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Rydułtowy i gminy powiatu wodzisławskiego oraz rybnickiego

To juŜ tyn czas…
Na zegrodzie tli juŜ grill,
A Was ciongnie do tych chwil,
Na motorze co spyndzocie
I do miejsc kiere zwjydzocie.
Mom nowina jo radosno,
Witomy Cie w końcu wiosno!!!
W koncu motor zaś zagodo,
Ruła z niklu grajfki dodo,
Zaś z auspufa głośny bass,
Godo Ŝe to juŜ tyn czas,
By pojechać na motorze,
W góry czy nad polski Morze.
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Ostatnie poŜegnanie ś.p. Czesława Reznera
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ramatycznym scenom nie było końca. JuŜ po paru
tygodniach nadchodziły telegramy donoszące
rodzinom, Ŝe więzień zmarł, z perfidną adnotacją,
Ŝe gotowi są przesłać prochy za uiszczeniem
opłaty. Dla lepszego zobrazowania tragedii ofiar naszej mieściny, naleŜałoby podać nazwiska pomordowanych i więzionych powstańców śląskich, urzędników i pracowników plebiscytowych.
Burek Franciszek powstaniec zamordowany w Dachau
Fudacy Józef społecznik zamordowany w Dachau
Ferenc Alojzy powstaniec zamordowany w Dachau
Gwóźdź Dominik powstaniec, kierownik szkoły zamordowany Cieszyn
Hercog Jan powstaniec zamordowany Dachau
Hałacz Henryk powstaniec zamordowany Oświęcim
Jacek Ryszard powstaniec zamordowany Dachau
Kolar społecznik zamordowany Buchenwald
Kornas społecznik zamordowany Buchenwald
Łatka Czesław społecznik zmordowany Dachau
Midor Karol nauczyciel zamordowany Dachau
Opioł Franciszek powstaniec zamordowany Mauthausen
Prętki Stefan powstaniec zamordowany Buchenwald
Rupnik Augustyn powstaniec, kupiec zamordowany Oświęcim
Szymański Wacław dyr. kopalni zamordowany Buchenwald
Szuc Jakub rolnik zamordowany Oświęcim
Szuc syn rolnik zamordowany Oświęcim
Sodkiewicz Józef pracownik plebiscytu, nauczyciel zamordowany Oświęcim
Biadok Augustyn powstaniec zamordowany Oświęcim
Szpandel Wilhelm powstaniec, kolejarz zamordowany w Dachau
Wróblewski Józef powstaniec zamordowany Oświęcim
Dadaczyński Jerzy lekarz zamordowany Dachau
Piasecki Franciszek funkcjonariusz policji zamordowany
w Mauthausen
Kwiatkowski Feliks powstaniec zamordowany Buchenwald
Tomas Emanuel powstaniec, poseł na sejm zamordowany
Dachau
Krupiński Bolesław dyr. kopalni zamordowany w Dachau
Staniek Paweł powstaniec zmordowany Dachau
Hercok Andrzej powstaniec zamordowany Mauthausen
Jureczek Franciszek powstaniec zamordowany Buchenwald
Jakubczyk Karol powstaniec, celnik zamordowany Buchenwald
Grycman Juliusz powstaniec zamordowany Dachau
Kowalski Stanisław pracownik plebiscytu zamordowany Buchenwald
Ponadto to w obozach koncentracyjnych i więzieniach przebywali: Kowalski Wilibald, Kodura Teodor, Kwiatoń Jan,
Maciejczyk Franciszek, Nawrat Wilhelm, Wieczorek Wilibald, Wuwer Jan, śymełka Józef, Matuszek Wincenty, Buła
Juliusz, Siódmok Franciszek, Bierza Alojzy, Wencel Konrad,
śydek Alfons, Michałek Jan, Mańka Jan, Adamczyk Paweł,
Wyputa Wilhelm, Święty Jan, Rezner Ryszard, Nochowska
Jadwiga, Cichoń Wiktoria, Mrozek Franciszek, Połomski
Józef, Podleśny Augustyn, Smyk Aniela, Smyczek Antoni,
Zając Zofia, Konieczny Stanisław, Roezner Józef, Sikora
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Józef, Waniek Jerzy, Lazar Franciszek, Mateja Teodor.
Członkowie oddziałów powstańczych stawiających opór najeźdźcy, pod naporem po zęby uzbrojonych hord walcząc
wycofały się i łączyły z oddziałami wojskowymi. Wielu z
nich mianowicie kol. kol. Stanieda Józef, Powała Józef,
Ostrzołek Augustyn, Jureczek Adolf oraz harcerz Ziumy Paweł zginęli w walkach pod Wirami, Tychami i Wodzisławiem. Powstańcy, których błyskawiczny najazd zaskoczył,
uchodzili w głąb kraju, szukając zgrupowań obronnych a
niektórzy z nich jak kol. kol. Brachaczek Alojzy, Depta Józef,
Kokot Augustyn i inni, poprzez Węgry dostali się do Francji,
gdzie walczyli na froncie w oddziałach polskich do kapitulacji. Z tych powstańców śląskich, którzy walczyli w róŜnych
punktach kraju nie wróciło około 15 – stu, ginąc w niewiadomych okolicznościach. Z tych zaś, którzy nie zdąŜyli ujść
przed wrogiem, kilku jak kol. kol. Tylko Emanuel, Magiera
Józef, Piechulka Urban i harcerz Szajor Ryszard ukryli się u
rodzin polskich mniej podejrzanych, gdzie przebywali do
wyzwolenia. Rodziny ich pozostały bez opieki, szykanowane
przez władze okupacyjne. Trzeba było naprędce zorganizować samopomoc polską. Pomoc deklarowali Polacy, którzy
mniej znani Niemcom , których los denuncjacji oszczędził i
przestawali na swoich stanowiskach pracy oraz patriotyczna
część wolnych zawodów i rolników. Organizacją tą kierował i
pomocy pozostałym bez środków do Ŝycia rodzinom udzielał
prezes Związku Podoficerów Rezerwy ob. Kraszyna Ginter,
mistrz kominiarski w Rydułtowach. Niemcy jednak wpadli na
trop tej akcji, aresztowali go i po okrutnie przeprowadzonych
dochodzeniach publicznie powiesili w Mysłowicach. Mimo
przeŜytych tortur, ofiara patriotyzmu i humanizmu nikogo z
organizacji nie wydał. Był to akt terroru mający odstraszyć
innych od jakiejkolwiek zorganizowanej akcji Polaków. Jak
okupant w krótkim czasie zamierzał wyrugować język polski
z Rydułtów, świadczy fakt surowego karania za mowę polską
nawet starszych i młodzieŜ nie znającą języka niemieckiego.
W styczniu 1940 r wyszedł zakaz uŜywania w kościele języka
polskiego. Była niedziela okresu BoŜego Narodzenia, gdzie
jakiś ksiądz obcy wygłosił kazanie, w którym ogłosił, Ŝe dzisiaj po raz ostatni rozmawiać moŜemy o Bogu w języku ojczystym. Fragment kazania – mówiąc o zbrudzonych krwią
bliźnich dłoniach – takie rzucił ostrzeŜenie – „ Kiedy Noe po
potopie wypuścił z arki gołębicę, Ŝeby stwierdzić czy ziemia
juŜ wyschła, gołębica wróciła czysta, nieskalana, co było dla
niego znakiem, Ŝe moŜe opuścić korab. Wy jesteście te wypuszczone gołębie w tym potopie. Biada wam! jeśli która z
was wróci po potopie skalana!”. Wsiadł do samochodu i wyjechał. Organista patriota polski nazwiskiem Cop Alojzy rozpoczął ostatni koncert pieśni polskich a lud śpiewał i płakał.
Gdy zauwaŜył to organista, zakończył koncert pieśnią ”Nie
płacz Ŝe dziecino, choć cię pali ból”. Nazajutrz gestapowcy
wywlekli go z domu i osadzili w obozie oświęcimskim a po
kilku dniach przyszedł telegram do rodziny, Ŝe mąŜ jej umarł
na udar serca. Rozpaczy Ŝony i dzieci oraz rozgoryczenia
społeczeństwa polskiego opisać nie sposób. Wiemy tylko, Ŝe
śpiew w ogóle zamarł a oŜywił się wtedy, gdy następny organista od czasu do czasu zagrał po łacinie „Tantum Ergo”.

c.d.n.
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INFORMACJE URZĘDU MIASTA

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU
za okres od 21 marca do 17 kwietnia 2013 roku

UTWORZENIE TERENU USŁUG REKREACYJNYCH
PRZY UL. OFIAR TERRORU – PARK SENSORYCZNY
W dniu 25 marca z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zostały wstrzymane roboty. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę ogrodzenia pomiędzy parkiem
sensorycznym a prywatnymi działki. Istniejące stare ogrodzenie zostanie zdemontowane a w jego miejsce powstanie nowe
typu panelowego.
Termin realizacji inwestycji: 15 lipca.
Wartość robót budowlanych: 4 049 827,00 zł brutto
PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO DW
NR 935 - UL. RACIBORSKA
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne prowadzenie robót jest wstrzymane. W dniu 18 marca wprowadzono
czasową organizację ruchu. W dniu 10 kwietnia podpisano
porozumienie, dotyczące rozwiązania umowy z inspektorem
nadzoru inwestorskiego - Grontmij Polska Sp. z o. o. Trwa
wyłanianie kolejnego inspektora nadzoru.
MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ
Dla uporządkowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektant wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy
do Urzędu Miasta Wodzisław Śl.
Trwa opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego
części drogowej.
Termin wykonania : 30 czerwiec.
Wartość umowy: 15 950,00 zł.
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Trwają prace projektowe.
Termin opracowania dokumentacji projektowej : 16 sierpnia.
Wartość umowy: 180 810,00 zł
ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH
W dniu 13 marca dokonano zawiadomienia o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Trwają prace związane z organizacją procesu budowlanego.
Wartość robót budowlanych: 148 000,00 zł
Przewidywany termin realizacji inwestycji: lipiec br.
PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3
NA POTRZEBY śŁOBKA
Trwa rozliczenie inwestycji.
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY PIETRZKOWICKIEJ
W związku z przedłuŜającą się procedurą wydania decyzji o
ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w
Urzędzie Miasta Radlin, zawarto aneks do umowy z nowym
terminem wykonania projektu budowlano-wykonawczego - do
15 lipca.
PRZEBUDOWA BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA
UL. RACIBORSKIEJ
W dniu 25 marca odbyła się wizja w terenie przy współudziale
pracowników Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w
Wodzisławiu Śląskim, dotycząca oględzin drzew wnioskowa-
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nych do wycinki, kolidujących z realizacją inwestycji.
W dniu 5 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące
pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin
składania ofert upływa z dniem 18 kwietnia.
Termin realizacji zamówienia (projekt + wykonawstwo):
31sierpnia.
Wartość umowy : 817 950,00 zł.
MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU ORŁOWIEC RÓWNOLEGŁEJ DO ULICY OBYWATELSKIEJ
W dniu 2 kwietnia wykonawca dokumentacji projektowej ML Design Piotr Lilla – złoŜył projekt modernizacji drogi oraz
dokonał zgłoszenia robót budowlanych. Przygotowywana jest
specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy robót.
MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W dniu 21 marca wykonawca dokumentacji projektowej „PROFIL” S.C. Mirosław Oleksik, Wiesław Józefowski –
złoŜył wniosek o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Termin uzyskania pozwolenia upływa z dniem 5 czerwca.
MODERNIZACJA KŁADKI NAD TORAMI PKP PRZY
ULICY OBYWATELSKIEJ
Trwa uzgadnianie warunków wejścia na teren zamknięty w
PKP Katowice.
OŚWIETLENIE ZA BUDYNKIEM USC
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Termin opracowania dokumentacji : 15 czerwiec.
Wartość umowy: 3 075,00 zł.
MODERNIZACJA MOSTU NA ULICY BARWNEJ
Ogłoszono zapytanie ofertowe na remont mostu. Termin składania ofert upływa 18 kwietnia.
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy
robót budowlanych. W dniu 9 kwietnia nastąpiło otwarcie
ofert (złoŜono 6 ofert). Trwają prace komisji przetargowej.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI STRZELCÓW BYTOMSKICH
I JAGIELLOŃSKĄ
Biuro projektowe MERITUM PROJEKT z Mikołowa przedstawiło koncepcję zagospodarowania terenu. Koncepcja została zaakceptowana.
Trwają prace projektowe i uzgadniania dokumentacji.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP1
Do dnia 20 marca w wyniku zapytania ofertowego wpłynęło
25 ofert w przedziale cenowym od 10 947,00 zł do 51 906,00
zł. Najtańszą ofertą złoŜyła PRACOWNIA AUDYTORSKA
JACEK STĘPIEŃ, z Ostrowca Świętokrzyskiego, z którą zostanie podpisana umowa na wykonanie projektu budowlano –
wykonawczego.
Termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na
wykonanie robót budowlanych upływa z dniem 30 sierpnia.
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Zapytania i interpelacje radnych.
Radny Stefan Sładek:
- co nam da certyfikat ISO 9001? Czy certyfikat będzie miał
wpływ na polepszenie obsługi mieszkańców?
Radny Zbigniew Majewski:
1) działkowicze ogródków "Zgoda" pytają czy jest prawdą, Ŝe
na tym terenie będzie budowany basen kryty - czy jest to tylko plotka?
2) wędkarze proszą o pomoc i wydanie zezwolenia na budowę
siedziby na terenie "Zawaliska".
3) kilkakrotnie zwracałem się do zastępcy burmistrza pana
Henryka Hajduka o zmianę trasy autobusu o godz. 5:10.
Mieszkańcy rejonu Radoszów skarŜą się, Ŝe muszą pieszo
dojść na Osiedle Orłowiec, aby wsiąść do autobusu. Sprawę
zgłaszałem równieŜ na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, w dniu 18 lutego br.
Radny Jerzy Wróblewski:
1) wystąpiliśmy do KWK "Rydułtowy-Anna" o zwrot kosztów
na zabezpieczenia budynków przy ul. Wojciecha Korfantego
przed szkodami górniczymi - czy wiemy jaka to będzie kwota?
2) proszę o rozszerzenie tematu nowego programu "KAWKA"
- dotyczącego ograniczenia niskiej emisji.
3) naleŜy zorganizować spotkanie mieszkańców Osiedla Na
Wzgórzu z firmą, która będzie budować kanalizację sanitarną,
aby przedstawiła harmonogram robót.
Radna Danuta Maćkowska - elektroniczna edukacja dzieci czego dotyczy projekt i jakie koszty poniesie Miasto?
Radny Wojciech Koźlik - dawno temu przy ul. Romualda
Traugutta stał krzyŜ na granicy Rydułtów i Pszowa - kto był
właścicielem tego krzyŜa i co się z nim stało?
Radna Halina Zając - w śłobku Miejskim został zatrudniony
specjalista d/s kadr i płac. Czy jest to pełny etat ?
Radny Stefan Sładek - ile osób w 2012 roku skorzystało z
dopłaty do wymiany piecy w ramach programu ograniczenia
niskiej emisji?
Radny Michał Pierchała - odbyły się konsultacje w sprawie
budowy drogi 935, czy juŜ się zakończyły? Czy podjęto jakiejś
ustalenia, decyzje?
Radna Barbara Wojciechowska - mieszkańcy pytają czy
moŜna program ograniczenia niskiej emisji poszerzyć o montaŜ solarów i otrzymać na ten cel dotację z budŜetu miasta.?
Radny Wojciech Koźlik - rozeznać sprawę wprowadzenia w
naszym Mieście zniŜkowych kart na wejście do kina, teatru dla
rodzin wielodzietnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Wojciech Koźlik:
1. Wnioskuję o przygotowanie ankiety skierowanej do mieszkańców Miasta Rydułtowy z pytaniami dotyczącymi statusu i
warunków ich Ŝycia w mieście. Ankieta powinna być dostępna
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w internecie na stronie Miasta Rydułtowy, „Na Ratuszu”, w
miejscach dostępnych dla mieszkańców np. w Urzędzie Miasta
Rydułtowy, itp. Wyniki ankiety powinny być zebrane i opracowane na dzień 31.12.2013r.
2. Wnioskuję o zmianę zapisu w regulaminie przyznawania
dotacji dla mieszkańców dotyczących ograniczenia niskiej
emisji zanieczyszczeń. Obecnie kwota dotacji jest bardzo niska – wynosi 2000 zł, co nie jest specjalnie zachęcającą kwotą
do podejmowania działań wymiany kotłów grzewczych. Proponuję zmienić zapisy regulaminu tak, aby wnioskodawca
mógł ubiegać się o dotację w kwocie przynajmniej 3000 zł.
Radny Marek Wystyrk - w maju ubiegłego roku Klub Radnych MOJE MIASTO złoŜył wniosek o ustanowienie corocznego międzynarodowego turnieju piłki noŜnej w Rydułtowach
im. Alojzego Musioła. Co dalej w tej sprawie?
Radca prawny pan Grzegorz Graniczny - sprawdzę czy
rada gminy posiada kompetencje do nadawania imienia turniejom?
Radny Andrzej Strzelec - czy pan Alojzy Musioł wyraził
zgodę na nadania turniejowi Jego imienia? Nie podoba mi się
propozycja, aby za Ŝycia pomysłodawcy nadawać turniejowi
imię. Pan Alojzy Musioł Ŝyje i cieszy się dobrym zdrowiem.
Radny Marek Wystyrk - nie wystosowalibyśmy wniosku
gdybyśmy nie mieli zgody pana Alojzego Musioła. Nazwy
moŜna nadawać za Ŝycia danej osoby czego przykładem jest
lotnisko w Gdańsku im. Lecha Wałęsy. UwaŜamy, Ŝe turniejowi piłki noŜnej moŜna nadać im. Alojzego Musioła, gdyŜ osobę naleŜy promować za Ŝycia. Wielu mieszkańców Rydułtów
to wychowankowie pana Alojzego Musioła. Pan Alojzy Musioł moŜe dla obecnych jak i przyszłych pedagogów stanowić
wzór do naśladowania. Jego wielkie zaangaŜowanie i działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy zasługuje na uhonorowanie.
W dniach 24 - 25 maja odbędą się w Rydułtowach
II Międzynarodowe Mistrzostwa Mini-futbolu.
Do udziału w turnieju zostały zaproszone zespoły szkolne z
następujących gmin:
- Gaszowice - 2 zespoły
- Radlin - 2 zespoły
- Kornowac - 2 zespoły
- Orlova (Czechy) - 2 zespoły
- Jejkowice - 1 zespół
- Pszów - 1 zespół
- Lyski - 1 zespół
- Darkovice (Czechy) - 1 zespół
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - Rybnik - Niewiadom - 1
zespół
- SP 1 Rydułtowy - jeden zespół
- SP 2 Rydułtowy - jeden zespół
- SP 3 Rydułtowy - jeden zespół
Regulamin dostępny na stronie urzędu.
Łącznie w turnieju weźmie udział 16 druŜyn szkolnych
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Z wizytą w czeskich Hranicach

N

asza szkoła – Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach –
bierze udział w międzynarodowym partnerskim
projekcie szkół – Comenius 2012 – 2014, którego
koordynatorem jest mgr Sebastian Grela. Program
ten stwarza okazje uczniom i nauczycielom, by bliŜej poznali
partnerskie kraje, w naszym wypadku to: Czechy, Słowenia,
Portugalia i Turcja. Tytuł realizowanego przez nas projektu
brzmi „See, taste and hear – that's our land” (Zobacz, skosztuj
i posłuchaj – to jest nasza ziemia).W dniach od 13 do 17 lutego grupa sześciu dziewczyn wraz z opiekunami – panią Edytą
Mrula, Beatą Steuer oraz Małgorzatą Głazik - wyjechała do
Czech, do miejscowości Hranice, gdzie znajduje się nasza
partnerska szkoła. Tam spotkaliśmy się z uczniami i nauczycielami z innych krajów. Takie międzynarodowe spotkanie
było wspaniałą okazją, by w praktyce zastosować wiedzę
zdobytą na lekcjach angielskiego. Program wizyty w Czechach był bardzo bogaty, nie było ani chwili na nudę. Zwiedziliśmy Hranice, gdzie spotkaliśmy się z włodarzami miasta,
którzy urzędują w dawnym zamku. Bardzo ciekawa była takŜe wizyta w jaskini aragonitowej w Teplicach nad Bečvou –
zaskoczyła nas wysoka temperatura panująca w jaskini – ok.
14 ºC, więc mogliśmy się tam ogrzać, bo nasza wizyta przebiegała w prawdziwie zimowej aurze. Interesującym miejscem były takŜe ogrody i szklarnie w Ołomuńcu, gdzie mogliśmy podziwiać egzotyczne palmy, kaktusy, a nawet skosztować mandarynek rosnących na drzewie. Perełką architektury
był Pałac arcybiskupa w Ołomuńcu, zachwyciły nas jego
wnętrza oraz historia. Spotkanie z partnerami z Comeniusa
było takŜe okazją do zaprezentowania Polski oraz poznania
krajów, z których pochodzą nasi partnerzy. Jeden dzień wizyty spędziliśmy w szkole w Hranicach, tam na lekcjach pokazywaliśmy uczniom prezentację multimedialną o Polsce i o
naszej szkole. Wymieniliśmy się takŜe informacjami na temat
Ŝycia szkolnego w naszych krajach, zwiedziliśmy budynek
szkoły, który przypomina prawdziwy labirynt pełen korytarzy, tajemnych przejść itp., by się nie zgubić – zawsze mieliśmy „czeskiego przewodnika”. Reasumując moŜna powiedzieć, Ŝe Ŝycie w szkole w Hranicach poznaliśmy od podszewki. Zrealizowaliśmy w ten sposób podstawowe załoŜenie
naszego projektu – poznaliśmy systemy edukacyjne w poszczególnych krajach. Plakaty dotyczące owych systemów
moŜna znaleźć na naszej stronie internetowej http://
seetastehear.wikispaces.com/Bardzo ciekawym doświadcze-

niem było to, Ŝe byliśmy zakwaterowani u czeskich rodzin.
Zostaliśmy ciepło przyjęci, rodzice naszych koleŜanek troszczyli się o to, by niczego nam nie brakowało, zapewnili nam
wiele atrakcji m.in.: wyjazd na basen, lodowisko czy teŜ
wspólne zakupy w galerii handlowej. Jeśli chodzi o czeską
kuchnię, to zasmakowały nam knedle, nawet dostaliśmy przepis jak je przyrządzić, ale na miejscu smakowały one lepiej.Te parę dni spędzonych u naszych sąsiadów wywarło na
nas duŜe wraŜenie. Wyjazdy w ramach Comeniusa to jednak
głównie czas nauki, jednakŜe są to lekcje prowadzone niekonwencjonalnymi metodami. Przede wszystkim są to zajęcia w
terenie – tym razem mieliśmy lekcję botaniki w ogrodach w
Ołomuńcu, historii – w Pałacu arcybiskupa, geografii – w
jaskini, no i lekcje języka angielskiego, którym posługiwaliśmy się przez cały czas. Poznaliśmy teŜ pieśni, tańce i stroje
charakterystyczne dla poszczególnych krajów. Nie moŜemy
się juŜ doczekać kolejnej wizyty, która odbędzie się w maju
na Słowenii.
Gabriela Czepczor
pod opieką Beaty Steuer

Felgi

aluminiowe, stalowe

Wulkanizacja
wymiana tłumików
PIASKOWANIE
spawanie
PROSTOWANIE malowanie

Najnowsza technologia
ul. Boh. Warszawy 47, 44-280 Rydułtowy
tel/fax (0-32) 4579646, 508 176 960
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Słowa poŜegnania ś.p. Czesława Reznera
Święty Piotrze który stoisz u bram niebios i Wy wszyscy Święci. Czy nie widzicie jaki tu smutek na śląskiej ziemi – tu w Rydułtowach, Ŝe zabraliście do siebie naszego Czesława. Patrzcie na rozpacz rodziny, na smutek harcerzy, kolegów z pracy, smutek
zespołów: „Rzuchowianki”, „Old Stars”, smutek koleŜanek i kolegów z Towarzystwa Miłośników Rydułtów i innych organizacji i wreszcie nas wszystkich przybyłych na ten pogrzeb. Czy tam w niebie zabrakło Wam harcerza, instruktora, inŜyniera, muzyka z umiłowania, gawędziarza, dobrego organizatora imprez kulturalnych, propagatora kultury śląskiej, kierownika zespołu
regionalnego, a przy tym człowieka gotowego do poświęceń, człowieka głębokiej wiary i niezłomnych zasad. Widać zabrakło.
Więc musiał odejść do Was na wieczną słuŜbę. Jednak my jako ludzie wiary wierzymy, Ŝe kiedy przyjdzie i nasz czas, to znów
spotkamy Czesława, usiądziemy teŜ z jego rodziną, harcerzami, Rzuchowiankami i wszystkimi tymi, którzy byli mu bliscy i
zaśpiewamy na całe niebo nasze śląskie, harcerskie, biesiadne i nostalgiczne pieśni. Łącząc się w bólu z najbliŜszą rodziną
zmarłego i wszystkimi tymi, których boleśnie dotknęła śmierć ś.p. Czesława zapewniamy, Ŝe póki Ŝyjemy na tym ziemskim
świecie, Ŝe nie zapomnimy o Tobie Czesławie. Nasze myśli i modlitwy nadal będą do niego kierowane, a będą tak Ŝarliwe by
dotarły tam do nieba - wprost do Ciebie. Swoim odejściem ś.p. Czesław pozostawił wielką pustkę na wielu odcinkach Ŝycia rodzinnego i społecznego, wszak był przykładem właściwego Ŝycia w rodzinie i zaangaŜowania w Ŝycie społeczne. Zwłaszcza
śląska kultura utraciła wielkiego znawcę i animatora. Zespół Rzuchowianki i Old Stars straciły kierownika artystycznego zespołu, Towarzystwo Miłośników Rydułtów członka zarządu, harcerze, instruktorzy swoje druha – pieśniarza i muzyka, społeczność
lokalna „Rydułowika Roku 2010”, koledzy i przyjaciele wspaniałego kompana i trudno Cię będzie Czesławie zastąpić na tak
wielu odcinkach Ŝycia. Za chwilę zaśpiewamy Ci Czesławie dwie pieśni. Niech te pieśni wraz z Twoim duchem polecą wprost
do nieba by aniołowie się dowiedzieli, Ŝe juŜ do nich przybywasz. Kończąc w imieniu niŜej wymienionych organizacji i osób
składam kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia śonie, Synowi i wnuczce , Synowej, Córce i Zięciowi oraz wszystkim
bliskim zmarłego ś.p. Czesława.
Słowa te kieruje w imieniu:
Członków Towarzystwa Miłośników Rydułtów i Redakcji „Kluka”
Członków zespołów Rzuchowianki i Old Stars
Harcerzy i Instruktorów z rydułtowskiego hufca.
Grał na wielu
Członków Klubu Seniora przy kopalni Rydułtowy i byłej kopalni Ignacy
Przyjaciół z Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej w Gliwicach
instrumentach.
Seniorów z Ruchu Harcerskiego Czuwaj.
Muzyka grała mu
Członków Orkiestry KWK Rydułtowy
w sercu i duszy.
Członków chóru Cecylia
Kolegów z pracy w kopalni Rydułtowy

Cześć Twojej Pamięci
JakŜe łatwo wypowiedzieć słowa „serdeczne podziękowania”, jak trudno wypowiedzieć słowo „śegnaj przyjacielu
Czesławie” i to na ZAWSZE! Spoczywaj w spokoju na rydułtowskiej ziemi.
(-) Jerzy Majer

POśEGNANIE CZESIA
Z głębi duszy wynikła potrzeba, abym w imieniu najbliŜszego grona przyjaciół, seniorów Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej z Gliwic, poŜegnał Cię Czesławie. Poprzez muzykę poznaliśmy się. Jako studenci, w Chórze spędziliśmy najpiękniejsze młode lata. Teraz przyszedł czas na wcielenie w Ŝycie tych wartości jakie odkryliśmy w śpiewie kaŜdego rodzaju
utworów: czy to biesiadnych, ludowych, sakralnych lub turystycznych. Ty cały Ŝyłeś tą muzyką. Była ona pięknym dopełnieniem Twojego, jakŜe wewnętrznie bogatego Ŝycia rodzinnego i zawodowego. My mogliśmy tylko obserwować i podziwiać Cię,
jak realizując swoją pasję, unosisz się ponad problemami Ŝyciowymi, których Ci przecieŜ nie brakowało. Ostatnie dziesięć lat
spędziliśmy, jako seniorzy Chóru bardzo intensywnie. Przygotowałeś nam kolejne jedenaste spotkanie ze śpiewem i wspomnieniami na przepięknych turystycznych szlakach.
PoŜegnać Cię w tej sytuacji, to w moim pojęciu powiedzieć:
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKO, SZCZĘŚĆ BOśE, DO ZOBACZENIA - bo przecieŜ my teŜ za Tobą podąŜymy i jeśli wyznajemy Chrystusa Zmartwychwstałego
i wierzymy w Miłosierdzie Jego, to w Chórach Anielskich znowu się spotkamy.
O jednym chcemy Cię zapewnić, choć dziś to nie będzie łatwe do spełnienia, Ŝe płakać
po Tobie nie będziemy. Bo płakać trzeba za kimś kto Ŝycie swoje przegrał, utopił je w
nałogach. Ty swoim Ŝyciem wypełniłeś BoŜy Plan i On w zamian zabierze Cię do Siebie. A zatem do zobaczenia, Szczęść BoŜe!
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

X Jubileuszowy zjazd seniorów

Izydor Płonka ACHPŚl w roku 2012 w Piwnicznej
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Odbiór odpadów w Rydułtowach będzie droŜszy bo nie
ma dyskusji …

N

a marcowej Sesji Rady Miasta Rydułtowy podjęto głosowania m.in. nad zmianami do uchwał w zakresie stawek
jednostkowych za wywóz odpadów komunalnych w zabudowie wielomieszkaniowej (głównie osiedla mieszkaniowe),
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (dotyczy
głównie przedsiębiorców) oraz zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w zakresie segregacji odpadów. Propozycje przedstawione Radzie ww. uchwałach dotyczyły
głównie obniŜenie do kwoty 8,50 zł/osobę stawki dla mieszkańców osiedli i ok. 15% za pojemniki dla przedsiębiorców w
stosunku do stawek jednostkowej uchwalonych w grudniu
2012 roku. Kolejną zmianą było „bezpłatne” wyposaŜenie
gospodarstw indywidualnych w worki do segregacji odpadów
wg ustalonych frakcji. Czy te propozycje są dobre ? Czy stawki nie są nadal zbyt zawyŜone ? Jako Klub Radnych Moje
Miasto uznaliśmy, Ŝe przedstawione propozycje powinny być
rozpatrzone kompleksowo z uwagi na zmiany jakie zaszły w
Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
została uchwalona dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz.U.2013.228) a
która to wprowadza istotne zmiany m.in. w zróŜnicowaniu
stawek poprzez stosowanie więcej niŜ jednej metody w ustalaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Proponowaliśmy pozostałym radnym dokonanie ponownych
obliczeń stawek mając na uwadze zwiększenie elastyczności
systemu opłat dostosowanego m.in. do stanu faktycznego liczby mieszkańców zamieszkałych w danej nieruchomości, częstotliwości wywozu jak równieŜ oczekiwań podmiotów gospodarczych. Chcieliśmy takŜe powołania zespołu którego zadaniem będzie ponowna weryfikacja przyjętych wcześniej
Uchwał Rady Miasta Rydułtowy mając na uwadze znowelizowane przepisy prawne. Jednocześnie zadeklarowaliśmy udział
swoich przedstawicieli w pracach nad konstruktywnymi zmianami zapewniającymi równe traktowanie społeczności lokalnej
naszego Miasta oraz działających na jego terenie podmiotów
gospodarczych. Naszym zdaniem, celem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinna być dbałość o
środowisko naturalne bez obniŜenia warunków Ŝyciowych
społeczności lokalnej Miasta Rydułtowy.
I co z tego, Ŝe złoŜyliśmy takie propozycje ?
No niestety nic, bo pozostali radni tworzący tzw. koalicję z
przewodniczącym Rady Miasta Lucjanem Szwanem na czele
uznali, Ŝe nie ma o czym dyskutować bo i tak ich nie przekonamy… Wychodzi na to, Ŝe chyba w Radzie nie powinno się na
forum dyskutować o waŜnych problemach dla Miasta i jego
mieszkańców a jedyna forma to dyskusja, która powinna odbywać się wyłącznie kuluarowo, w gremium „jednomyślnych”
Radni z osiedli mieszkaniowych chcieli większych stawek…
W odpowiedzi na brak chęci podjęcia merytorycznej dyskusji
Klub Radnych Moje Miasto zaproponował ustalenie stawki za
odbiór odpadów w zabudowie wielomieszkaniowej na poziomie 7,50 zł/osobę, gdyŜ uznaliśmy (na podstawie własnych
wyliczeń), Ŝe stawka ta zupełnie wystarcza na pokrycie kosztów wywozu „po nowemu”. Ku naszemu zdziwieniu większość radnych tzw. koalicji uznała, Ŝe trzeba płacić więcej,
czyli 8,50 zł/osobę. Co najdziwniejsze w tym wszystkim to, Ŝe

przeciw naszej propozycji niŜszej stawki głosowali radni, którzy na co dzień mieszkają na osiedlach mieszkaniowych…
Klub Radnych Moje Miasto: Marek Wystyrk, Zbigniew Szurek, Stefan Sładek, Henryk Niesporek, Adam Meslik, Zbigniew Majewski, Wiesław Brzezina
Cały artykuł na stronie internetowej Mojego Miasta.

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta
Rydułtowy dotycząca systemu segregacji odpadów

K

iedy nasz Sejm uchwalił nowe zasady powszechnej segregacji śmieci, od razu pomyślałem sobie, Ŝe niejeden
burmistrz i radny „przejedzie się” na tym temacie w przyszłych wyborach. Sam pomysł jest bowiem bardzo dobry, tylko nasze społeczeństwo jest jeszcze za biedne, Ŝeby go realizować. Klamka jednak zapadła – przepisy obowiązują.
O co w tym wszystkim chodzi ?
Zmieniają się całkowicie zasady zbiórki, oddawania i magazynowania odpadów. To jest niezmiernie waŜne – zmieniają się
całkowicie !!! Obecnie (od 1 lipca) w całym kraju obowiązywać będzie powszechna segregacja śmieci. Nie tylko w Rydułtowach – w całym kraju. Wszyscy będziemy zobowiązani do
segregowania. Nasza gmina (miasto) będzie zaś zobowiązana
odebrać od nas wszystkie segregowane odpady. Kolejna waŜna rzecz – zobowiązana będzie odebrać wszystkie odpady. Te
posegregowane odpady będą następnie dostarczane do odpowiednich tzw. instalacji. KaŜdy rodzaj odpadu trafi gdzie indziej. Nie będzie więc tego, co teraz, Ŝe zazwyczaj wszystko
trafiało na wysypisko. Oczywiste jest, Ŝe ilość odbieranych
odpadów radykalnie się zwiększy. Nie będzie juŜ spalania
odpadów w domowych piecach czy wysypywania „do rowu”
czy do lasu. Oczywiste jest równieŜ, Ŝe składowanie i przeróbka odpadów będą obecnie droŜsze, niŜ dotychczasowe wywoŜenie ich na wysypisko. Nie ma jednak odwrotu – sejm wprowadził te nowe zasady selektywnej zbiorki odpadów. Naszym
obowiązkiem jest więc je stosować.
Jako, Ŝe problem jest powaŜny, trzeba było przy jego rozwiązywaniu postępować w sposób przemyślany i odpowiedzialny.
To wiedziałem od początku i tak od początku staraliśmy się z
Burmistrzem Kornelią Newy postępować.
Kilka miesięcy temu powołaliśmy więc komisję, która miała
przygotować zasady funkcjonowania systemu w Rydułtowach.
W komisji tej zasiadali pracownicy Urzędu oraz radni z róŜnych ugrupowań. JuŜ we wczesnym stadium tworzenia załoŜeń systemu moŜna było więc proponować rozwiązania preferowane przez róŜne środowiska. Zlecono równieŜ analizę problemu profesjonalnej firmie zewnętrznej. Później konsultowaliśmy wypracowane rozwiązania z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Konieczne było równieŜ konsultowanie projektów
uchwał z organizacjami pozarządowymi. Ten etap równieŜ
zrealizowaliśmy.
Na kaŜdym z tych etapów postępowaliśmy w sposób planowy
i przemyślany. Ze swojej strony muszę zaznaczyć, Ŝe na kaŜdej sesji zachęcałem i zachęcam radnych do przekazywania
sugestii i propozycji (i to nie tylko związanych z utrzymaniem
czystości). JeŜeli ktoś uwaŜa, Ŝe zapomnieliśmy kogoś zapytać
o zdanie, znaczy to tylko, Ŝe przespał czas, kiedy pytaliśmy.
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Znaczy to, Ŝe nie interesował się problemem tak, jak naleŜało.
Wszak problem znany był od dawna i był problemem dla nas
wszystkich szalenie waŜnym.
Z powaŜaniem
Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy
Lucjan Szwan

Z Ŝycia miasta i sąsiadów
Rydułtowy
„Przezroczysty Urząd Miasta Rydułtowy”.
Pod koniec marca zakończono prace nad projektem
„Przezroczysty Urząd Miasta Rydułtowy”. Projekt miał w załoŜeniu wzbogacić rydułtowski Urząd w nowoczesne narzędzia
informatyczne, wspierające pracę w dwóch dziedzinach: budŜet o wo - k s i ę g o we j , i n f o r ma c j i o ter e n ie ( GI S ) .
Przy okazji pomyślano równieŜ o mieszkańcach miasta, udostępniając im bardzo ciekawy i funkcjonalny portal.
Portal dostępny jest pod adresami:
portal.rydultowy.pl oraz mapa.rydultowy.pl
Udostępnia on następujące funkcje:
● internetową mapę miasta,
● określanie lokalizacji firm i instytucji,
● wprowadzanie lub modyfikowanie danych firm i instytucji,
● zgłaszanie uwag i usterek – poprzez wskazanie na mapie,
● przeglądanie rejestrów publicznych,
● pobieranie i wydruk lub wysyłka drogą elektroniczną róŜnego
rodzaju formularzy.
W miarę rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej rozbudowywany będzie równieŜ (o kolejne warstwy mapy) portal udostępniany mieszkańcom. Warto tu więc zaglądać. Zwłaszcza, Ŝe
moŜna się sporo dowiedzieć.
Krzysztof Jędrośka

Rydułtowy
Rozbudują szyb kopalni Rydułtowy-Anna.
Będzie jednym z najgłębszych w Europie
Do 2018 roku szyb Leon IV kopalni Rydułtowy-Anna zostanie
pogłębiony do poziomu 1210,7 metrów. Roboty juŜ się rozpoczęły. Pogłębienie szybu do poziomu 1210,7 metrów pozwoli
na budowę na tej głębokości centralnej stacji odwadniania oraz
znacznie poprawi wentylację i moŜliwość przewietrzenia kopalni. Usprawni się sposób tłoczenia i obiegu świeŜego powietrza.
Po pogłębieniu szybu górnicy będą zjeŜdŜać na nowy poziom
1150 metrów, gdzie oprócz ludzi będą takŜe dostarczane materiały budowlane i sprzęt. Znacząco skróci się czas dotarcia górników do miejsc pracy, co moŜe wydłuŜyć efektywny czas prowadzenia wydobycia nawet o godzinę. Obecnie w rydułtowskiej kopalni węgiel wydobywany jest na poziomie 1,1 tys. m
pod ziemią, ale niewykluczone, że w przyszłości eksploatowane będą pokłady położone jeszcze niżej. Im głębiej, tym
bardziej dają o sobie znać podziemne zagrożenia - wstrząsy
górotworu i metan. Pogłębienie szybu służy ich zminimalizowaniu. Szyb kopalni Rydułtowy-Anna sięgający 1210,7 m
będzie najgłębiej sięgającym szybem w Kompanii Węglowej i
jednym z najgłębszych w całym europejskim górnictwie.
tu.Wodzisław.pl
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Powiat
PasaŜerowie mogą zgłaszać uwagi
do rozkładów jazdy
Do 6 maja pasaŜerowie powiatowych przewozów pasaŜerskich mogą zgłaszać swoje uwagi do rozkładów jazdy na 9
liniach autobusowych.30 czerwca zostanie zaktualizowany
rozkład jazdy autobusów w przewozach, dla których organizatorem jest Powiat Wodzisławski. W celu usprawnienia komunikacji i dostosowania rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców powiatu pasażerowie mogą zgłaszać
wszelkie sugestie, potrzeby i uwagi dotyczące np. godzin
odjazdów czy skomunikowania linii do obecnie obowiązujących rozkładów jazdy.Propozycje zmian należy przesyłać na adres e-mail: autobusy@powiatwodzislawski.pl do
dnia 6 maja. Wszystkie wnioski zostaną szczegółowo
przeanalizowane pod kątem możliwości uwzględnienia
zawartych w nich uwag i postulatów. Każda realna i zasadna propozycja, która ułatwi podróżowanie większej
ilości osób zostanie wprowadzona do nowego rozkładu
jazdy.Rozkłady
jazdy
znajdują
się
na
www.powiatwodzislawski.pl w dziale DLA MIESZKAŃCA
oraz na stronie PKS Racibórz www.pksraciborz.pl.

Wojciech Raczkowski
Wodzisław Śląski
Wreszcie rozpoczęła się budowa „Karuzeli”
Galeria Karuzela będzie znajdować się w centrum Wodzisławia, przy skrzyŜowaniu ulic Witosa i Targowej. Dokładnie w
miejscu gdzie znajdował się dworzec PKS-u. Obiekt będzie
miał 6, 5 tys. mkw. powierzchni najmu. Do dyspozycji klientów będzie ok. 180 miejsc parkingowych. Stary dworzec PKS
-u wyburzony został w styczniu 2012 roku. Ponad rok wodzisławianie czekali aŜ ruszą roboty na placu budowy galerii
Karuzela. Dopiero pod koniec 2012 roku uprawomocniło się
pozwolenie na budowę obiektu. W styczniu sfinalizowano
umowy z trzema sieciami – RTV Euro AGD CCC oraz Pepco. Kończy się negocjowanie umów na pozostałe sklepy.

Rydułtowy
Naprzeciw magistratu budują nowy market
Obecnie trwa rozbiórka istniejącego tam budynku. Nie wyburzona pozostanie jedynie część, w której mieści się bank. Ta
zostanie wyremontowana a elewacja odnowiona. Zaś vis a vis
rydułtowskiego magistratu stanie kolejny wielkopowierzchniowy sklep. Właściciel terenu dokupił teŜ sąsiednią działkę,
co pozwoliło mu na duŜą inwestycję. Prócz marketu, w ciągu
jednokierunkowej ulicy Engelsa wybudowane zostanie rondo.
Pozwoli ono klientom wyjeŜdŜać z parkingu, którego budowa
równieŜ jest w planach.

tu.Wodzisław.pl
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Wodzisław Śląski

Przebudują największą drogę w Pszowie.
Dla kierowców to 6 miesięcy utrudnień i objazdów
W kwietniu rozpoczęła się gruntowna przebudowa ulicy
Traugutta. Dla kierowców to jednak złe wieści. Przez sześć
miesięcy trzeba się będzie liczyć z utrudnieniami i objazdami.
Na czas prowadzenia robót budowlanych na ul. Traugutta
zostaną wprowadzone zmiany zasad poruszania się. Ruch
będzie odbywać się jednokierunkowo, tj. od ul. Pszowskiej w

kierunku Rydułtów. W kierunku przeciwnym, tj. od Rydułtów
do Pszowskiej, planowany jest objazd ul. KrzyŜkowicką w
Rydułtowach i Armii Krajowej w Pszowie. W trakcie robót
zostaną przebudowane chodniki, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni na długości ponad pół
kilometra., sieć teletechniczna, sieć energetyczna oraz oświetlenie. Wykonane zostanie równieŜ oznakowanie poziome,
pionowe i miejsca postojowe.

Lyski
Kolejny grant - „Mikrogrant”
dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach.
I tym razem projekt Biblioteki został doceniony w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek. „Podziel się swoją wiedzą”taki tytuł noszą działania organizowane przez GBP – Bibliotekę Wiodącą, skierowane do bibliotekarzy Bibliotek Partnerskich - GBP w Godowie, GBP w Gaszowicach, MBP w Kuźni Raciborskiej. Spotkania te mają słuŜyć przekazaniu zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń
Programu Rozwoju Bibliotek. Zajęcia będą prowadzone od
marca do czerwca br.
Tematy szkoleń:
Strona internetowa współczesną formą promocji biblioteki.
Zachowaj tradycję swojego regionu.
-Nie jesteśmy sami – moŜemy liczyć na innych.
-Wirtualne spotkanie w bibliotekach partnerskich
21 marca GBP w Lyskach gościła u siebie bibliotekarki z Bibliotek Partnerskich z Godowa, Gaszowic i Kuźni Raciborskiej. Wraz z pracownikami GBP Lyski wzięły udział w I
szkoleniu z mikrograntu „Podaj dalej”. Temat spotkania:
Strona internetowa współczesną formą promocji biblioteki.
Beata Nowok i Urszula Piela podczas prezentacji przedstawiły sposób tworzenia strony internetowej. W części praktycznej została wykorzystana teoria zdobyta podczas szkolenia.
Warsztaty utrwaliły zarówno teorię jak i praktykę.

Promocja –Lyski

Jest szansa, by w Wodzisławiu powstał
ośrodek egzaminacyjny dla kierowców
Prawo jazdy
będzie moŜna
zdawać w 40
kolejnych miastach.
Sejm
uchwalił ustawę,
która
umoŜliwia
przystąpienie
do egzaminu w
miastach prezydenckich
nieposiadających praw powiatu. Wśród nich jest Wodzisław. Zgodnie z
projektem nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, marszałkowie województw uzyskają moŜliwość tworzenia punktów egzaminacyjnych na kategorie AM, A1, A2, A, B1 oraz
B we wszystkich miastach prezydenckich, a nie tylko tych
posiadających prawa powiatu. Co to w praktyce oznacza?
Ustawa jest korzystna dla mieszkańców ok. 40 miast, które
zyskają moŜliwość przeprowadzania egzaminów. Zdaniem
niektórych posłów, zmiana przepisów moŜe doprowadzić do
spadku cen kursów nauki jazdy - niepotrzebne będą juŜ wielokilometrowe jazdy szkoleniowe. W kraju są miejscowości,
z których aby dojechać do ośrodka ruchu drogowego, trzeba
pokonać nawet 100 kilometrów. Na Śląsku sytuacja jest lepsza. Jednak dziś w Jastrzębiu i Rybniku aŜ roi się od “eLek”
na drogach. Ustawa nie zakłada tworzenia nowych WORDów wraz z dyrekcją i rozbudowaną administracją. Będą mogły powstać jedynie punkty egzaminacyjne - niezbędne do
zdawania egzaminu. Czy taki powstanie w Wodzisławiu? Będziemy czekać na te precyzyjne wyjaśnienia jakie warunki
muszą być spełnione. Nie powinno być jednak problemów np.
z terenem na plac egzaminacyjny. Mamy kilka takich miejsc,
gdzie egzaminy mogłyby być przeprowadzane – wyjaśnia
rzecznik miasta Wodzisław Barbara Chrobok.

tu.Wodzisław.pl

Bezpiecznie
Profesjonalnie
Bez stresu
Marek Fibic
608 652 408
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PORADY PRAWNE
Odpowiedzialność za długi w małŜeństwie cz. I

W

spólność majątkowa wiąŜe się z powstaniem odpowiedzialności
majątkowej małŜonków za wszelkie długi. MoŜliwe są sytuacje, w
których mimo istnienia wspólności, za dług będzie odpowiadał
tylko jeden z małŜonków w granicach zawęŜonych do swojego
majątku osobistego. Odpowiedzialność majątkowa małŜonków za długi jest z
wspólnością majątkową, która powstaje w chwili zawarcia małŜeństwa. To właśnie z niej zostaje zaspokojony wierzyciel w sytuacji, kiedy małŜonkowie dokonują czynności prawnej, w wyniku, której postał dług.
Moment zawarcia małŜeństwa nie jest jedynym momentem, w którym decydujemy się na spędzenie reszty Ŝycia z jedną
osobą, jest to takŜe moment powstania między małŜonkami wspólności majątkowej. Od tego momentu, w czasie jej trwania,
dzieli się ze współmałŜonkiem przedmioty majątkowe nabyte przez niego, przez siebie oraz nabyte wspólnie. Majątek wspólny
obejmuje pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej kaŜdego z małŜonków, dochody z majątku
wspólnego, z majątku osobistego kaŜdego z małŜonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego kaŜdego z nich. Nie wszystko staje się przedmiotem wspólności majątkowej. MałŜonkowie posiadają tzw. majątki osobiste, których zakres określa art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Są to między innymi przedmioty nabyte przed
powstaniem wspólności majątkowej, nabyte przez dziedziczenie, zapis, darowiznę, przedmioty słuŜące do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małŜonków lub teŜ uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia itd. Jedynie przedmioty zwykłego
urządzenia domowego słuŜące do uŜytku obojga małŜonków wchodzą w skład wspólności, nawet te nabyte w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny.
Wspólność majątkowa wiąŜe się z powstaniem odpowiedzialności majątkowej małŜonków za długi. Od momentu powstania wspólności majątkowej, małŜonkowie razem odpowiadają za zaciągnięte przez siebie zobowiązania. Istnieją sytuacje, w których mimo istnienia wspólności, za dług odpowiada jeden z małŜonków w granicach swojego majątku osobistego.

www.swiadomy-obywatel.pl

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 – 17:00
Wtorek: 13:30 – 17:30
Środa: 08:30 – 15:30
Piątek: 08:30 – 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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Śladem naszej publikacji
„Tajemnica, czy brak dbałości o pasaŜerów
linii PKS?”
W wydaniu naszej gazety: „Kluka” nr 320 z 2012 roku
(str.6), zamieściłem informację o braku na przystanku autobusowym w Pszowie stosownych rozkładów jazdy autobusów
dalekobieŜnych. Miałem okazję korzystać z tego dworca autobusowego w lutym br. Wykonane oszklone, solidne, zamykane
gabloty - oddzielnie dla komunikacji dalekobieŜnej i MZK,
czytelne rozkłady jazdy autobusów, zabezpieczone nie tylko
przed wilgocią i uszkodzeniami, stanowią waŜny element informacyjny dla pasaŜerów – mieszkańców i gości odwiedzających nasz region. Brawo!!! Jak widać, na łamach naszej gazety
informujemy czytelników o brakach, o potrzebach, ale pokazujemy takŜe pozytywne działania osób i instytucji, ułatwiające
nasze codzienne Ŝycie. W imieniu pasaŜerów DZIĘKUJĘ.

(-) Jerzy M.

Przedszkolaki z Rydułtów w Czechach

H

u hu ha nasza zima zła…” mogłyby zaśpiewać
dzieci, ale nie tym razem. Dnia 27.02.2014r dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy
pokazały, Ŝe mróz nie jest im straszny. Dwie grupy
Mali Odkrywcy
oraz Poszukiwacze
Podwodnych Skarbów
przyjęły zaproszenie przyjaciół z Czech i
przystąpiły do
Zimowej Olimpiady zorganizowanej
w
przedszkolu
"Radost"
z
Orlovej - Lutynia w Czechach. Zaopatrzone w czapki, szaliki, rękawiczki i
ciepłe kurtki, a przede wszystkim łyŜwy oraz dobry humor
przystąpiły do konkurencji
sportowych. Zawody sportowe
odbywały się na zamkniętym
lodowisku, gdzie czekały juŜ na
nas dzieci z czeskiego przedszkola wraz z rodzicami.
Pierwsze kroki na łyŜwach były
trudne, ale daliśmy radę. Konkurencji sportowych było sporo, wystarczy wspomnieć: slalom pomiędzy oponami, skok
przez przeszkodę czy konkurencja z kijem hokejowym.
Śmiechom nie było końca.
Duch zdrowej rywalizacji i
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chęć świetnej zabawy wzięły nad nami górę. MoŜna było zauwaŜyć ogromne zaangaŜowanie i entuzjazm wśród najmłodszych sportowców - dzieci. Nad bezpieczeństwem dzieci oraz
prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwały nauczycielki.
Po zakończeniu olimpiady, z uśmiechami na twarzy powróciliśmy do przedszkola, gdzie czekał juŜ nas poczęstunek oraz
wręczenie pamiątkowych dyplomów. Na pewno wszyscy zapamiętamy ten dzień pełen wraŜeń i z niecierpliwością czekamy
na kolejna wizytę.

Magdalena Leśnik
PP4 w Rydułtowach

Najserdeczniejsze Ŝyczenia
urodzinowe dla Solenizantów
urodzonych w Kwietniu:
Franciszek Paprotny
urodzonych w Maju
Joanna Maciejewska,
Sabina Tomaszewska,
Krystyna Konkol,
Bogusława Jędrośka,
Irena Kopiec
Regina Kałuża.
Jan Połomski
Alojzy Stebel,
Jerzy Jankowski,
Jan Niedziela,
Arkadiusz Skowron,

Składa Zarząd TMR – u
i Redakcja „Kluka”

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 możliwość umieszczenia na niej
płatnej reklamy– tanio !

KLUKA 328/ 1 Maj 2013
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Konkurs rozstrzygnięty!!!

Humor Humor Humor
Nazwa firmy

S

ekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach
zorganizowało 8 kwietnia 2013r.
I Międzyszkolny Konkurs Poezji Josepha von Eichendorffa

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1. KałuŜa Aleksandra (LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach)
ozmawia dwóch kumpli:
2. Skorupa Anna (LO im. Noblistów Polskich w Rydułto- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki świergolą, dzień wach)
w końcu dłuŜszy, wszystko kwitnie i spod ziemi wychodzi! 3.Ryszka Klaudia (LO im. Noblistów Polskich w Rydułtomówi jeden.
wach)
Laureaci w kategorii szkół gimnazjalnych:
- Przestań! Miesiąc temu teściową pochowałem...
1. Sobala Anna ( Gimnazjum w Pszowie)
2. Kubala Beata ( Gimnazjum w Pszowie)
***
3. Majer Klaudia ( Gimnazjum w Pszowie)
ąŜ do Ŝony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się
myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód…
***

R

M

***

W

iosna, las, ptaszki. Gawędzi student (po nieudanej sesji)
z dziewczyną:
- Nie wiem, co się ze mną dzieje? Chciałbym ulecieć daleko daleko, schować się głęboko - głęboko, zaszyć się gdzieś cicho
- cicho. CzyŜby to miłość?
- Nie, kolego. To zaczął się wiosenny pobór do wojska.
***

W

W nagrodę laureatki I miejsca Ola i Ania pojadą na WYCIECZKĘ DO WARSZAWY organizowaną przez Marka
Krząkałę, Posła na Sejm RP.
Organizatorzy zadbali o atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca (ufundowane przez Goethe-Institut w
Krakowie oraz Konsulat Niemiecki we Wrocławiu). Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia .
***
Poczęstunek dla uczestników Konkursu ufundował Sklepik Szkolny.
wój mąŜ pamięta datę waszego ślubu?
Dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród i poczę- Na szczęście nie.
stunku. Uczestników Konkursu oceniała Komisja składająca się
z przedstawicieli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niem- Na szczęście?!
- Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku i zawsze dosta- ców Województwa Śląskiego ( Ryszard Staniek, BoŜena
Bluszcz, Wiktor Bluschtz), nauczycieli języka niemieckiego z
nę coś fajnego!
Gimnazjum w Pszowie (Justyna Witkowska, Joanna Pyrchała)
oraz nauczycieli z LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
***
( Lidia Szmelich i Małgorzata Piotrowska).

samolocie rozlega się przez głośnik:
- Czy wśród pasaŜerów jest lekarz?
Jeden z pasaŜerów wstaje i idzie do kabiny pilota. Po chwili z
głośnika słychać głos lekarza:
- Czy wśród pasaŜerów jest pilot?

T
F

ranek, dzisiaj mija 30 lat od naszego ślubu. MoŜe zarŜnąć
kurę?
- A co ona winna???
***

Małgorzata Piotrowska
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Aktualności biblioteczne
Odjazdowy Bibliotekarz
w Rydułtowach
Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy
im. Henryka Mikołaja Góreckiego
zaprasza wszystkich mieszkańców
Rydułtów na rajd rowerowy
Odjazdowy Bibliotekarz, który odbędzie się
18 maja 2013 o godz.13.00

Startujemy spod BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA RYDUŁTOWY
IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO,
ul. Adama Mickiewicza 33

Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, w której
bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy ksiąŜek i rowerów, mogą
przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie
osób o podobnych pasjach.
Akcja z roku na rok zwiększa swój zasięg. W 2012 r. zorganizowano Odjazdowego Bibliotekarza w 97 miejscowościach, w których wzięło udział blisko
3500 uczestników. W Rydułtowach Odjazdowy Bibliotekarz
jest organizowany po raz pierwszy.
Wszelkie informacje pod numerem 32 45 77 813 lub na
stronie www.biblioteka.rydultowy.pl

Zapraszamy!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Poznasz fraszki - będzie skutek:
moŜesz wypiąć się na smutek !
KOALICJANCI
Tak długo czerpią wspólnie zyski,
póki nie przyjdą na krzywe pyski.

ZDIAGNOZOWANY KRAJ
Wykazała obdukcja:
epidemiczna korupcja.

ZADANIE DLA UCZONYCH
CóŜ to takiego siedzi w człowieku,
Ŝe często robi sam sobie na przekór ?

WOLNOŚC SŁOWA
Wolność słowa w abstrakcje się zamienia
u tego, co nie ma nic do powiedzenia.

O SPLAMIONYCH
Nic tak nie plami,
jak my siebie sami.

HOJNOŚĆ RZĄDZĄCYCH
Z tymi, co borykają się z niedostatkiem,
gotowi podzielić się ... opłatkiem.

OTWIERACZ
Miłość, choć ślepa, gdy w serce się wtłoczy,
niejednym na Ŝycie otwiera oczy.

Do wynajęcia mieszkania
•
•

NAGA PRAWDA
Prawda naga bywa
bo się ją odkrywa

39 m²
66 m²
Osiedle Orłowiec 27,28
Rydułtowy
Wszelkie informacje moŜna uzyskać
dzwoniąc pod numer telefonu

STRACH
Oświadczam publicznie proszę państwa:
nie boję się prawdy, boję się kłamstwa.
PRZYMIARKA
Dobrze zrobić wpierw przymiarkę
zanim się przebierze miarkę

tel. kom. 501 201 636
Czesław Czaika
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Praca przy komputerze: jak chronić oczy ?
Praca przy komputerze moŜe być szkodliwa dla wzroku, dlatego naleŜy chronić oczy
przez odpowiednie urządzenie miejsca pracy, dietę i ćwiczenia.

D

ługotrwała praca przy komputerze jest bardzo męcząca dla oczu. Patrząc w monitor komputera znacznie rzadziej niŜ zazwyczaj mrugamy (przez co spojówki i rogówki nie są odpowiednio nawilŜone), a takŜe przez cały czas skupiamy swój
wzrok na jednym, blisko połoŜonym obiekcie (co sprawia, Ŝe mięśnie oka ulegają osłabieniu, zmniejsza to takŜe zdolności akomodacyjne naszych oczu). Aby uniknąć negatywnych skutków zbyt długiego przebywania przed komputerem, naleŜy zadbać o
odpowiednie warunki pracy, tak aby jak najbardziej chronić swój wzrok.

Prawidłowe ustawienie komputera do pracy
Aby praca przy komputerze nie przemęczała zbytnio naszego wzroku, naleŜy zadbać, aby był on odpowiednio ustawiony. Optymalna odległość monitora od oczu wynosi około 60-70 centymetrów. Środek ekranu powinien znajdować się około 20 centymetrów poniŜej oczu. Monitor powinien być ustawiony bokiem do okna, tak aby zapewnić naszym oczom duŜą dawkę naturalnego
światła i jednocześnie ochronić je przez odbijającymi się od ekranu refleksami, które są dodatkowym obciąŜeniem dla wzroku.
Powinniśmy równieŜ zadbać o to, aby nie było zbyt duŜego kontrastu między jasno świecącym monitorem, a znajdującym się za
nim tłem – powinno być ono równieŜ dość jasne. Obok komputera dobrze jest takŜe postawić jakąś roślinę – zerkanie na zieleń
pomaga oczom odpocząć. Jeśli to moŜliwe pomieszczenie, w którym odbywa się praca, naleŜy dość często wietrzyć, aby zwiększyć poziom wilgotności powietrza (moŜna takŜe umieścić w pokoju specjalny nawilŜacz).

Dieta i gimnastyka dla osób pracujących z komputerem
Osoby spędzające duŜą ilość czasu na pracy przy komputerze powinny takŜe zadbać o to, aby ich dieta zawierała wszystkie
składniki niezbędne do prawidłowej pracy wzroku. Najbardziej istotne dla oczu są witaminy A, C i E. W aptekach dostępne są
specjalne preparaty zawierające te składniki, a takŜe beta-karoten i luteinę, które dodatkowo wzmacniają wzrok. Warto takŜe
pamiętać o gimnastyce oczu, która będzie chronić ich mięśnie przed osłabieniem. Przez kilka minut moŜna na przykład patrzeć
na przemian na bliskie i odległe przedmioty, zataczać gałkami ocznymi małe i duŜe kręgi, patrzeć w górę i na dół lub pod róŜnymi kątami na boki. MoŜna takŜe na kilka sekund zamknąć oczy, po czym przez minutę mrugać powiekami, aby nawilŜyć spojówki i rogówki.

Zakupoholizm
Zakupoholizm to powaŜne uzaleŜnienie, polegające na niekontrolowanym robieniu
zakupów, które moŜe znacznie zaburzać funkcjonowanie społeczne człowieka.

Z

akupoholizm to obecnie jedno z coraz częściej rozpoznawanych uzaleŜnień. Tak jak wszystkie
nałogi utrudnia choremu normalne funkcjonowanie. Łączy się często z innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego – depresją lub nerwicą. Rozpoczyna się zwykle niewinnie - dla wielu osób kupowanie nowych rzeczy to dobry sposób na poprawienie
samopoczucia lub forma rozrywki. Jeśli jednak wymknie się spod kontroli, moŜe doprowadzić do powstania powaŜnych problemów psychicznych, zerwania kontaktów z innymi ludźmi, osamotnienia i przytłaczającego poczucia winy.

Objawy uzaleŜnienia od zakupów
W przypadku zakupoholizmu bardzo trudno określić, gdzie znajduje się granica pomiędzy zdrowiem a chorobą. Istnieje jednak
grupa objawów, która moŜe świadczyć o tym, Ŝe kupowanie stało się juŜ nałogiem. Osoba uzaleŜniona od zakupów nabywa nowe rzeczy w sposób niekontrolowany, nie potrafi się od tego powstrzymać, mimo Ŝe w głębi duszy zdaje sobie sprawę, Ŝe nowa
bluzka, spodnie czy torebka nie są jej wcale potrzebne. Nie potrafi w racjonalny sposób podać przyczyny, dla której dokonała
określonego zakupu. Obsesyjnie myśli o nabywaniu nowych produktów i odczuwa gniew, kiedy nie dostaje w sklepie czegoś, co
chciała kupić. Często wydaje na zakupy całe swoje oszczędności lub pieniądze przeznaczone na inne cele, potem zaś odczuwa z
tego powodu wyrzuty sumienia. Uczucie ulgi pojawia się tylko na chwilę, tuŜ po dokonaniu zakupów, później zaś pojawia się lęk
i niepokój, który redukowany jest przez kolejne wizyty w sklepach.

Jak walczyć z uzaleŜnieniem od kupowania
Pierwszym krokiem do poradzenia sobie z zakupoholizmem jest uświadomienie sobie, Ŝe robienie zakupów stało się problemem.
Jeśli nałóg nie jest bardzo nasilony, moŜna spróbować walczyć z nim samemu. NaleŜy starać się ograniczać wyjścia do sklepów i
centrów handlowych, aby nie odczuwać pokusy kupowania. Warto poszukać innych form spędzania czasu, na przykład zacząć
uprawiać sport czy ćwiczyć jogę. Idąc do sklepu naleŜy brać ze sobą listę zakupów, której trzeba się ściśle trzymać. Nie moŜna
takŜe brać ze sobą większej ilości pieniędzy, niŜ jest potrzebna na opłacenie zakupów z listy, w domu naleŜy zostawić takŜe karty płatnicze i kredytowe. Niestety, dla osoby uzaleŜnionej przestrzeganie tych zaleceń i walka z nałogiem nie są łatwe. W większości przypadków poradzenie sobie z zakupoholizmem moŜliwe jest tylko przy pomocy specjalisty.

Skonsultowane z lekarzami NZOZu.
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„Niezapominajki”

K

olejny finał „Niezapominajki” juŜ za nami. 22
marca w Rydułtowskim Centrum Kultury odbył
się V Festiwal Piosenki, w tej edycji poświęcony
znakomitemu polskiemu piosenkarzowi i poecie
Markowi Grechucie. Jak co roku, festiwal był nie tylko konkursem, w którym młodzi wykonawcy walczyli o udział w
profesjonalnych warsztatach wokalnych ale przede wszystkim
był wspomnieniem Ŝycia i twórczości artysty. Tegoroczni
finaliści, wyłonieni w styczniowych eliminacjach, wykonali
16 bardziej lub mniej znanych przebojów Marka Grechuty
takich jak Śpij, bajki śnij, Nie dokazuj czy Ocalić od zapomnienia. Oceniani byli przez jury złoŜone z profesjonalnych
muzyków: Annę Urbańczyk – Dyrektora Szkoły Muzycznej,
Dominikę Płonkę – nauczyciela śpiewu, wokalistkę oraz wiceprezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuki Wokalnej Natural Voice Perfection, Aleksandrę Skotarek – nauczyciela fortepianu w PSM w Rybniku, Katarzynę Wuwer – nauczyciela śpiewu oraz gościa specjalnego – Michała Myszora
– członka grupy wokalnej 6na6. Obecność tak zacnego grona
muzyków z pewnością nie pomagała młodym wykonawcom i
nie redukowała ich tremy. Jednak wysoki poziom jaki reprezentowali uczestnicy wykonując piosenki Grechuty w zaproponowanych przez siebie aranŜacjach dowodził czegoś zupełnie odwrotnego. Wieczór uświetnił koncert zespołu Chwila
nieuwagi, który stylem wykonywanych utworów doskonale
wpisał się w poetycko-liryczną konwencję „Niezapominajki”
z Grechutą. Wyniki konkursu przedstawione na koniec nie
były zaskoczeniem. Nagrodę publiczności i wycieczkę do
Wiednia zdobyła reprezentantka gospodarzy – Klaudia Bugla
z Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. Jury, które obradowało w trakcie koncertu gościa,
takŜe nie miało łatwego zadania i w rezultacie przyznano trzy
główne nagrody i dwie nagrody specjalne. Swoim wykonaniem utworów Nie dokazuj i Historia pewnej podróŜy, zachwyciła Karolina Bugla z I LO im. Powstańców Śląskich w
Wodzisławiu Śląskim, która zdobyła pierwszą nagrodę –
warsztaty wokalne i statuetkę niezapominajki. Drugie miejsce
zdobyła jej koleŜanka ze szkoły – Justyna Adamczyk, natomiast trzecie miejsce przypadło Rafałowi Kozikowi z Zespołu
Szkół Budowlanych w Rybniku.Dodatkowo, laureatka Karolina Bugla oraz Katarzyna Stosz z Raciborza odebrały z rąk
pani Dominiki Płonki zaproszenia na ogólnopolskie warsztaty
wokalne „Natural Voice Perfection”. Zresztą Ŝaden z uczestników nie wyszedł z pustymi rękami. Oprócz wyŜej wymienionych nagród, dodatkowe lekcje śpiewu otrzymał Jakub
Koniński a wszyscy pozostali uczestnicy pamiątkowe płyty z
utworami bohatera wieczoru.Koncert prowadzili uczniowie
Liceum na Skalnej: Miłosz Bugla, Roksana Durczok oraz
Grzegorz Kózka. Jak co roku, był to wieczór pełen wzruszeń,
emocji i wspomnień. A kogo Niezapominajka wspomni w
przyszłym roku? To wielka tajemnica organizatorów.

Przemysław Grzybek

K

omenda Hufca ZHP Rydułtowy „Błękitne Niebo” zaprasza Harcerzy wszystkich pokoleń
rydułtowskiego harcerstwa, oraz mieszkańców
Rydułtów i nie tylko na obchody 90 – lecia istnienia harcerstwa w Rydułtowach, które odbędą się w
dniach 2-3 maja 2013r.
PoniŜej podajemy plan obchodów:
2 maja 2013r
• godz. 11.00-Uroczysta Msza Święta w kościele pw. Świętego Jerzego w Rydułtowach , poświęcenie nowego sztandaru hufca
• godz.12.00 Prezentacja i uroczyste przekazanie sztandaru
Hufca podczas obchodów Święta Flagi na Rynku w Rydułtowach
3 maja 2013r
GODZ. 15.00 FESTYN HARCERSKI NA RYDUŁTOWSKICH BŁONIACH
• Zabawy, konkursy dla najmłodszych
• Pokaz sprzętu, urządzeń i spotkanie z policjantami Ruchu Drogowego Powiatowej Policji w Wodzisławiu
(motocykle, video rejestratory itp. )
• Pokaz sprzętu ratownictwa drogowego oraz poŜarnictwa
Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wodzisławiu oddział Rydułtowy.
• Prezentacja Szkoły nauki jazdy kierowców „Jazda” Orlik ,
zabawa na symulatorach.
• Wystawa historii Rydułtowskiego Harcerstwa przygotowaną przez Stowarzyszenie „Czuwaj” filia Rydułtowy.
Prezentacja dorobku druŜyn w ramach Kampanii na nazwę hufca „Błękitne niebo”
• Harcerska Grochówka przy występie zespołu „8 Dzień
Tygodnia”
• Godzina 17.00 Główne obchody 90- lecia Rydułtowskiego Harcerstwa.
Uroczyste ognisko wielopokoleniowe na rydułtowskich błoniach, wspólne śpiewy, wspomnienia, gawędy Spektakl literacko -muzyczny, występ zespołów: „Rzuchowianki”, „Skaut
& Family” oraz „8 Dzień Tygodnia” .
CZUWAJ!
hm. Henryk Komarek
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Festiwal Muzyczny im. Henryka Mikołaj Góreckiego

J

ak najlepiej uczcić kompozytora? Oczywiście poprzez
przypomnienie jego artystycznej drogi oraz prezentację
muzyki. Taki zamysł towarzyszył inicjatorowi pierwszego festiwalu poświęconego twórczości Henryka M. Góreckiego – Towarzystwu Muzycznemu im. Braci Szafranków.
Na jego organizację pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wysoko oceniony projekt
pod nazwą „U źródeł sławy” otrzymał grant w ramach programu, którego celem jest wspieranie najwartościowszych zjawisk
w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Na festiwal złoŜą
się cztery koncerty zorganizowane w miejscu urodzenia i edukacji znakomitego kompozytora: w Czernicy, Rydułtowach i w
Rybniku.
7 maja, godz. 19.00, kościół pod wezw. NMP Królowej Polski
w Czernicy
Koncert inauguracyjny – Tam gdzie mój dom rodzinny
Henryk M.Górecki – JuŜ się zmierzcha, muzyka na kwartet
smyczkowy (I Kwartet smyczkowy, op. 62)
Joanna Szymala - Kwartet smyczkowy (prawykonanie)
Ludwig van Beethoven - Kwartet smyczkowy F-dur op.135.
Wykonawcy: Kwartet Śląski oraz chór Bel Canto z Gaszowic
pod dyrekcją Janusza Budaka
14 maja, godz. 19.00, Rybnickie Centrum Kultury
II koncert festiwalowy - Na jazzową nutę
Wiesław Pieregorólka - Impresje na tematy muzyki Henryka
Mikołaja Góreckiego „O'Górecki Med i Mi-Si-ReRe” (prawykonanie).
Jarosław Śmietana - Spring Suite (Suita wiosenna) na kwintet
jazzowy i orkiestrę kameralną
Wykonawcy: Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków i
Kwintet jazzowy Jarosława Śmietany pod dyrekcją Wiesława
Pieregorólki
16 maja, godz. 19.00, sala koncertowa Rydułtowskiego Centrum Kultury
III koncert festiwalowy - Śladami młodości
Henryk M. Górecki - II Kwartet smyczkowy op. 64 "Quasi una
fantasia";
GraŜyna Bacewicz - IV Kwartet smyczkowy
Aleksander Borodin - II Kwartet smyczkowy D-dur
Wykonawcy: Kameraliści Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach
21 maja, godz. 19.00, Rybnickie Centrum Kultury
IV Koncert festiwalowy - Artystyczne korzenie
Henryk M. Górecki - Trzy utwory w dawnym stylu; Concerto Notturno
Antonio Vivaldi - Koncert skrzypcowy D-dur op. 3 nr 9
Ludwig van Beethoven - IV Symfonia
Wykonawcy: Kaja Danczowska – skrzypce, Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków pod dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka.
ZAPRASZAMY !!!

Gazeta „KLUKA” jest jednym
z patronatów medialnych
Festiwalu im. Henryka Góreckiego!
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„Witej wiosno roztomiło”

W

dniu 17-18 maj 2013 r. w Rydułtowskim
Centrum Kultury FENIKS odbędą się występy zespołów (po 6 w kaŜdym dniu) wybranych spośród zgłoszonych zespołów pod
ogólnym tematem „Witej wiosno roztomiło” współfinansowane
przez Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców!
.

MOJE ROZWAzANIA

D

ziś moje rozwaŜania rozpocznę od problemu śmieci. Wracałem z konferencji z Katowic pociągiem
Kolei Śląskich. Czytałem, Ŝe pociągi tej sieci to
złom z Czech a tu wsiadam do nowoczesnego zestawu, wygoda bo fotele lotnicze, cicha jazda, więc mogłem
spokojnie popatrzeć przez okno. I cóŜ za oknem? Gdzie spojrzeć tam śmieci: na skarpach, dróŜkach, w lesie, na stacjach.
Wszędzie plastiki, butelki, papiery, części mebli. A co na to
gospodarze gmin?- Mówią, Ŝe to problem PKP a nie nasz, tak
jak teŜ problem budynków stacyjnych mimo, Ŝe wyglądają jak
po wojnie. A moŜe Rydułtowy dają przykład i wspólnie z PKP
rozwiąŜą ten problem. Czytałem o inicjatywie posła Krząkały
w sprawie rozwiązania problemów ze stacjami. Czy przedstawiciel naszego miasta był na tej naradzie z udziałem władz
gmin i PKP? A u nas niestety mamy taką sytuację, Ŝe nie tylko
na wspomnianym odcinku ale w samym mieście na odcinku od
ul. Leona do stacji PKP gdzie spojrzeć tam teŜ śmieci a w innych rejonach miasta wcale nie lepiej. Popatrzeć na pobocze ul.
Bema, zwłaszcza wzdłuŜ działek, nie mówiąc o dojściach do
cmentarza. W czasie uroczystości pogrzebowej, na którą przyjechali ludzie nie tylko z naszego województwa mieliśmy wątpliwą okazję popatrzeć na kilkanaście rozrzuconych worków w
bramie byłej apteki a na poboczach drogi do cmentarza worki z
pampersami, butelkami i śmieciami. To wstyd dla wszystkich
mieszkańców miasta i władz miasta. Inny problem. Kopalnia to
największy zakład w mieście, daje pracę i przeznacza niemałe
środki na usuwanie szkód górniczych i to widać w mieście i
sąsiednich gminach. Na kopalni są jednak związki zawodowe,
które niegdyś były aktywne poprzez swoje działania i inicjatywy na rzecz mieszkańców w tym swoich górników. O ile wiem
na kopalni jest bodajŜe 17 związków zawodowych a tylko o
dwóch związkach wiem, Ŝe to czynią dalej. Podobnie jest na
terenie naszego szpitala. W prasie i telewizji bębniono o odbytym strajku, który podobno skutecznie zorganizowali związkowcy. Pytałem niektórych górników oraz pielęgniarki ze szpitala czy z tytułu strajku mają skreślone godziny. Otrzymałem
negatywną odpowiedź. Więc to moŜe działacze tych związków
strajkowali bo jest ich przecieŜ na etatach niemało. Myślę, Ŝe
działacze związkowi winni rozumieć, Ŝe swoją energie i środki
mogą spoŜytkować inaczej – dla dobra ogółu, w tym na inicjatywy związane z utrzymaniem czystości na licznych parkingach, na wspomaganie działań na rzecz mieszkańców a nie
tylko na spektakularne polityczne akcje i na swój wypoczynek.
Moim zdaniem potrzebna jest debata władz miasta, kierownictw firm i instytucji, przedstawicieli związków zawodowych,
organizacji społecznych by wypracować mechanizm usuwania
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wszystkiego co nas zawstydza lub z czym nie dajemy sobie rady. Przykłady: problem PKP, zaśmiecanie, realizacja deputatów
węglowych, mała aktywność społeczna ludzi w wieku produkcyjnym, nieskuteczna walka z niską emisją, brak pomieszczeń do
działania dla organizacji społecznych itp. Niecierpliwość ludzi jest widoczna na kaŜdym etapie Ŝycia w naszych miastach i gminach. Widać to oczekując na wizytę u lekarza, stojąc w kolejce na zrealizowanie deputatu węglowego, oczekując w samochodzie
na skrzyŜowaniu bo trawa remont, psiocząc Ŝe robią kanalizację a mam płacić za przyłącza, klnąc na podwyŜkę opłat za wywóz
odpadów itd. Brakuje jednak jednego – dąŜenia do zmiany na lepsze i spokojnego przekonywania, Ŝe to co aktualnie robimy
właśnie do tego zmierza. Słyszę narzekania, Ŝe zamiast budować park sensoryczny to naleŜało przejąć obiekty Naprzodu i zwiększyć zakres inwestycji związanych z kanalizacją lub dofinansować ogrzewanie ekologiczne. No cóŜ zawsze znajdą się malkontenci ale warto wytłumaczyć ludziom czemu na przykład przenosi się pomnik, dlaczego sprzedano teren za pomnikiem, za czyją
zgodę wycięto tyle drzew i moŜna mnoŜyć jeszcze wiele innych przykładów. Pisząc to nie mam jeszcze informacji czy skończyła
się procedura wyłonienia firmy na wywóz odpadów, nie wiem jak dalej jest z problemem przejęcia obiektów Naprzodu z wiszącym długiem, nie mam pełnej informacji na temat kondycji finansowej miasta a trzeba to powiedzieć i napisać bo juŜ krąŜą hiobowe wieści na te tematy. Zleciłem wyjaśnienie tych plotek i jeśli zdąŜymy to jeszcze w tym wydaniu ukaŜą się krótkie informacje na te i inne tematy. Niestety nie stać nas na to by wydać dodatkowe wydanie. W siedzibie TMR i trzech innych gminach powiatu wodzisławskiego prowadzimy porady prawne i obywatelskie. Jakoś nie widzimy by władze miasta były dumne z tego powodu, Ŝe prowadzi to rydułtowska organizacja ale trudno. Warto jednak sobie uzmysłowić, Ŝe skala problemów jest wielka bo
teŜ wielki jest odsetek ludzi, którzy nie radzą sobie w Ŝyciu codziennym i potrzebna jest im porada prawna, tym bardziej, Ŝe
nadal bez wyczucia działa cała machina urzędniczo-administracyjna, która tylko wymaga. Towarzystwo Miłośników Rydułtów
od 20 lat organizowało akcję sprzątania miasta. W tym roku nie będziemy tego robić – czekamy na to jak będzie działać nowa
ustawa śmieciowa ale jest to teŜ wynik naszego rozczarowania, Ŝe do ostatniej akcji nikt prócz naszych członków się nie włączył.
To smutne! Nie wiemy teŜ czy będziemy obecni na Dniach Rydułtów bo jeśli nadal sprzedawcy będą waŜniejsi niŜ organizacje
społeczne, to przygotowywać wystawy i pokazy tylko dla tła po prostu nie mają sensu. Póki co trwają obchody 90-lecia harcerstwa w Rydułtowach. W gazecie publikujemy program obchodów, na które w imieniu harcerzy zapraszamy mieszkańców. Z
naszej strony włączymy się w te obchody a za tak długą i czynną działalność harcerzy na rzecz najmłodszego pokolenia Rydułtowików Zarząd TMR-u wyróŜnia harcerzy rydułtowskiego hufca statuetką XX-lecia TMR-u.

Henryk Machnik
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BANK SPÓŁDZIELCZY
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
TEL

Filia Rydułtowy
Ofiar Terroru 27
• 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

Występy zespołów
regionalnych w Kobyli

Świeża garmażerka, catering,
tanie obiady,imprezy okolicznościowe
w Orłowieckiej Chacie
na osiedlu Orłowiec

oś. Orłowiec 27a
4444-280 Rydułtowy
tel 32 442 06 60 tel. kom. 501 201 636

CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ
ul. Pszowska 428 B (za zajazdem Gracja)
tel. 32 455 70 98

www.fhumonter.pl

M

ONTER
F.H.U

Czynne: pn-pt 7.30-17.00, sb 7.00-13.00

* kotły na węgiel, eko groszek, pelet
oraz gaz ziemny,
* kolektory słoneczne z dofinansowaniem,
* kominki na pelet,
* pelet, brykiet,
Wykonując kompleksową instalację
wodno - kanalizacyjną ., c.o. oraz solarną
klimatyzacja Gree GRATIS!

Dofinansowanie na kolektory
słoneczne do 6 tys. zł,
Dodatkowy rabat po okazaniu
dyskietki górnika

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOTŁÓW W OKOLICY

Prace trwające obok
Urzędu Miasta
Foto: S. Tomaszewska

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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