Praca jest mecząca.
6. Co moŜesz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz mięć dwa dni
wolnego.
7. JeŜeli zrobienie czegoś sprawia ci trudność, pozwól to zrobić
innym.
8. Nadmiar odpoczynku nigdy nikogo nie doprowadził do
śmierci.
9. Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aŜ ci
przejdzie.
10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia.

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”
z poprzedniego miesiąca
www.tmrrydultowy.pl
Jest moŜliwość umieszczenia na niej
płatnej reklamy– tanio !
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INFORMACJE URZĘDU MIASTA

SPRAWOZDANIE
Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU
za okres od 24 stycznia do 20 lutego 2013 roku
1.UTWORZENIE TERENU USŁUG REKREACYJNYCH PRZY UL. OFIAR TERRORU – PARK SENSORYCZNY
W dalszym ciągu trwają prace związane z przebudową byłego
budynku Polskiego Związku Wędkarskiego na pomieszczenia
gospodarcze oraz WC, przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano fundamenty pod obelisk przenoszony z placu L. Konarzewskiego, schody od ulicy Ofiar Terroru, gabiony. Wykonywane są fundamenty pod pochylnię
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Termin realizacji inwestycji: 15 lipca.
Wartość robót budowlanych: 4 049 827,00 zł brutto.
2.PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO DW
NR 935 - UL. RACIBORSKA
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne wstrzymano prowadzenie robót.
Trwa podpisywanie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego, związane z dalszą realizacją inwestycji.
3.MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Trwają prace projektowe.
4.ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Trwa procedura administracyjna, związana z uzyskaniem
pozwolenia na budowę.
Wartość dokumentacji projektowej: 9 750,00 zł.
5.PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
NR 3 NA POTRZEBY śŁOBKA
Wykonawca robót budowlanych zgłosił zakończenie robót w
dniu 29 stycznia. Obecnie trwa odbiór wykonanych robót.
6.BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY PIETRZKOWICKIEJ
Biuro Projektowe PRO-ADMINI opracowało koncepcję projektową budowy drogi bocznej ulicy Pietrzkowickiej.
Termin opracowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 30 kwietnia.
Wartość umowy : 7 872,00 zł.
7.PRZEBUDOWA BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA
UL. RACIBORSKIEJ
W wyniku postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którą złoŜył
pan Grzegorz Leszczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Bellsport”. W dniu 7 lutego z wykonawcą
podpisano umowę.
Termin realizacji zamówienia (projekt + wykonanie): 31
sierpnia.
Wartość umowy: 817 950,00 zł.
8.MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU ORŁOWIEC - RÓWNOLEGŁEJ DO ULICY OBYWATELSKIEJ
Trwają prace projektowe.
Termin wykonania dokumentacji: 2 kwietnia.
Wartość dokumentacji projektowej: 6 100,00 zł
9.MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
Do dnia 23 stycznia wpłynęły trzy oferty na opracowanie
dokumentacji, dotyczącej rozbudowy instalacji hydrantowej
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wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody i projektem zasilania przedmiotowej stacji w budynku SP-3. Najkorzystniejszą
ofertę złoŜyła firma „PROFIL” S.C. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Mirosław Oleksik, Wiesław Józefowski z Częstochowy. Z wykonawcą tym w dniu 5 lutego
została podpisana umowa.
Termin wykonania dokumentacji projektowej: 29 marzec.
Wartość dokumentacji projektowej: 5 499,99 zł.
10.MODERNIZACJA KŁADKI NAD TORAMI PKP
PRZY ULICY OBYWATELSKIEJ
Uzyskano zgodę od Starosty Wodzisławskiego na wejście w
teren. Wystąpiono do PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Katowicach o zgodę na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane.
Wystąpiono z wnioskiem o zgłoszeniu robót budowlanych do
Starosty Wodzisławskiego. Po otrzymaniu zgody z PKP wystąpimy ze zgłoszeniem robót na teren zamknięty do Wojewody Śląskiego.
11.OŚWIETLENIE ZA BUDYNKIEM USC
Trwają prace, zmierzające do zaprojektowania dodatkowych
2 punktów oświetleniowych przy placu zabaw za budynkiem
Urzędu Stanu Cywilnego.
12.MODERNIZACJA MOSTU NA ULICY BARWNEJ
W dniu 1 lutego dokonano zgłoszenia robót budowlanych w
Starostwie Powiatowym.
13.TERENY REKREACYJNE PRZY ULICY ADAMA
MICKIEWICZA – RYDUŁTOWSKA FIKOŁKOWNIA
RAFA – BASEN Z PIŁECZKAMI
W dniu 30 stycznia ogłoszono zapytanie cenowe, dotyczące
zakupu wraz z montaŜem nawierzchni bezpiecznego upadku,
suchego basenu z piłkami oraz budowy drewnianej wiaty,
pełniącej rolę zadaszenia. Do dnia 12 lutego wpłynęły 2 oferty cenowe. Trwa badanie ofert.
14.PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA ULICY NOWEJ
W dniu 30 stycznia podpisano umowę z Kazimierzem Kondrotem na opracowanie programu funkcjonalno-uŜytkowego,
obejmującego swym zakresem przebudowę przepustu.
Termin wykonania programu funkcjonalno-uŜytkowego: 11
marca.
Wartość dokumentacji projektowej: 6 027,00 zł

NOWY RADNY W RYDUŁTOWACH

W

iesław Brzezina zastąpił w Radzie Miasta zmarłą w połowie listopada radną Reginę Woźnicę.
Zgodnie z obowiązującym prawem w takich
sytuacjach funkcję radnego przejmuje kolejna
osoba z listy. Brzezina startował w ostatnich wyborach samorządowych jako reprezentant Prawa i Sprawiedliwości. - Jestem
członkiem PiS-u, naleŜę teŜ do stowarzyszenia Moje Miasto.
Jako radny zamierzam kontynuować to, co robiła moja poprzedniczka - podkreśla radny-elekt, który złoŜył ślubowanie na
styczniowej sesji. Będzie pracował w komisjach "Prawa, porządku i bezpieczeństwa publicznego" oraz "Rynku pracy, promocji miasta oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi". Od kwietnia Wiesław Brzezina jest emerytowanym górnikiem. W KWK Chwałowice przepracował ponad 29 lat. - Na
dole, a przez prawie 9 lat zajmowałem się sprawami pracowniczymi. Byłem zakładowym społecznym inspektorem pracy tłumaczy. Radny-elekt jest Ŝonaty, ma czwórkę dzieci. Mieszka
przy ul. Plebiscytowej w Rydułtowach.
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UCHWAŁA ŚMIECIOWA

P

ytania skierowane do Urzędu Miasta dotyczące problemów związanych z realizacją tzw. uchwały
"śmieciowej" .

1) Jak będzie wyglądała dostawa worków na segregowane
odpady i czy będą to dostawy nieodpłatne.
2) Jak będzie rozwiązana sprawa kubłów na popioły- czy kubły będą dzierŜawione lub właściciel musi je zakupić.
3) Czy 1 wywóz miesięcznie oznacza 1 termin na worki i 1 na
kubeł lub będzie inne rozwiązanie.
4) Czy jest sprawą obojętną kosztowo jaki pojemnościowo
kubeł jest opróŜniany w przypadku gdy właściciel segreguje
odpady.
5) Czy opłata 10 zł obejmuje łącznie wywóz worków i opróŜnianie kubła.
A oto odpowiedzi nadesłane z
Referatu Ochrony Środowiska UM Rydułtowy
Ad 1 ) 5 marca br. wchodzi w Ŝycie kolejna zmiana ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która daje Radzie Miasta Rydułtowy podstawę do pojęcia nowej uchwały
(zmiany podjętej 20 grudnia 2012r. uchwały) umoŜliwiającej
wyposaŜenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych budynków jednorodzinnych - w
worki do selektywnej zbiórki
odpadów. Planuje się podjęcie
stosownej uchwały na sesji marcowej. Wówczas właściciel ww.
nieruchomości zostanie wyposaŜony w worki w ramach ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z
warunkami przetargu planuje
się, Ŝe przedsiębiorca, który
będzie realizował usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
dostarczy (po raz pierwszy) na kaŜdą posesję worki wraz z
identyfikatorem/rami na worki/pojemnik. Po kolejne worki
trzeba będzie zgłosić się do przedsiębiorcy, o którym mowa
powyŜej. Miejsce odbioru worków będzie znane dopiero po
rozstrzygnięciu przetargu.
Ad 2) W pojemnik na odpady zmieszane (gdzie gromadzić
będziemy równieŜ popiół) właściciel nieruchomości będzie
musiał się wyposaŜyć na własną rękę. Przedsiębiorca, który
wygra przetarg ma umoŜliwić Państwu zakup lub dzierŜawę
pojemnika.
Ad 3) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych została
określona w uchwale nr Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20
grudnia 2012r określającej szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami i w
przypadku nieruchomości zamieszkałych wynosi odpowiednio – dla odpadów selektywnie zebranych w workach 1 raz w
miesiącu, dla pojemnika 2 razy w miesiącu.
Ad 4 ) W ramach ustalonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebrana zostanie kaŜda ilość wytworzonych odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych
wysokość opłaty nie zaleŜy od pojemności pojemnika, w któ-
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rym gromadzone są odpady zmieszane. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.
Ad 5 ) Opłata w wysokości 10 zł/mieszkańca/miesiąc obejmuje wywóz bezpośrednio z nieruchomości odpadów zebranych w workach oraz w pojemniku. Ponadto w ramach opłaty
mieszkaniec ma moŜliwość oddania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuŜytych baterii i akumulatorów,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zuŜytych opon,
przeterminowanych leków i chemikaliów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z drobnego remontu) do punktu
selektywnej zbiórki odpadów lub podczas organizowanych
okresowych zbiórek odpadów. Miasto wyposaŜy równieŜ
apteki w pojemniki do zbierania przeterminowanych leków.

Aleksandra śyła Referat Ochrony Środowiska UM Rydułtowy

Dlaczego …
mierć profesora Antoniego Motyczki była dla nas ciosem. Rydułtowy straciły swego Honorowego Obywatela, swego wyjątkowego obywatela, a naród polski
wspaniałego przedstawiciela w Izbie
WyŜszej Parlamentu. Wybitne zasługi
Profesora dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców, a przede wszystkim dla rzeszy inŜynierów wykształconych przez niego na śląskich uczelniach technicznych, zapisane zostaną na kartach historii miasta
Rydułtowy, a przede wszystkim w pamięci wielu z nas.Jako
Burmistrz Miasta Rydułtowy miałam wielki przywilej częstego
spotykania pana Profesora, moŜliwość wielokrotnej dyskusji i
zbudowania relacji pełnej wzajemnego szacunku i zrozumienia.
Jednak poznałam pana Profesora duŜo wcześniej, wtedy kiedy
pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego, kiedy kierował modernizacją najtrudniejszego odcinka
kanalizacji sanitarnej ( tej w ul. Ofiar Terroru ), kiedy został
senatorem Rzeczpospolitej Polskiej, senatorem mądrym i odpowiedzialnym. Był nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich
źródłem wiedzy, rady, mądrości. Świadomość, Ŝe moŜemy znaleźć poparcie tak znamienitej osobistości cenionej w najwyŜszych kręgach władzy, pozwalała nam podejmować ambitne
plany oraz rozwijać się zgodnie z misją i istotą samorządności.
Wielokrotnie działaliśmy razem w waŜnych dla naszych mieszkańców kwestiach. Jednak najpiękniejszą cechą pana Senatora
była jego wraŜliwość, która powodowała, Ŝe mimo swojej wysokiej pozycji naukowej i politycznej, okazywał zainteresowanie, Ŝyczliwość i wielką przychylność sprawom zwykłych ludzi. Panie Senatorze, pamiętając o tym wszystkim, czego
wspólnie doświadczyliśmy, obiecujemy nie schodzić z raz
obranej drogi, drogi samorządności, drogi ku lepszym rozwiązaniom przy zachowaniu odpowiednich standardów i jakości
Ŝycia. Trudno nam pogodzić się z Twoim odejściem, które jest
dla nas niepowetowaną stratą.

Ś

Burmistrz Miasta Rydułtowy
Kornelia Newy
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Stawka jednostkowa za odbiór odpadów w
Rydułtowach - duŜo czy mało ?

N

a grudniowej Sesji Rady
Miasta podjęto głosowanie
nad propozycjami stawek
jednostkowych za wywóz
odpadów komunalnych w tym: przygotowanej przez firmę zewnętrzną na zlecenie Urzędu Miasta w Rydułtowach oraz
propozycji przygotowanej przez radnych
Klubu Radnych MOJE MIASTO. PoniŜej prezentujemy
oświadczenie w sprawie stawki jednostkowej za odbiór odpadów komunalnych.
Dlaczego przedstawiliśmy własną propozycję ?
Po pierwsze analiza przygotowana przez firmę zakłada załoŜenie, Ŝe podmiot który wygra przetarg na zagospodarowanie
odpadów to przedsiębiorstwo które dopiero zaczyna działalność czyli zakupi cały nowy sprzęt (śmieciarki, pojemniki
etc.) zatrudni pracowników i zacznie działać lub teŜ jest to
firma, która ma bardzo wyeksploatowany sprzęt i zakłada
jego całkowitą wymianę. MoŜna by w tym miejscu polemizować czy to załoŜenie jest właściwe bo zdecydowanie zwiększa koszty obsługi co ma bezpośrednio wpływ na stawkę jednostkową przypadająca na 1 mieszkańca. Po drugie dane statystyczne, zwłaszcza prognozy dla Rydułtów to bardzo ogólne informacje zaczerpnięte z Krajowego Programu Gospodarowania Odpadami lub Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 (gdzie głównie bazuje się na prognozach) a naszym zdaniem nie do końca mogą obrazować
stan faktyczny w naszym mieście. Mając na uwadze fakt, Ŝe
ta sama firma liczyła stawkę dla kilku gmin w okolicy i stawka jednostkowa na mieszkańca wynosiła prawie, Ŝe tą samą
kwotę nasuwa się pytanie czy aby potrzebne było zlecanie
analizy do firmy, która w swoim opracowaniu wykorzystała
dane ogólnodostępne i dokonała prostych wyliczeń matematycznych ? Zlecając tego typu opracowanie (nie za darmo)
powinniśmy wymagać więcej danych faktycznie określających specyfikę naszej gminy np. liczbę gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w Rydułtowach z faktyczną liczbą zameldowanych w nich osób czy liczba kilometrów do przejechania celem obsłuŜenia wszystkich domostw
na terenie Rydułtów. Wyliczenie stawki, które przedstawił
Klub Moje Miasto - radnym a takŜe przedstawicielom firmy
opracowującej analizę dla Rydułtów, zakładało wyjście od
obecnie obowiązujących stawek rynkowych w przeliczeniu na
1 mieszkańca z rozróŜnieniem na segregację i jej brak a takŜe
liczbę częstotliwości wywozu. Według naszych wyliczeń
zakładając 2 krotny wywóz w miesiącu i segregację śmieci
wg określonych frakcji stawka jednostkowa powinna wynosić
8,50 zł/mieszkańca/miesiąc. Stawka, którą zaproponowaliśmy
w stosunku do obecnego kosztu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej była wyŜsza o 1,20 zł
gdyŜ załoŜenia odnośnie częstotliwości wywozu i obowiązki
administracyjne powodują podwyŜkę. Natomiast nasza propozycja w porównaniu do stawki zaproponowanej przez firmę
zewnętrzną, która wynosiła po analizie 11,24 zł./mieszkańca/
miesiąc była o ponad 24% niŜsza. Przedstawiony
radnym
projekt uchwały w kwestii stawki jednostkowej zawierał skorygowaną juŜ propozycję do 10,00 zł./mieszkańca/miesiąc.
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Jako uzasadnienie stawki w wysokości 10,00 zł usłyszeliśmy
konieczność zapobiegnięcia dopłacaniu przez Miasto do odbioru śmieci a tym samym pogłębieniu się deficytu budŜetowego a takŜe wielkiej niewiadomej jeśli chodzi o funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami przez gminę. Czy to załoŜenie jest słuszne ? czas pokaŜe ale faktem
jest, Ŝe w sumie niedaleko nas bo w Pszczynie system zbliŜony do obecnie proponowanego przez Ministerstwo Środowiska funkcjonuje juŜ od 2 lat. Obecna stawka po przetargu w
2011 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca w domostwie na
miesiąc wynosi 7,75 zł i miasto nie dopłaca do tej stawki. W
nowym przetargu na 2013 rok uzupełniono wykaz frakcji
odpadów segregowanych (o wymagane nowymi przepisami) i
nieznacznie skorygowano stawkę stanowiąca podstawę do
wyliczenia wartości szacunkowej postępowania przetargowego tytułem nowych obowiązków administracyjnych wynikających z Ustawy „śmieciowej”. Na dzień dzisiejszy ściągalność opłaty za odbiór odpadów wynosi ok. 93% wszystkich
mieszkańców co jest dobrym wskaźnikiem. W Pszczynie,
według opinii osoby kompetentnej - firma w ciągu 2 tygodni
realizuje zbiórkę odpadów od 50 tysięcy mieszkańców zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej czy
teŜ w gospodarstwach w okolicznych sołectwach naleŜących
do Miasta. Ponadto w tym mieście na ten moment Rada Miasta nie podjęła jeszcze uchwały o wysokości stawki wychodząc ze słusznego naszym zdaniem załoŜenia, Ŝe taka informacja jest punktem odniesienia dla potencjalnych oferentów
w przetargu przygotowujących swoje kosztorysy. Reasumując
- jesteśmy przekonani, Ŝe wprowadzenie nowych przepisów
spowoduje zdecydowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami nakładając jednocześnie nowe obowiązki na nasze Miasto. Zdajemy sobie równieŜ sprawę z tego, Ŝe nowe obowiązki mogą rodzić dodatkowe nakłady kosztowe. Nikt z nas nie
zamierza zwiększać deficytu budŜetu Miasta Rydułtowy poprzez m.in. dopłacanie do gospodarki odpadami ale istnieje
nadal pytanie czy stawka musi być taka jaką wyliczyła firma ? W załoŜeniu przedstawionym przez autorów Ustawy ma
być czysto, bez dzikich wysypisk, spalania śmieci w kotłach
domowych itd. Natomiast nasuwa się przy tym wszystkim
pytanie czy musi być to aŜ tak kosztowna zmiana ? Zmiana,
którą i tak najbardziej odczują Ci, którzy mają najmniej czyli
m.in. rodziny wielodzietne i osoby o mniejszych dochodach.

Marek Wystyrk
Przewodniczący
Klubu Radnych MOJE MIASTO

Podziękowanie
W imieniu władz Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom naszego
miasta za zaangaŜowanie w akcję zbiórki elektrośmieci, która
odbyła się w miesiącu styczniu. Szczególnie dziękuję za okazaną pomoc i poświęcenie panom Andrzejowi Grytowi oraz
Leonowi Kodurze. Jednocześnie zachęcam do udziału w kolejnej tego typu akcji, która będzie miała miejsce w dniach
15.04 – 25.04.2013 przy naszej szkole.

Mirosława Bywalec
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Comenius w SP 3 pierwsze aktywności i mobilności

P

rojekt „Europe Mix” w ramach programu Comenius
w Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach ruszył
juŜ pełną parą! W październiku cała szkolna społeczność wzięła udział w kręceniu LipDuba. Jest to
rodzaj krótkiego filmu z podłoŜoną ścieŜką dźwiękową, który
ma za zadanie promować szkołę w innowacyjny sposób. Du-
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Cypru „w pigułce” podczas swoistego montaŜu słownomuzycznego. Po miłych chwilach nadszedł czas na pracę.
Przez dwa dni koordynatorzy projektu ustalali szczegóły dotyczące dalszych działań i dokonywali ewaluacji pierwszych
wspólnych aktywności. Przedostatniego wieczoru zostaliśmy
zaproszeni na spotkanie z lokalną Radą Rodziców oraz z nauczycielami innych szkół w Limassol. Kolacja przebiegała w
przemiłej atmosferze. Podczas rozmów wymienialiśmy się
doświadczeniami związanymi z zawodem nauczyciela a takŜe
poznawaliśmy nasze kultury i tradycje. Ostatniego dnia pobytu braliśmy udział w wycieczce do antycznego teatru w Curium i do zachowanej w swoim dawnym kształcie wioski
Omodos. Po drodze zwiedziliśmy teŜ Cypryjskie Muzeum
Edukacji, gdzie dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o
funkcjonującym na Cyprze systemie edukacyjnym. Niestety
wszystko, co dobre szybko się kończy i tak teŜ dobiegła końca nasza wizyta w tym pięknym kraju. Następne spotkanie
przedstawicieli szkół partnerskich planowane jest we Francji
w miasteczku Carvin niedaleko Lille w terminie 6 –
10.03.2013. Nie moŜemy się doczekać!

śaneta Honisz

"Voyth"
Ŝy nacisk kładzie się w nim na wykorzystanie nowoczesnych
technologii informatyczno-komunikacyjnych. Dla nas zaś stał
się okazją do zaprezentowania szkoły szerokiej publiczności
oraz do wspólnej zabawy. Wszystkich chętnych do jego obejrzenia zapraszamy na szkolną stronę internetową, która znajduje się pod adresem www.sp3.c0.pl. Kolejnym działaniem
związanym z projektem był wyjazd dyrektora SP 3, pani Joanny Rusok, oraz dwóch nauczycielek, pani Martyny Szulc i
śanety Honisz, do jednego z krajów szkół partnerskich. Spotkanie nastąpiło w dniach 14-18.11.2012 w malowniczo połoŜonym mieście Limassol na Cyprze, gdzie poza nami zjechały
się delegacje z Grecji, Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Słowacji oraz Francji. W pierwszym dniu wizyty wszyscy projektowi partnerzy zostali podjęci przez gospodarzy tradycyjną cypryjską kolacją, podczas której poznaliśmy się nawzajem i omówiliśmy program pobytu. Dzień drugi wspominamy wyjątkowo ciepło dzięki wspaniałej akademii
w Szkole Podstawowej nr 7 w Limassol, na której powitał nas
jej dyrektor, przedstawiciele władz miejskich oraz grono pedagogiczne i uczniowie. Ci ostatni przedstawili nam historię

M

am na imię
Wojtek.
Mam
22
lata. Mieszkam w Rydułtowach. Mój
artystyczny pseudonim to
"Voyth". Moje Ŝycie jest w
duŜej mierze związane z
muzyką. Lubię i gram od
kilku lat na instrumencie
jakim jest gitara. Piszę teŜ
ciekawe teksty piosenek
czy wierszy. Dzięki temu
mogę wyrazić pewne odczucia. Jestem z upływu
czasu w większości samoukiem. Mój autorytet to Grzegorz Skawiński, Eric Clapton.
Rodzaj lubianej granej muzyki to pop, rock, rock alternatywny.
Mam swoje ulubione zespoły. NaleŜą do nich: Kombi, Lady
Pank, Myslovitz. Marzę o karierze na ich miarę, ale moŜe kiedyś kto wie… Potrafię zagrać muzykę ze słuchu. Tak uczyłem
się grywać na gitarze. Zaczynałem grając na imprezach szkolnych w szkole średniej. Był to świetny okres czasu. Od pewnego czasu grywam na imprezach okolicznościowych. W lipcu
zagrałem na Dniach Czernicy. Bardzo mi się tam podoba i z
pewnością zagram tam jeszcze nie raz. Zdarza mi się nawet
grywać na imprezach prywatnych tak jak na weselu, które miało miejsce miesiąc później. W styczniu miałem okazję wystąpić
na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie na imprezie WOŚP. Zapraszam na swoją stronę, gdzie moŜna posłuchać
coverów w moim wykonaniu.
Miłych wraŜeń.
POZDROCK!
Adres strony internetowej:
http://voythguitar.republika.pl/
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„Aktywny samorząd” 2013
– zgłoś potrzebę

P
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owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zachęca osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności i ich rodziny z terenu powiatu
wodzisławskiego do zgłaszania potrzeb w zakresie programu
„Aktywny samorząd”.
Przypomnijmy, Ŝe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Wodzisławiu Śl. w 2012 r. przystąpiło do pilotaŜowego programu wsparcia osób niepełnosprawnych pod nazwą
„Aktywny samorząd”. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne
otrzymały moŜliwość załatwienia na miejscu wielu spraw, z
którymi dotąd trzeba było jeździć do oddziału PFRON w Katowicach.Ze wsparcia o łącznej wartości ponad 140 tys. zł
skorzystało łącznie 28 osób niepełnosprawnych.
Największą popularnością cieszyły się dofinansowanie do
zakupu oraz utrzymania sprawności technicznej wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, a takŜe pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Pojedyncze osoby skorzystały równieŜ z pomocy w postaci zakupu i montaŜu oprzyrządowania do samochodów, pomocy w zakupie urządzeń lektorskich, a takŜe
pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
W roku 2013 w programie przewidziane są m.in. następujące
formy wsparcia dla osób ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności:
1.
pomoc w zakupie i montaŜu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2.
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3.
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania w zakresie, w jakim
jest to niezbędne dla likwidacji barier w dostępie do
uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
4.
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
5.
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
6.
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
7.
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zaleŜnej.
Po raz pierwszy pojawiła się moŜliwość ubiegania się o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, a takŜe o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
W tym roku osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą się
ponadto ubiegać o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyŜszym (w poprzednich latach realizowany jako
STUDENT II)
O terminie naboru wniosków Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim będzie informowało na
bieŜąco. JuŜ teraz PCPR zachęca jednak wszystkich zainteresowanych do zgłaszania potrzeb do PCPR. Na podstawie informacji od samych zainteresowanych zostanie bowiem
uzgodniona z PFRON wysokość pomocy, jaką będzie moŜna
przekazać osobom niepełnosprawnym zamieszkującym w

powiecie wodzisławskim.
Informacje na temat programu „Aktywny Samorząd” moŜna
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śl., ul. Wałowa 30 lub pod numerem tel.: 32 455 14 30 wew.
33 lub 34 oraz na stronie internetowej
www.pcprwodzislaw.pl (zakładka „Aktywny samorząd 2013”). Pod tym
samym numerem telefonu przyjmowane są zgłoszenia zainteresowania udziałem w tegorocznej edycji programu.

TURNIEJ SZACHOWY
WEŹ UDZIAŁ I TY !!!

W

odzisławskie starostwo zaprasza do udziału w
turnieju szachowym W sobotę, 9 marca br., w
siedzibie Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się III
juŜ edycja Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Wodzisławskiego w Szachach.
Turniej będzie rozgrywany w 3 kategoriach wiekowych:
1) zawodnicy i zawodniczki rocznika 1995 i starsi,
2) zawodnicy i zawodniczki rocznika 1996–2001,
3) zawodnicy i zawodniczki rocznika 2002 i młodsi.
O przynaleŜności do danej kategorii decyduje rok urodzenia
zawodnika/zawodniczki
Zgłoszenia do udziału w Turnieju są przyjmowane:
- pocztą elektroniczną na adres sport@powiatwodzislawski.pl,
- pod numerami telefonów (32) 412-09-46 lub (32) 412-09-45,
- na stronie internetowej www.chessarbiter.com
w terminie do dnia 6 marca 2013 r. (środa). W zgłoszeniu naleŜy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia oraz numer kontaktowy zawodnika.
Uczestnicy biorą udział w Turnieju
na własną odpowiedzialność, zaś
osoby niepełnoletnie uczestniczą w
Turnieju po przedłoŜeniu Organizatorowi pisemnej zgody rodzica lub
opiekuna prawnego. Ponadto, osoby
które nie ukończyły 16 roku Ŝycia
biorą udział w turnieju wyłącznie
pod opieką osoby dorosłej, która
bierze na siebie odpowiedzialność
za ich bezpieczeństwo podczas
trwania Turnieju.
Uwaga: Liczba uczestników turnieju jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku duŜej ilości zgłoszeń
istnieje moŜliwość wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
Dla najlepszych uczestników w kaŜdej kategorii ufundowane
zostaną nagrody.
Początek imprezy zaplanowano na godz. 9:00, rejestracja
uczestników w biurze zawodów odbywać się będzie w godz.
8:00 – 8:50.
Organizatorem turnieju jest Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.
Prosimy o zapoznanie się z pełnym regulaminem mistrzostw,
który znajdą Państwo na stronie www.powiatwodzislawski.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU!
Z powaŜaniem
Wojciech Raczkowski
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LINK DO PRZYSZŁOŚCI
- Spotkanie z młodym profesjonalistą

S

potkanie z młodym
profesjonalistą to wydarzenie organizowane
w ramach projektu „Li nk d o p r z yszł o ści”, którego celem jest wspieranie młodych osób z mniejszych miast w planowaniu
przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy,
uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
Uczestnicy spotkania mogli
porozmawiać z młodym, inspirującym profesjonalistą, którym
jest MARCIN JURKÓW. W
spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści rydułtowskich
szkół. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach
inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.

AKTUALNOŚCI
TANYA VALKO

– spotkanie autorskie.
Zapraszamy na spotkanie autorskie z
Tanyą Valko,
autorką bestsellerowych powieści
„Arabska Ŝona”, „Arabska córka”, „Arabska
krew” oraz najnowszej „Arabska księŜniczka”
dnia 7 marca 2013 o godzinie 1630
do Mediateki na zakręcie.
Liczba miejsc ograniczona.
Darmowe bilety do odebrania od
20 lutego 2013 w Mediatece na zakręcie ul. Podleśna 6 c.
Informacje pod numerem (32) 454 30 10.
W czasie spotkania będzie moŜna zakupić najnowszą powieść autorki.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy

MEDIATEKA NA ZAKRĘCIE

R

ydułtowska ksiąŜnica przygotowała dla swoich
uŜytkowników nową ofertę pt"Mediateka na zakręcie" (Podleśna 6 c). Połączenie tradycji z nowoczesnością. Księgozbiór filii nr 2, który dotychczas
znajdował się w szpitalu znalazł nowy lokal, a całości dopełni
zamiejscowy dział muzyczny biblioteki centralnej. Kameralne
wnętrza i miła atmosfera czekają na uŜytkowników. Zasoby
medialne na razie skromne (150 płyt z muzyką, około 90 audiobooków, 100 płyt z filmami, w tym dla dzieci. Ale pomysł
urodził się w październiku), lecz systematycznie będziemy je
uzupełniać i zasilać. Część "TEKA" to około 11 tysięcy księgozbioru z nowościami.
OFIARODAWCY I SPONSORZY PŁYT
Krystyna Kosteczka
Edyta Goluch
Agata Parkitny
Monika Opałko
Irena i Edward Antończak
Stanisława Wieczorek
Katarzyna Loranc
Aniela Babkiewicz
Anna Bodziony
Leszek Araszkiewicz
Robert Steuer
„A Słowo Ciałem”
Prezes S.M. Orłowiec Mariusz Ganita
ZZG w Polsce KWK Rydułtowy przew. Artur Małuch
J.M. Balińscy
Henryk Niesporek
oraz inni anonimowi ofiarodawcy. Dziękujemy za wsparcie.
Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy
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Najserdeczniejsze Ŝyczenia
urodzinowe dla
Solenizantów
urodzonych w marcu

Zygmunt Aleksy, Lipina Piotr
Przybyła Leon , DzierŜawa Joanna
Wolner Aleksandra, Gwoździk Adolf,
Hajto Stanisław , Wojtaszek Franciszka,
Kiliszowski Józef, Machnik Henryk
Malejka Henryk, Brzęczek Stanisław

Składa Zarząd TMR – u
i Redakcja „Kluka”

10

AKTUALNOŚCI

KLUKA 326/ 1 Marzec 2013

Bawili się po raz dziesiąty

K

olorowe przebrania, świetna muzyka i godziny dobrej zabawy – tak moŜna podsumować dziesiąty, jubileuszowy
Karnawałowy Bal Maskowy, który odbył się w środę, 6 lutego, w Wiejskim Domu Kultury w CzyŜowicach. Organizatorem imprezy jak co roku był Powiatowy Ośrodek Wsparcia „PERŁA” z Wodzisławia Śl.Bal Karnawałowy zorganizowano dla osób niepełnosprawnych z powiatu wodzisławskiego oraz z zaprzyjaźnionych ośrodków z Rybnika,
Bielska-Białej i Knurowa. Łącznie na dorocznej zabawie bawiło się 175
osób przebranych w kolorowe stroje. – Tradycja organizowania balu sięga
juŜ 10 lat. Impreza od wielu lat cieszy się duŜym zainteresowaniem, udział w
niej biorą nie tylko osoby niepełnosprawne, ale takŜe osoby starsze i samotne – mówi Renata Hernik, Kierownik Ośrodka.Imprezę zainaugurowano
odtańczeniem poloneza. W pierwszej parze zatańczył Zbigniew Seemann,
Członek Zarządu Powiatu wraz Renatą Hernik. Trwający kilka godzin bal
był dla uczestników okazją do dobrej zabawy oraz wesołego spędzenia czasu w sympatycznej i radosnej atmosferze. Uczestnicy przebrani w kolorowe, często bardzo oryginalne stroje
bawili się znakomicie przy akompaniamencie najbardziej popularnych
przebojów muzyki rozrywkowej. Do
zabawy zgrzewał wodzirej, a oprawę
muzyczną zapewnił zespół ULA
BAND. Podczas imprezy odbyło się
równieŜ wiele konkursów oraz wybrano królową i króla balu.X Karnawałowy Bal Maskowy to nie pierwsza impreza z cyklu zabaw kulturalno – integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj z kolei, w krzyŜanowickim klubie „Magic” w godz. 10.00 – 14.00,
odbywa się integracyjna zabawa karnawałowa organizowana przez podopiecznych i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim, w której uczestniczy ponad 200 osób.

Wojciech Raczkowski
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W RYDUŁTOWACH WSPÓŁORGANIZATOREM PROJEKTU „ENTER YOUR FUTURE”

W

ostatnim tygodniu nauki przed feriami, tj. w
dniach 04 - 08 lutego br. Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach przeprowadziło warsztaty językowe w
ramach narodowego projektu „Enter Your Future” organizacji
AIESEC Polska. Projekt jest organizowany we współpracy z
Komitetem Lokalnym AIESEC Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a patronat nad nim sprawuje Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Urząd Miasta Katowice oraz Kuratorium Oświaty.Ideą projektu jest szerzenie wiedzy na temat
innych krajów, tolerancji, zrozumienia międzykulturowego
oraz aktywny rozwój umiejętności językowych wśród młodzieŜy w połączeniu z rozrywką i aktywnymi formami zajęć.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez dwóch
wolontariuszy z róŜnych krajów. W tegorocznej edycji w naszej szkole gościliśmy Australijkę i Brazylijczyka. W trakcie
zajęć przybliŜyli oni kulturę swoich krajów, ich historię, geografię, ekonomię oraz sztukę.Vinicius przekonywał, Ŝe Brazylia to nie tylko piłka noŜna i karnawał, ale przede wszystkim piękno przyrody, które moŜna dosłownie dotknąć na kaŜdym kroku. „Bonito", chciałoby się powtórzyć po portugalsku, kiedy przed oczyma uczniów przewijały się kolejne slajdy ukazujące dwa cuda przyrody w Brazylii: wodospady Iguacu i lasy deszczowe Amazonii. Podobny zachwyt wzbudzał
pokaz zdjęć Wielkiej Rafy Koralowej – cudu przyrody, którym szczyci się Australia. Weitong, Australijka chińskiego
pochodzenia, wyjaśniała niuanse dotyczące samych Australij-

czyków,
którzy
wolą nazywać się
Aussie albo jeszcze
lepiej: Ozz, co
zdradza ich zamiłowanie do skracania wyrazów. Takie i inne ciekawostki mogli poznać
uczestnicy
tego projektu uczniowie naszego
liceum oraz zaproszeni gimnazjaliści
z pobliskich szkół.
W ramach współpracy Liceum z
Rydułtowskim
Centrum Kultury „Feniks”, zorganizowano spotkanie otwarte
dla mieszkańców, w którym wzięli udział członkowie klubu
Seniora, uczniowie i inne osoby zaprzyjaźnione ze szkołą.
Organizacja projektu Enter Your Future okazała się wielkim
sukcesem. Pomimo zimowej aury za oknem, uczestnicy zajęć
mogli odbyć wspaniałą podróŜ w egzotyczne miejsca, gdzie
zawsze świeci słońce. Wystarczyło mieć tylko swoisty paszport: znajomość języka angielskiego. Niektórzy uczniowie juŜ
deklarowali, Ŝe solidnie zabiorą się za naukę języka angielskiego … zaraz po feriach! I właśnie na tym nam, nauczycielom, głównie zaleŜało…

Lidia Szmelich
szkolny koordynator projektu

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: 11:00 – 17:30
Wtorek: 13:30 – 16:30
Środa: 08:30 – 15:30
Piątek: 08:30 – 14:00

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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Rozmowa z Koordynatorem Projektu „Świadomy Obywatel” Henrykiem Machnik
Co dalej z bezpłatnymi poradami ?
To pytanie nie jest bezzasadne bo choć potrzeba działania bezpłatnych biur porad prawnych i
obywatelskich w świetle dotychczasowych doświadczeń jest bezsporne, są obawy czy samorządy podtrzymają swoją deklarację sfinansowania biur na kolejne dwa lata. Tymczasem z powodzeniem realizujemy porady prawne i obywatelskie na terenie powiatu wodzisławskiego tj. w
Wodzisławiu Śląskim (Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie), w Rydułtowach (Towarzystwo
Miłośników Rydułtów), w Gorzycach (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz Mszanie
(Urząd Gminy). Takie usytuowanie biur było i jest konieczne z uwagi na fakt, Ŝe powiat wodzisławski obejmuje duŜy obszar w tym są 4 miasta i 5 gmin.
Jakie są dotychczasowe rezultaty?
Od początku projektu, czyli listopada 2010 roku do końca grudnia 2012 roku, zostało udzielonych w sumie 4.927 porad obywatelskich w 4 biurach bezpłatnych porad prawnoobywatelskich.
BBPPO Wodzisław Śląski: 2045 porad,
BBPPO Rydułtowy: 1887 porad,
BBPPO Gorzyce: 598 porad,
BBPPO Mszana: 397 porad.
Czego nasze społeczeństwo nadal oczekuje?
OtóŜ ze strony oświaty zwłaszcza ze strony szkół ponadgimnazjalnych są oczekiwania na cykliczne spotkania młodzieŜy z prawnikiem i specjalistą ds. społecznych. Na spotkania z prawnikiem oczekują organizacje które chcą uzyskać wiarygodne informacje
na interesujące ich zagadnienia prawne. W części to realizujemy lecz niestety nie mamy w programie zapisanych tzw. porad mobilnych i moŜemy to realizować tylko w oparciu o działające biura. Interesującym zagadnieniem jest promocja porad i całego
projektu „Świadomy Obywatel”. Rozdysponowaliśmy kilka tysięcy ulotek, kilkaset plakatów, były spoty reklamowe i radiowe w
radio Vanessa i 90 FM, artykuły w prasie lecz okazało się, Ŝe największą reklamę zrobiły nam audycje telewizyjne, wystawki i
spotkania z organizacjami. Widać wyraźnie, Ŝe przekaz telewizyjny oraz wystawki tematyczne na duŜych imprezach np. na
Dniach Rydułtów, Dniach Wodzisławiu Śl., doŜynkach gminnych czy spotkania kierownictwa projektu w sołectwach i oczywiście organizowanych spotkaniach z mieszkańcami w ramach Dni Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego cieszą się największym
pogodzeniem. Przygotowane spotkania z mieszkańcami powiatu w bieŜącym roku będą juŜ mieć nieco inny charakter bo to
ostatni rok działalności w ramach projektu „Świadomy Obywatel” i siłą rzeczy będziemy informować mieszkańców uwzględniając dotychczasowe rezultaty, koszty działania Projektu oraz jakie zagadnienia prawne są przedmiotem porad oraz jak działają
nasze instytucje w świetle doświadczeń beneficjentów Projektu.
Nasz projekt „Świadomy Obywatel” jest projektem partnerskim w którym nasze Towarzystwo Miłośników Rydułtów jest Liderem, a instytucja powiatowa czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest Partnerem. Taka sytuacja nie jest typowa ale z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, Ŝe wszystkim Ŝyczę by mieli tak dobrego Partnera jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. W świetle tych doświadczeń bardzo chcielibyśmy by przez kolejne 2 lata właśnie w oparciu o nasze Towarzystwo i
PCPR były realizowane nadal bezpłatne porady prawne i obywatelskie.
Co Pana zdumiewa?
Ilość podmiotów które realizują bezpłatne porady prawne. Są nimi Redakcje, Biura Poselskie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gmin itd. Jeśli dodamy do tego działanie naszych 4 Bezpłatnych Biur Porad Prawnych i Obywatelskich to okazuje
się, Ŝe potrzeba ich działania jest nadal olbrzymia. Czy Władze Samorządowe uwzględnią to zapotrzebowanie i odpowiednio
sfinansują bezpłatne porady w latach 2014-2015? Nie wiem. Zobaczymy.

Dziękuję za rozmowę
Sabina Tomaszewska
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Humor Humor Humor
Nazwa firmy

- Maryla! Zobacz jakie ciacho!
- Daj spokój, ma simlocka na palcu!
- Eee tam, simlocka da się ściągnąć!
*****
Rozmawiają dwie cięŜarne koleŜanki:
- ZauwaŜyłam, Ŝe w im bardziej zaawansowanej ciąŜy jestem,
tym więcej kobiet się do mnie uśmiecha. Nie rozumiem dlaczego.
- Bo jesteś od nich grubsza.
*****
Lekarz radzi pacjentce:
– Zalecam pani częste kąpiele, duŜo ruchu na świeŜym powietrzu i bardzo proszę ubierać się ciepło.
Po powrocie do domu pacjentka relacjonuje męŜowi:
– Lekarz polecił mi pojechać na tydzień na Bermudy, później w
Alpy na narty... Ach! I upierał się jeszcze, Ŝebyś mi kupił futro.
*****
W Kołobrzegu na dreptaku apetyczna dziewczyna wchodzi na
automatyczną wagę, wrzuca monetę... i z niezadowoleniem
ogląda wydrukowany wynik.
Zdejmuje wiatrówkę i pantofle, znowu wrzuca monetę - znów
niezadowolona z wyniku. Zdejmuje bluzkę - wynik waŜenia
znowu niezadowalający.
Stoi tak niezdecydowana na tej wadze - co by tu jeszcze? - na
to podchodzi przyglądający się temu facet i wręczając jej garść
monet mówi:
- Niech pani kontynuuje - ja stawiam!
*****
Córeczka pyta się mamy tuŜ po wysłuchaniu bajki:
- Mamusiu, czy wszystkie bajki zaczynają się od "Dawano,
dawno temu"?
- Nie kochanie - odpowiada mama - niektóre z nich zaczynają
się od "Skarbie, muszę dziś zostać dłuŜej w pracy".
*****
Wieczór w parku chłopak czule szepcze dziewczynie do ucha:
- Kochana wypowiedz te słowa, które połączą nas na wieki.
- Jestem w ciąŜy!!!
*****
Lekarz bada kobietę.
- Potrzeba pani więcej rozrywki. Powinna pani robić coś na co
ma pani największą ochotę.
- Niestety - wzdycha kobieta - mam bardzo zazdrosnego męŜa…
*****
Kobieta i męŜczyzna siedzą sami w pokoju.
Kobieta: Za chwilę wraca mój mąŜ.
MęŜczyzna: Ale ja przecieŜ nic nie robię!
Kobieta: No właśnie!
*****
Facet wchodzi na wagę i mocno wciąga brzuch. Rozbawiona
Ŝona tym widokiem pyta:
- Myślisz, Ŝe to Ci w czymś pomoŜe?
- Oczywiście - odpowiada mąŜ. Muszę jakoś zobaczyć ile waŜę.

Styczeń, luty 2013
Wykroczenia, przestępstwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dnia 18 stycznia dokonano kradzieŜy w dwóch
sklepach na terenie miasta
Dnia 19 stycznia w jednej z przychodni zdrowia na
terenie miasta skradziono gaśnicę p-poŜ – sprawca
nieznany
Dnia 19 stycznia nieznany sprawca w sklepie
„Kaufland” dokonał kradzieŜy portfela wraz z dokumentami
Dnia 21 stycznia skradzione zostały z samochodu
osobowego tablice rejestracyjne
Dnia 22 stycznia dwóch nieznanych męŜczyzn dokonało kradzieŜy kasy fiskalnej ze sklepu
Dnia 22 stycznia dokonano kradzieŜy w sklepie na
terenie miasta
Dnia 24 stycznia dokonano kradzieŜy miału z terenu
KWK „Rydułtowy – Anna”
Dnia 25 stycznia dokonano kradzieŜy w sklepie na
terenie miasta
Dnia 29 stycznia dokonano kradzieŜy kołpaków z
samochodu osobowego
Dnia 31 stycznia dokonano kradzieŜy w sklepie na
terenie miasta
Dnia 31 stycznia nieznany sprawca wykorzystując
nieuwagę ekspedientki dokonał kradzieŜy szuflady
kasy fiskalnej po czym odjechał w n/n kierunku
Dnia 1 lutego dokonano kradzieŜy miału z terenu
KWK „Rydułtowy – Anna”
Dnia 1 lutego dokonano rozboju na męŜczyźnie
wychodzącego z baru „U Hajera” . Sprawca zabrał
telefon komórkowy.
Dnia 5 lutego dokonano kradzieŜy roweru górskiego pozostawionego przed sklepem.

Zebrał Stanisław Brzęczek
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Moje rozwaŜania
rozwa ania

Z

acznę od moich osobistych obserwacji związanych
z usuwaniem szkód górniczych w budynkach. OtóŜ
słuchając róŜnych opowieści osób których dotknęły
szkody górnicze z niepokojem oczekiwałem na
czekające nas kłopoty związane z usuwaniem szkód w naszym budynku. JakŜe miłą niespodzianką okazały się spotkania z inspektorami oceniającymi szkody górnicze którzy choć
wnikliwie ale jednak ze zrozumieniem oceniali co jest szkodą
w wyniku eksploatacji złóŜ na kopalni. Drugim przyjemnym
momentem było przybycie pracowników firmy. OtóŜ pracownicy uzgodnili kolejność robót, uwzględnili nasze oczekiwania i przystąpili do zabezpieczenia pomieszczeń na czas remontu a zrobili to lepiej niŜ robiłem to samemu przy bieŜących remontach. Remonty są wykonywane solidnie a pomieszczenia po remoncie są doprowadzane do poprzedniego
stanu tzn. ustawiane są meble, podłączone punkty świetlne,
przykręcone listwy przypodłogowe. Jeśli do tego dodać wzorową współpracę z Ŝoną która na co dzień jest przy remontach
to powiem Ŝe remonty nawet tak wielkie jak w ramach szkód
górniczych nie są wielkim utrapieniem i tego Ŝyczę wszystkim potencjalnym mieszkańcom u których będą usuwane
szkody. Czy podobnie oceniamy pracę firm realizujących
róŜne roboty remontowe i inwestycyjne w mieście ? Denerwuje niekiedy długość okresu jakim niektóre inwestycje czy
remonty są realizowane. Przykładem jest problem likwidacji
starej apteki czy obiektów byłej rzeźni ( gliwicki). Przy urzędzie miasta aktualnie trwają intensywne roboty, dotyczy to
przyszłego parku w miejscu byłych ogródków działkowych
oraz przewidywana inwestycja budowy nowego marketu w
miejsce wspomnianej rzeźni i poszerzenie parkingu naprzeciw Urzędu Miasta. Tu jednak część mieszkańców szokuje
likwidacja wielu drzew. Czy na pewno były to drzewa konieczne do wycinki ? Bo obecnie nie wygląda to na park chyba Ŝe wyczyta się to z tablic. Szykuje się przebudowa skrzyŜowania ulicy Plebiscytowej z ulicą Bohaterów Warszawy i
tu niektórzy się niepokoją co będzie z przeniesieniem krzyŜa.
Dla Urzędu Miasta sporym wyzwaniem jest realizacja uchwały o wywozie odpadów od mieszkańców. Szkoda Ŝe wraz z
rozwozem deklaracji dla mieszkańców nie przesłano szerszych informacji o sposobie realizacji zadań. Podejrzewam Ŝe
dodatkowo wydana ulotka jest skutkiem przesłanych przez
Redakcję zapytań do Urzędu Miasta w sprawie wywozu odpadów. Dobrze jednak Ŝe jest ta ulotka i ludzie wreszcie mają
pełną informację na temat wywozu odpadów. W tym roku
mamy kilka znaczących rocznic w naszym mieście m.in. obchodzić będziemy 90- lecie harcerstwa i 20- lecie istnienia
TMRu. Czy są to waŜne rocznice godne obchodów ? Miasto
hucznie obchodziło 20- lecie swojej samodzielności a TMR
jest spadkobiercą Komitetu Oddzielenia Rydułtów od Wodzisławia więc wydaje się logicznie by uzmysłowić mieszkańcom poprzez róŜne imprezy rolę TMR u w tym 20- leciu.
Przygotowałem więc stosowny projekt konkursowy do Urzędu Miasta obejmujący 6 zadań na cały rok. Niestety komisja
Urzędu Miasta znalazła w projekcie błędy formalne i uznała
Ŝe 3 zadania to są zadania wewnętrzne organizacji a nie skierowane do mieszkańców miasta. Oczywiście z takim wnioskiem się nie zgadzamy ale wniosek konkursowy upadł. Ten
fakt jest kompromitującą oceną dla mnie osobiście i postano-
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wiłem Ŝe juŜ nie napisze Ŝadnego projektu do Urzędu Miasta
a Towarzystwo Miłośników Rydułtów z braku środków nie
będzie świętować 20- lecia zarejestrowanej działalności
( 13.01.1993r.) Konkursy które są środkiem zdobywania minimalnych kwot na realizację zadań programowych na rzecz
miasta i mieszkańców mają dodatkowy mankament. OtóŜ w
projektach nie są uznawane koszty związane z utrzymaniem
siedziby organizacji , kosztów biurowych a tylko 5 % kosztów dotacji to środki na pokrycie wydatków na księgowanie.
W przypadku naszego stowarzyszenia jest to powaŜnym kłopotem. Czy więc organizacje mają mieć swoje siedziby tylko
w domach prezesów czy przewodniczących poszczególnych
organizacji ? Tak to jest obecnie w większości. To na pewno
jest problem którym winny zająć się Rada Miasta by szukać
sposobu na znalezienie siedzib dla organizacji lub ich finansowanie. Wielką nadzieją dla organizacji poŜytku publicznego jaką jest w Rydułtowach Towarzystwo Miłośników Rydułtów była i jest moŜliwość przekazywania 1 % podatku przez
mieszkańców na działania statutowe organizacji. W naszym
przypadku nasze działania koncentrują się w sferze kultury ,
zdrowia i pomocy dla szkolnictwa. Niestety 90 % a moŜe
więcej nasi obywatele przeznaczają na duŜe fundacje przykładowo ( TVN, Polsat itd. ) które to fundacje z tych środków
utrzymają niemałe sztaby ludzi, zaś w naszym przypadku
wszystkie środki przeznaczane są na działalność statutową.
Koszty własne pokrywane są ze składek członkowskich , z
działalności gospodarczej i dobrowolnych wpłat na TMR
( ostatnio na zakup węgla) . Jak widać nie brak nam kłopotów
a mimo to prowadzimy róŜnorodną działalność. O tym co robi
TMR w danym miesiącu moŜna uzyskać informacje z naszej
strony internetowej www.tmrrydultowy.pl . DuŜym wyzwaniem prócz realizacji programu „Świadomy Obywatel” są
nasze tradycyjne działania związane z wydawaniem gazety ,
organizacja kolejnych spotkań kulturalnych i działalność
związana z utrzymaniem i rozwój zespołu regionalnego ( Old
Stars + Rzuchowianki ) . W części realizujemy tez program
turystyczny ale z braku środków ukierunkowany na bliskie
lecz ciekawe regiony Śląska. W dniu 2 marca na kolejnym
Walnym Zebraniu Członków TMRu podsumujemy 2012 rok i
zastanowimy się jak działać dalej. Czy nam się uda ?

H. Machnik

UWAGA!!!
W celu przekazania 1 % podatku na konto
naszej organizacji TMR przez podatnika
którego jedynym dochodem jest
emerytura otrzymywana z ZUS-u naleŜy
wypełnić formularz PIT-37 w którym w
pozycji 123 naleŜy wskazać
Nr KRS 0000002098 oraz
w pozycji 124 kwotę która ma być
przekazana na rzecz OPP.
W siedzibie TMR jest moŜliwość
wypełniania takiego zeznania nieodpłatnie
lecz trzeba przynieść
PIT 40 A lub PIT 11 A z ZUS
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Elektrokardiogram (EKG)

E

lektrokardiogram (EKG) to jedno z częściej wykonywanych badań u pacjentów z podejrzeniem choroby serca. Mimo
Ŝe cieszy się duŜym zaufaniem w śród lekarzy jego wynik nie jest wiąŜący i nie zawsze oddaje faktyczny stan zdrowia
badanego.
Podstawowe informacje
Elektrokardiogram zwykle nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna
aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umoŜliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie
przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG moŜna równieŜ ocenić wielkość komór serca.
Opis badania
Badanie EKG moŜe być wykonane w gabinecie lekarskim, w przychodni albo
przy łóŜku chorego. W czasie badania pacjent ułoŜony jest w pozycji leŜącej z
odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych
uchwytów lub przyssawek. śel którym smaruje się skórę przed załoŜeniem elektrod zwiększa przewodzenie pobudzeń elektrycznych. Podczas badania naleŜy
pozostać w bezruchu, poniewaŜ skurcze mięśni zaburzają zapis. Wynik jest w
postaci graficznego wykresu, który następnie jest interpretowany przez lekarza.
Całe badanie trwa około 5-10 minut.
Przygotowanie do badania
EKG jest badaniem nieinwazyjnym czyli nienaruszającym tkanek ciała. Jest badaniem bezbolesnym i nie związanym z Ŝadnym ryzykiem dla pacjenta. Nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badaniu.
Wyniki
EKG moŜe dostarczyć danych dotyczących rytmu i częstości pracy serca. Prawidłowo serce powinno kurczyć się z częstością pomiędzy 60 a 100 uderzeń na minutę. Zaburzenia rytmu serca uwidocznione w
EKG wskazują na złe funkcjonowanie układu przewodzącego serca lub zaburzenie jonowe. JeŜeli przebyłeś zawał serca, EKG
pomoŜe ocenić rozległość i umiejscowienie uszkodzenia mięśnia sercowego. Powiększenie komór serca na skutek zbyt duŜego
obciąŜenia , jest równieŜ widoczne w badaniu EKG.

Echokardiogram (Echo serca)

J

est to nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, która oparta jest na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków), od struktur serca i duŜych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5-10 MHz.
Podstawowe informacje
Echo serca jest badaniem struktur i ruchów serca przy pomocy odpowiedniego aparatu USG. Echo serca moŜna przeprowadzić w celu oceny budowy
i działania zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz diagnostyki wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego. To badanie pozwala równieŜ zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce).
Opis badania
Echo serca moŜe być przeprowadzone w gabinecie lekarskim, w przychodni
lub przy łóŜku chorego. Pacjent jest ułoŜony na wznak lub na boku
z odsłoniętą klatką piersiową. Na głowicę aparatu (urządzenie w kształcie
małego cylindra, które wysyła i odbiera fale dźwiękowe) nakładany jest Ŝel
a następnie głowicę przykłada się pod róŜnymi kątami do klatce piersiowej
w okolicy serca. Obraz serca jest pokazywany i nagrywany na specjalnym
monitorze a następnie lekarz ogląda i ocenia wynik badania. Całe badanie trwa 30 - 90 minut.
Przygotowanie do badania
Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym czyli nie naruszającym tkanek organizmu. Jest badaniem bezbolesnym i nie związanym
z Ŝadnym ryzykiem dla pacjenta. Nie wymaga Ŝadnych szczególnych przygotowań ani opieki po badaniu.
Wyniki
Echo serca moŜe dostarczyć informacji o budowie i funkcjonowaniu zastawek serca, jest przydatne w ocenianiu funkcjonowania
sztucznych zastawek serca po operacji oraz pomiaru wielkości i pracy mięśnia serca.
.
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AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚCI Z KOPALNI
KWK „RYDUŁTOWY– ANNA”

Odpowiedzi Dyrektora Kopalni „Rydułtowy -Anna” na pytania skierowane przez Redakcję „Kluki”
1. Czy rzeczywiście sprzedaŜ węgla jest tak mała, Ŝe rozwaŜa
się czasowe wstrzymanie wydobycia?
ODPOWIEDŹ:
Kopalnia „Rydułtowy-Anna" aktualnie nie ma większych problemów ze sprzedaŜą wyprodukowanego węgla.
Wyniki sprzedaŜy za 2012r. były korzystne dla kopalni,
zwiększone wydobycie, w ilości łącznej 2 213 400 ton, znalazło odbiorców na rynku. Wysoki poziom sprzedaŜy utrzymuje
się równieŜ w 2013r. W styczniu sprzedaŜ była większa od
wydobycia, czyli obniŜono poziom zapasu węgla na zwałach.
2. Czy będą zmiany w funduszu socjalnym Kopalni i czy
nadal działać będą odrębne fundusze dla Rydułtów i Anny?
ODPOWIEDŹ:
Po połączeniu się w marcu 2004 roku kopalń „Rydułtowy" i
„Anna", powstała jedna dwuruchowa Kopalnia „RydułtowyAnna". Obowiązywały w niej dwa odrębne Regulaminy socjalne, róŜniące się między sobą zarówno zakresem jak i wysokością wypłacanych świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na rzecz pracowników, emerytów, rencistów oraz uprawnionych członków ich rodzin. Od roku 2011
za sprawą porozumienia Dyrekcji Kopalni z organizacjami
związkowymi działającymi na zakładzie stworzono jedne,
wspólne dla obydwu ruchów kopalni „Szczegółowe Zasady
Organizacji i finansowania Działalności Socjalnej".
Wzorem lat ubiegłych, w 2013r. z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Kopalni „Rydułtowy - Anna" środki
funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej w tym:
•
wypoczynku dzieci i młodzieŜy w formie kolonii
letnich i zimowych, obozów, wczasów, oaz, pobytów sanatoryjnych oraz dodatkowe dofinansowania do wyjazdów klimatycznych tzw. „zielonych
szkół" dzieci klas III;
•
wczasów wypoczynkowych krajowych lub zagranicznych, pobytów sanatoryjnych dla pracowników i emerytów trwających nie krócej niŜ 7 dni
kalendarzowych; wczasów pod gruszą dla pracowników kopalni pod warunkiem wykorzystania jednorazowo urlopu wypoczynkowego obejmującego
nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych;
•
wycieczek turystycznych organizowanych przez
Dział Administracyjno - Socjalny kopalni lub przy
współudziale związków zawodowych;
•
działalności rekreacyjne-sportowej;
•
działalności kulturalno-oświatowej;
•
zapomóg finansowych dla pracowników i emerytów będących w trudnej sytuacji
Ŝyciowej i materialnej.
Kopalnia „Rydułtowy - Anna" w czerwcu 2013 roku planuje
zorganizowanie festynu rodzinnego z wieloma atrakcjami
wraz z dofinansowaniem do bonów na poczęstunek dla pracowników, emerytów, rencistów oraz uprawnionych członków
ich rodzin. W okresie Świąt BoŜego Narodzenia środki z
ZFŚS zostaną takŜe przeznaczone na zakup paczek świątecznych dla czynnych pracowników kopalni. NaleŜy zaznaczyć,
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Ŝe „Szczegółowe Zasady Organizacji i Finansowania Działalności Socjalnej" są co roku analizowane i po konsultacji ze
związkami zawodowymi dokonuje się nowelizacji niektórych
zapisów. W roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego, jedyną zmianą jest podwyŜszenie dla najuboŜszych o 100,00 zł.,
tj. do poziomu 700,00 zł. dofinansowania dla pracownika korzystającego z krajowych lub zagranicznych wczasów oraz
„wczasów pod gruszą".
3. Czy związki zawodowe Kopalni z RI i Anny łączą się i czy
ilość związków się zmieni?
ODPOWIEDŹ:
Proces łączenia komisji zakładowych poszczególnych związków zawodowych, działających dotychczas niezaleŜnie na
poszczególnych Ruchach KWK „Rydułtowy-Anna", trwa juŜ
od dłuŜszego czasu. Związane to jest przede wszystkim z
zakończeniem wydobycia w Ruchu „Anna" i alokacją większości załogi na Ruch „Rydułtowy" oraz w niewielkim zakresie, na inne sąsiednie kopalnie. W zasadzie związki zawodowe „Rydułtów" i „Anny" są juŜ połączone. Aktualnie w kopalni „Rydułtowy-Anna" działa 12 niezaleŜnych organizacji
związków zawodowych.
4. Jakie są zmiany związane z deputatami węglowymi?
ODPOWIEDŹ:
Zasady realizacji deputatu węglowego dla pracowników, oraz
bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów w KWK
„Rydułtowy - Anna" są uregulowane Uchwałami Zarządu
Kompani Węglowej S.A., oraz Porozumieniami zawartymi
pomiędzy Zarządem KW S. A. a organizacjami Związków
Zawodowych. Wprowadzone od dnia 01.01.2012r zmiany
wynikające z w/w dokumentów, a związanych z wejściem w
Ŝycie nowych procedur dotyczących zmian w przepisach w
zakresie podatku akcyzowego spowodowały wydłuŜenie czasu
obsługi osób pobierających talony węglowe. W kopalni
„Rydułtowy - Anna" uprawnionych pracowników do deputatu
węglowego, oraz uprawnionych emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla jest łącznie około 16 000. Czynności związane
z nadaniem uprawnień do bezpłatnego węgla mogą być dokonywane w ciągu całego roku. W związku z powyŜszym nie
jest konieczne zgłaszanie się uprawnionych osób w początkowym okresie roku, kiedy to w referacie węglowym występują
największe kolejki. Uprawniony emeryt lub rencista moŜe
dopełnić wszelkich formalności do otrzymania bezpłatnego
węgla równieŜ drogą pocztową. W związku z tym zainteresowani mogą przesłać „deklarację węglową" oraz aktualne kserokopie dowodu osobistego i legitymacji emeryta i rencisty
(„zielona dyskietka") potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez odpowiednią jednostkę (Urząd Miasta, Urząd Gminy,
Szpital, Notariusz) oraz z datą i imienną pieczątką osoby potwierdzającej w/w dokumenty na adres:
KWK „Rydułtowy - Anna"44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2
z dopiskiem „Referat Węglowy"
Ponadto w przypadkach losowych lub braku moŜliwości osobistego stawiennictwa w Referacie Węglowym emeryt lub
rencista moŜe upowaŜnić pełnomocnictwem (wzór na stronie
internetowej KW S.A) osobę, która na podstawie własnego
dowodu osobistego oraz dowodu osobistego i legitymacji
emeryta i rencisty („zielonej dyskietki") osoby uprawnionej do
bezpłatnego węgla, moŜe dokonać wszystkich formalności
związanych z przydziałem bezpłatnego węgla.
Janusz Matuszek
Dyrektor Kopalni
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Rydułtowach, Pszowie czy Radlinie dzieci mogą nabyć
narkotyki. Nagle okazało się Ŝe wśród szajki narkotykowej która rozprowadzała narkotyki i to w znacznej ilości
na naszym terenie w tym i w Rydułtowach byli młodzi
mieszkańcy z Radlina i Pszowa. Rodzicom i nauczycielom zalecamy więc zwiększenie czujności i obserwowanie zachowania swoich podopiecznych.

Z śYCIA MIASTA I SĄSIADÓW
•

•

Rydułtowy
W Rydułtowskim Centrum Kultury odbyła się 3 dniowe
imprezy inaugurujące obchody 90- lecia Harcerstwa w
Rydułtowach połączone z prezentacją filmu „U stóp
Szarloty” .

Z ostatecznego raportu GUS wynika Ŝe 847 tys. osób
zadeklarowało narodowość śląską z tego 415 tys. osób
zadeklarowali się jako Ślązacy i Polacy. Drugą mniejszością jest mniejszość niemiecka która liczy 148 tys.
osób z czego tylko 45 tys. osób zadeklarowało narodowość niemiecką jako jedyną.

•

Jastrzębska Spółka Węglowa będzie namawiać 1200
górników którzy posiadają juŜ uprawnienia emerytalne
do przejścia na emeryturę by zrobić miejsce dla młodych osób szukających pracy i tych szkolących się na
górników.

•

Władze gminy czynią starania o dodatkowe oznaczenia
na drodze wojewódzkiej 919 w Szymocicach zwłaszcza
na trasie od Adamowic do Babic gdzie cyklicznie dochodzi do tragicznych wypadów. W ostatnich dwóch
tygodniach zginęło tam troje ludzi.

Informowaliśmy juŜ o akcji grupy członków Spółdzielni
Mieszkaniowej Orłowiec związanej ze zbieraniem podpisów o zwołanie Walnego Zebrania by doprowadzić do
odwolania radny nadzorczej spółdzielni a tym samym i
•
Prezesa Mariusza Ganity. Akcja znalazła swój finał w
prokuraturze bo okazało się Ŝe listy z podpisami mają
braki formalne a część podpisów została sfałszowana.
Podjęta więc akcja okazała się nie skuteczna a czy doszło do fałszerstw zbada prokuratura.

Wodzisław
Grupa wodzisławian z radnym Ryszardem Zalewskim
na czele zbiera podpisy w sprawie referendum o odwo- •
łanie prezydenta Mieczysława Kiecy. Obserwatorzy z
zewnątrz zastanawiają się czy wniosek jest zasadny albo
chodzi tylko o stanowiska. PrzewaŜa opinia Ŝe chyba
chodzi o stanowiska.

•

Dzięki dodatkowym środkom uzyskanym od Marszałka
Województwa Śląskiego Przedszkole Nr 3 w Pszowie
zorganizowało dzieciom z grupy integracyjnej szkółkę •
narciarską. Dzięki temu pod okiem instruktorów maluchy uczyły się najpierw zjazdów na nartach na górce
przy przedszkolu a potem na stokach w Wiśle. Uzyskane środki przeznaczono na opłacenie instruktorów, zakup sprzętu narciarskiego dla maluchów oraz na wycieczki ( na narty). To nie są jedyne środki finansowe
jakie uzyskało to integracyjne przedszkole prowadzone
przez byłą radną wojewódzką p. Irenę Pierchała , bo •
wartość kolejnych projektów sięga kwoty 2 mln złotych.
Obecnie Przedszkole realizuje projekt „ Integracja dzieci
•
szansą na równy start” o wartości 600 tys. zł.

Pszów

Region
Niektórzy rodzice i nauczyciele nie chcieli wierzyć Ŝe w

Spis z GUS

•

•

•
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Jastrzębie

Nędza

Rybnik
Gazeta Fakt informowała Ŝe w sex aferze z polskimi
modelkami które świadczyły usługi seksualne milionerom brała teŜ udział modelka z Rybnika, oraz piosenkarka pochodząca z naszego regionu. I druga sprawa. Dowiadujemy się, Ŝe kandydatami w wyborach uzupełniających do Senatu po śmierci ś.p. Antoniego Motyczki są
m.in. Dyrektor CRIS p. Piotr Masłowski oraz kandydat
z Ruchu Autonomii Śląska Pawel Polok.
Jak donosi „Puls Biznesu” polski rząd teŜ zabiega w
Komisji Europejskiej i u francuskich władz , aby koncern EDF mógł jednak zbudować nowy blok energetyczny w rybnickiej elektrowni. Przypominamy Ŝe chodzi o
budowę bloku o mocy 900 megawatów który miałby
zastąpić cztery stare bloki elektrowni. Koszt inwestycji
oszacowano na 1,8 mld euro.

Gorzyce
Jak informuje wodzisławska prokuratura zostało umorzone postępowanie przeciwko matce z Gorzyc która w
zeszłym roku podobno spaliła ciało noworodka. Nie
znaleziono śladu spalenia zwłok w popiele, nie ma ciała
dziecka, więc nie moŜna ustalić okoliczności ani przyczyny zgonu dziecka i to jest powodem umorzenia.

Mszana
Według zapowiedzi GDDKiA most na Mszanie będzie
oddany do uŜytku w sierpniu br. a tym samym cała A1
będzie przejezdna bez ograniczeń.
Jak się dowiadujemy za przykładem Rydułtów na
Dniach Mszanej głównym „gwoździem programu” na
Dniach Mszanej będzie występ słynnej Dody.
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Rozkład jazdy pociągów ze stacji Rydułtowy
Stacja docelowa

Godzina odjazdu

Chałupki

05:55 A

Katowice

04:54 A;06:29;07:29;08:34;13:02;18:27

Pszczyna

05:40AB;15:19A

Racibórz

04:52A;06:58;09:12;11:39;13:47AB;14:49;
16:05A;16:54;18:29A;19:36A,20:58A,22:56

Rybnik

04:54A;05:40AB;06:29;07:29;08:34;11:24A
13:02;15:19A;16:04;17:46A;18:27;20:03A;
22:06A
A– kursuje od 14 Grudnia do 31 Marca
B– nie kursuje 25 Grudnia, 1 Stycznia

Do Mieszkańców Rydułtów
i Gmin Sąsiednich
Towarzystwo Miłośników Rydułtów jest jedyną prócz ZHP organizacją poŜytku
publicznego w Rydułtowach. W związku z tym istnieje moŜliwość przekazania 1%
podatku na działalność kulturalną prowadzoną przez TMR. Oczywiście istnieją teŜ
inne organizacje, fundacje szkolne, fundacje na rzecz kościoła, na rzecz osób
dotkniętych chorobą itp.

Jeśli jednak chcesz Czytelniku by w Rydułtowach i naszym regionie działo się wiele
ciekawych i interesujących rzeczy w sferze kultury, to zadeklaruj swoje 1% na rzecz
Towarzystwa Miłośników Rydułtów Nr Rej. 0000002098, który działalność kulturalną
prowadzi dla wszystkich mieszkańców.
W 2013r Towarzystwo Miłośników Rydułtów obchodzić będzie 20 lat istnienia. Planujemy szereg imprez o charakterze kulturalnym dlatego tym bardziej
zaleŜy nam na wpłatach.
W roku 2012 przekazano nam kwotę 4 167,97 zł i to, dzięki tym wpłatom
zorganizowaliśmy kilka znaczących imprez na terenie miasta oraz imprezy
turystyczne w regionie.
Osoby, które zadeklarują 1% uzyskują moŜliwość nieodpłatnie wypełnienia PIT-u
w siedzibie TMR-u.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Za Zarząd TMRu
H. Machnik
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Czy to jest
jeszcze park ?
Park przy
Urzędzie Miasta
Rydułtowy

Foto: S.Tomaszewska

Foto: S.Tomaszewska

Radny Miasta Rydułowy Wiesław Brzezina,
członek Komisji Prawa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rynku Pracy,
Promocji Miasta oraz Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.

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

SŁAWOMIR WATOŁA
Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15
Gabinet czynny:
środy od 15:00
Piątek, Sobota od 9:00
( na zapisy)

tel. 457 87 01, 692 421 492
* realizacja recept
* szybkie terminy
* gabinet okulistyczny
* sprzedaŜ i aplikacja soczewek kontaktowych
* okulary do odbioru juŜ w 1 h
* Szkła okularowe renomowanych firm

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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