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Nie należy zapomnieć
Już wiele razy wspominałam, że dawniej, nawet
po II Wojnie Światowej ludzie żyli w większej symbiozie,
w kręgu własnej, często lokalnej kultury, w zgodzie z
przyrodą i środowiskiem. Istniała swego rodzaju wspólnota, wynikało to z tradycji pokoleniowej oraz uwarunkowań
gospodarczych i politycznych. Silne były więzi rodzinne i
sąsiedzkie. Ludzie żyli według etosu swoich rodziców i
dziadków. Nie było telewizorów, komputerów, daleko posuniętej techniki i komfortu. Bardziej ze sobą współżyli,
odczuwali potrzebę więzi, dzielili się swoimi kłopotami,
uwagami, spostrzeżeniami i wnioskami płynącymi z własnych przeżyć, doświadczeń, obserwacji ludzi, otoczenia,
pracy, przyrody, która ich na co dzień otaczała. Przy różnych okazjach czy sytuacjach radzono sobie wzajemnie jak
postępować, by „nie wpaść z rynny pod okap”.
Mądrość życiową czerpali więc z tego, co było ich
udziałem, zaobserwowali, przeżyli, przekazywali im rodzice. Tak więc przeszłość, otaczająca ich przyroda, współżycie z innymi ludźmi były w centrum ich uwagi. Oczywiście również praca, głównie na kopalni. Ale też uprawiano
każdy kawałek gruntu, który był w ich posiadaniu. Chowano zwierzęta domowe i trzodę, żeby w rodzinie było dosyć
żywności. Z tych powodów pogoda odgrywała istotną rolę.
Obserwowano więc pogodę, kojarzono i wyciągano wnioski ze zjawisk i powtarzających się cykli. Nie nadawano
prognoz pogody.
Myślę, że z tych powodów powstawały różnego
rodzaju przysłowia, porzekadła, maksymy. To było bardzo
istotne, bo pomagało w codziennym życiu. Pogoda była
bardziej ustabilizowana, cykle się powtarzały. Dziś na skutek dewastowania przyrody przez człowieka, pogoda jest
nieprzewidywalna.
Chcę przytoczyć kilka przysłów, maksym i porzekadeł
dotyczących codziennego życia, pogody i przyrody, które
żyły w rydułtowskim środowisku – które zapamiętałam –
żeby nie popadły w zapomnienie. W rozmowach często je
przytaczano, by podkreślić, uwypuklić sens wypowiedzi,
lub bardziej ją zobrazować: „Z fajnej miski się nie najysz”,
„Dioboł na mało kupka się nie wysro, jyny na wielko” (szczęście sprzyja zamożnemu), „Skocze jak sagi w
pokrzywach” (o kimś nerwowym), „Wyżej dupy nie podskoczysz” (o kimś z wielkimi aspiracjami), „Od Pszowa
ani dobry wiater nie zawieje” (dymiła hałda i nadchodziła
burza) „Nie chytej wszystkich srok za ogon” (nie rób
wszystkiego na raz), „Lepszy kanarek w klotce, niż wróbel
na dachu”, (skupić się na czymś pewniejszym niż niepewnym) „Niedobre są spółki mówią jaskółki”, „Wszystkie
spółki dioboł założył”, „Krowa co dużo ryczy daje mało
mleka” (mało czyni ten co dużo gada), „Kto dużo godo
mało czyni”, „Lepiej źle siedzieć, jak dobrze stoć”, „Ani
dioboł nie chciał spółki, woloł iść do piekła”, „Rod cudzy
plac zamiato, zamiast swój” (plotkarz), „Głowa siwieje,
dupa szaleje” (o kimś kochliwym w starszym wieku),
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„Jako matka, tako natka”, rzadziej: „Jako mać, tako
nać” (jaka matka taka córka), „Zaciosanego kudła mu do
dupy nie wbijesz” (o kimś skąpym), „Co on ci do to wróbel na złomanym kiju uniesie”, „Jak ci do śniodanie, to
obiadu nie czekej”, „Ciesz się piesku, chnet bydziesz żar,
bo kartofle już sadzą” (ktoś kto dużo obiecuje), „Panu Bogu świeczka, diobłu ogarek”, „I wilk syty i owca cała” (ugodowe załatwienie jakiejś sprawy), „Na złodzieju
czopka gore”, „Z żuru chłop jak z muru” (po wojnie dużo
gotowano w rodzinach żuru, bo była bieda), „Widziały
gały co brały” (najczęściej o narzekających małżonkach),
„Trafił z rynny pod okap” (źle wybrał), „Na Jadwiga przida, abo nie przida. Do wszystkich świąt byda się pląt, a na
święty Tomasz to mie na isto mosz” (prognoza nadejścia
śniegu), „Jak przed świętym Jerzym żaby kumkają, to po
Jerzym pyski zawierają” (może nadejść zimno), „Kukułka
cie oszukała, z pieniędzy oszkubała”, „Teofilu konie w
objylu” (alarm wilgi przed burzą, trzeba zwieźć zboże),
„Jak słońce rano się śmieje, w połednie płacze”, „Deszcz
ranny – płacz panny” (krótkotrwały), „Na gromnice chyci,
po gromnicach popuści” (mróz), „Piotr i Paweł grzyby
sieją”, „Barbórka po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie”,
(dziś nie bardzo się sprawdza), „Umie z gówna bicz ukręcić” (o kimś kto był majsterkowiczem, potrafił dużo rzeczy
zrobić z niczego), „Widziały gały (oczy) co brały” (tak
zbywało się żonę narzekającą na męża, lub męża narzekającego na żonę), „Co w igrze (zabawie, grze) tego ani dioboł nie wydrze” (strofowano szczególnie dzieci, gdy niebezpiecznie się bawiły lub biły).
Warto tą „twórczość ludową” pamiętać – często
się sprawdza w naszym codziennym życiu. Jest to również
spuścizna naszej rodzimej
tradycji, pokoleń, kultury i
życia. Nawet gdy dążymy do
przyszłości, przeszłość będzie
zawsze ważną części naszej
tożsamości.
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W stronę nowoczesnej edukacji
Siedmioro uczniów Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach 7
listopada wyruszyło ku wielkiej przygodzie do Cantabrii –
północnej części Hiszpanii. Poznaliśmy nowych kolegów, koleżanki, a przede wszystkim uczyliśmy się w szkole hiszpańskiej. Zajęcia tam wyglądają trochę inaczej.
Po długiej podróży samolotem, z kilkoma przygodami,
bo Lufthansa strajkowała, dotarliśmy na miejsce. Powitała nas
cudowna pogoda. W szkole czekały już na nas rodziny, u których mieszkaliśmy przez cały tydzień. To wspaniała okazja, by
zobaczyć „od kuchni” jak żyją Hiszpanie. Szczególnie zainteresowała nas kuchnia hiszpańska, która bardzo różni się od
naszej, dominują ryby i owoce morza.
Już od poniedziałku zaczęło się zwiedzanie Hiszpanii.
Jako pierwszą poznaliśmy Santonię. Właśnie tam mogliśmy
strzelać z łuku, pływać kajakami czy wspinać się na ściankach
wspinaczkowych. Wymęczeni, ale zadowoleni poszliśmy spać.
Innowacją było to, co wydarzyło się następnego dnia to właśnie 9 listopada czworo naszych gimnazjalistów pisało
konkurs kuratoryjny potocznie zwany „olimpiadą”, z matematyki! To chyba pierwsi uczniowie w kraju, którzy zdecydowali
się na coś takiego, a co najważniejsze, jeden z uczniów przeszedł do kolejnego etapu. Po takim wysiłku psychicznym mogliśmy się odstresować, bo zwiedzaliśmy Santallinę del Mar jedno z miast, które od średniowiecza niewiele się zmieniło.
W środę mieliśmy zajęcia w hiszpańskiej szkole: była
lekcja historii, geografii, nauczycielka języka angielskiego
przeniosła nas do krainy czarów, gdzie spotkaliśmy Alicję.
Mieliśmy także lekcję muzyki z dyrektorem szkoły- Gerardo,
podczas której stworzyliśmy międzynarodowy chór. Bardzo
podobały nam się także zajęcia, podczas których budowaliśmy
roboty, programowaliśmy je, a na ostatni dzień zaplanowano
mecz robotów.
W czwartek zwiedzaliśmy San Sebastian, które znajduje się w Donosti. Jedno z piękniejszych miast północnej Hiszpanii. Piątek skupiał się na Santander. Jest to miasto portowe,
jedno z największych w Cantabrii. Zwiedzaliśmy pałac Magdaleny, park, nauczyciele mieli zajęcia na uniwersytecie, a
uczniowie brali udział w warsztatach na temat najnowszych
technologii.
Sobota była naszym ostatnim dniem w Hiszpanii. Od
rana byliśmy w Bilbao, zwiedziliśmy miasto, no a potem nadszedł czas pożegnań. Był to ten najsmutniejszy dzień w ciągu
całego pobytu. Po południu żegnając się z naszymi hiszpańskimi
siostrami i braćmi obiecaliśmy
sobie, że zobaczymy się w następne wakacje. Był to bardzo mile
spędzony czas, a wspomnienia
pozostaną z nami na zawsze.
Patrycja Mandera
uczennica Gimnazjum nr 1
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Przemówienie Prezesa Aleksandra Chowańca
na XXXV Biesiadzie Gwarków Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa Kopalni „Rydułtowy
– Anna”
21.11.2015r.
Wszystkich serdecznie Witam. Witam Was po naszymu po górniczymu: „Szczęść Boże”!
Nie wiem jak wam, ale mnie ilekroć razy słyszę górniczą orkiestrę dętą, to kojarzy mi się ze świętem i dziś u
nas wielkie święto - XXXV Biesiada Gwarków. Ale nie byłoby tej XXXV, gdyby nie było tej ”pierwszej”, „drugiej” i dziś
z nami, tu na sali są nasi gwarkowie seniorzy, którzy te owe
pierwsze Gwarki organizowali. Dziękujemy wam przede
wszystkim za pomysł organizacji tych Gwarków, ale przede
wszystkim za to, że ta tradycja w ich organizacji przetrwała
do dnia dzisiejszego.
Pozwólcie, że teraz zwrócę się do młodych adeptów sztuki
górniczej: „nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć sami macie
wspanialsze wznieść” (A. Asnyk). Bo to na was młodych spoczywa ogromny ciężar, ciężar kultywowania tej górniczej
tradycji. Bo musicie wiedzieć, że jeżeli zaniknie ta tradycja,
to zniknie i ten zawód. Ale ja jestem przekonany, a wręcz
jestem pewien, że gdy za parę lat, ktoś z was młodych będzie
tutaj stał na moim miejscu, wtedy z dumą w głosie powie:
„nie zdeptaliśmy przeszłości ołtarzy, bo na nich przecież
święty ogień tradycji się żarzy”.
Szczęść Boże Barbórko!
Czamu tak wczas żech przyszoł do roboty? Boch Ci przyniósł
kwiotki i chca z Tobą pogodać. A po tym jak przyjdzie zmiana, to tu jest tela ludzi, że pomyślą żech zgłup, że z figurką
godom. Jo wjym, że ni ma już Śląska, co był w Barborka rano
budzony przez grubskie orkiestry i ni ma też już Śląska, kaj
w kożdo sobota, w kożdej chałupie woniało śwjyżo pieczonym kołoczym. I ni ma też już tego Śląska, kaj po niebie furgały gołymbie z przydomowych gołębników a w kuchni w
klotce śpjywoł kanarek. I ni ma też już tego Śląska kaj między chałupami były wydeptane chodniki którymi sąsiady chodzili się odwiedzać, a we familoku wszyscy żyli jak jedna
wielko rodzina. Tego Śląska już ni ma! Ale my, my som!
Ktoś kiedyś o nas tak pjyknie powiedzioł: „Że my som
solą tej Ziemi”. A dzisiej, dzisiej tak sie mi zdo, że ta sól straciła smak i nikomu już jest niepotrzebno. Tak pjyknie śpjywomy w naszej górniczym hymnie: „Boć synowi z podziemnych czarnych światów, każdy chętnie poda swą dłoń”. Ale
kaj je ta dłoń, kaj ona je! Chcą nom zawrzyć gruby, nie
przyjmują młodych do roboty.
Wejrzyj na nas i wspomóż nas!
A jak już tak mom do Ciebie odwaga, to mom jeszcze
jedna prośba: Wejrzyj też na tych naszych kumpli, co Ich tak
wczas wzionaś Dosia, tych o kerych tak pjyknie śpjywoł Wojtek: „że nie wyjechał Antek na wjyrch, choć Go baba woło;
tych co to nie dajom już babie kusku i już dzieciom nie zrobiom krzyżyka na czole, bo ze szychty nie przyszli dódom”.
Wejrzyj na Nich, ale wejrzyj też na te baby i dzieci, co po
Nich zostali sam z nami.
A my stanymy i uczczymy pamięć wszystkich naszych
kolegów, kerych śmierć zastała tam na dole, aby pamięć o
Nich, tu na Śląsku była wiecznie żywo, aby Ich śmierć nie
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była nadaremno, aby i o Nich, ktoś, kiedyś, tak pjyknie powiedzioł jak Konstanty Ildefons Gałczyński o wojokach z
Westerplatte: „że czwórkami prosto do nieba szli”.
Po tych słowach, w chwili zadumy, wysłuchaliśmy: „ Kolędy dla Nieobecnych”.
Z nagrania odtworzył
(-) Jerzy Majer

Marsz Auschwitz – Wodzisław Śląski (styczeń
1945 r.)
Marsz ten był największym na ziemiach polskich.
Odbywał się na 63-kilometrowej trasie z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego.
Oświęcim – obóz. 17 stycznia 1945 roku w obozie
zarządzono ewakuację 56 000 więźniów. Zima była bardzo
mroźna i śnieżna. Podczas samego przemarszu z wycieńczenia, mrozu, zmarło około 600 więźniów. Duży wpływ na tą
ilość zgonów miała niezwykła brutalność Niemców. Marsz
trwał od 17 stycznia do 23 stycznia. W Loslau (niemiecka
nazwa Wodzisławia Śl.) na stacji kolejowej czekały na nich
otwarte wagony węglowe. Więźniów wpychano na stojąco do
wagonów. Transport ruszył w głąb III Rzeszy w kierunku
Moraw i Austrii do znajdujących się tam obozów koncentracyjnych, m.in. do Mauthausen. Na całej trasie transportu w
wyniku złego traktowania więźniów, przeprowadzanych egzekucji, transportu w odkrytych wagonach podczas siarczystych mrozów zginęło 15 tysięcy więźniów. Największa egzekucja miała miejsce w rejonie Rybnika – zamordowano wówczas 800 więźniów. Również wielu więźniów zostało zamordowanych podczas egzekucji na dworcu kolejowym w Wodzisławiu Śląskim.
Rydułtowy – 22 stycznia 1945 r. W obozie na
„Annarampie” przy obecnej ul. Ofiar Terroru do transportu
pieszego ruszyło 830 więźniów. W Wodzisławiu kolumna
dołączyła do więźniów z Oświęcimia. Należy wspomnieć, że
w dniu wyzwolenia Rydułtów, 27 marca 1945 roku na terenie
obozu na „Annarampie” znaleziono 10 zastrzelonych więźniów.
Stanisław Brzęczek
na podstawie książki autorstwa Henryka Pali

Wyrazy współczucia z powodu śmierci
dwóch zasłużonych członków TMR:
Ś.p.

Edyty Paciulan
oraz
Ś.p.

Stanisława Hajto
na ręce rodzin składa
Zarząd TMR i Redakcja „Kluki”
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Roczek zespołu „Trojak” z Czernicy
28 listopada b.r. zespół „Trojak”, który działa przy
Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy obchodził pierwszą
rocznicę swojej artystycznej działalności. Na „roczek” przybyło wiele gości z życzeniami, kwiatami oraz upominkami.
Obecny był wójt gminy Gaszowice P. Bugdoł, sołtys Czernicy A. Mróz, starosta powiatu D. Morawiec. Serdeczne życzenia zespół otrzymał od delegacji zaprzyjaźnionych zespołów
m.in. z Żor-Osin, z Kobyli, od zespołu z Jankowic, czy zespołu „Gołężanki”. Były życzenia od TMR-u, kół gospodyń wiejskich, czy osób prywatnych. Kierownikiem tego młodego
lecz bardzo ambitnego zespołu jest Zbyszek Niestrój, grający
też w zespole na rzadkim instrumencie Baryton S.
Zespół to grupa śpiewająca oraz
muzycy. Przy zespole
działa też zespół dziecięcy, czyli mamy
wspólne
pokolenie
śpiewacze – mogliśmy
ich usłyszeć podczas
jubileuszu. Zespół „Trojak” występuje na różnych przeglądach, uświetnia gminne uroczystości, mogliśmy go oklaskiwać kilka razy w Rydułtowach. Odniósł już swój pierwszy
sukces. Mianowicie na Przeglądzie Pieśni w Połomii zajął III
miejsce. Celem zespołu jest kultywowanie śląskiego, regionalnego śpiewu i nie tylko. Przekonaliśmy się o tym podczas
pięknego występu. Ten mały jubileusz to było b. miłe, serdeczne spotkanie, przy smacznym poczęstunku (takiego pysznego bogracza jeszcze nie jadłam) oraz wspólnym śpiewaniu.
Na pamiątkę „roczku” zaproszeni goście oraz delegacje otrzymały piękne kubki. Miłym akcentem był wykonany przez
zespół utwór o Czernicy, o jej urokach i mieszkańcach, można powiedzieć – taki hymn o swojej małej Ojczyźnie.
Zespołowi „Trojak” życzę wielu takich udanych
jubileuszy, dużo sukcesów, występów przy zawsze pełnej
widowni i tak gorąco oklaskiwanych jak w tym dniu, bo to
jest najlepsze podziękowanie za występ. Panu Zbyszkowi
dalszego takiego zaangażowania w pracy z zespołem, a członkom zespołu wytrwałości oraz sprawności głosowej. Śpiewajcie moi drodzy i grajcie dalej, bo śpiew i muzyka daje radość
wykonawcom i słuchaczom. Trzeba zaznaczyć, że zespół
„Trojak” ma wspaniałe warunki do pracy, do spotkań w
„Zameczku”. Ma wsparcie oraz wszelką pomoc od dyrektor
„Zameczku” p. B. Wołczyk, a jest to widoczne chociażby w
tych pięknych, nowych strojach, w których ostatnio prezentuje się zespół. Do zobaczenia na kolejnych jubileuszach. Życzę
dużo występów, sukcesów i takiego zapału do śpiewania jak
dotychczas.
Elżbieta Jankowska

Alter Alterum Docet
10 grudnia Liceum im. Noblistów Polskich w Rydułtowach świętowało Dzień Patrona, a właściwie Patronów
Szkoły. Obchody Święta w tym roku, wyszły poza ramy powszechnie znane i były przede wszystkim realizacją motta
szkoły, które brzmi „Jeden drugiego uczy”. Nauczyciele li-
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ceum mieli okazję poprowadzić zajęcia w zupełnie innej formie niż to robią na co dzień, a uczniowie mieli szansę pochwalić się przed swoimi kolegami i koleżankami tym, co
oprócz nauki dla nich najważniejsze i co stanowi ważny element ich życia. Zajęcia odbywały się w trzech grupach tematycznych: naukowej, artystycznej i sportowej. Uczennice klasy trzeciej poprowadziły zajęcia z chemii eksperymentalnej,
utytułowany tancerz i finalista Grand Prix Polski w tańcu
standardowym - Kewin Stempka uczył kroków rumby, czaczy
i fokstrota, młody żużlowiec Michał Schmidt – członek ŻKS
ROW Rybnik – poprowadził warsztaty żużlowe, Jakub
Urbański – tegoroczny mistrz świata w odmianie jujitsu sportowego, przy asyście swojej koleżanki po fachu Kseni Psoty,
poprowadził zajęcia z samoobrony i sztuk walki. Libero radlińskiego klubu siatkarskiego – Szymon Orzoł przy wsparciu
kolegów-siatkarzy z klasy pierwszej, prowadził zajęcia z siatkówki, a łaciny uczył swoich kolegów i koleżanki Kamil
Marker. Ciekawym wydarzeniem były prowadzone przez
uczniów klas drugich warsztaty z ratownictwa medycznego i
pożarnictwa. W swojej kategorii cieszyły się one największym zainteresowaniem. Nauczyciele w tym dniu też się nie
nudzili. Oprócz pieczy nad prowadzącymi zajęcia, sami też
zaangażowali się w ich prowadzenie. Była matematyka bez
matematyki, język polski z poezją w tle, Nobliści na wesoło,
a pan Dyrektor i jeden z anglistów poprowadzili warsztaty
kulinarne. Swoje zajęcia mieli także lubiący rysować i malować. W ciągu całego dnia tworzyli oni jeden wspólny projekt
artystyczny. Szkolna biblioteka w tym dniu przeprowadziła
kolejny już konkurs „Fantasy” oraz dodatkowo warsztaty
kreatywnego pisania. Warto wspomnieć, iż oprócz uczniów
liceum, w tej części obchodów Święta Szkoły udział wzięli
zaproszeni uczniowie rydułtowskich gimnazjów. Ważnym
elementem obchodów Dnia Patrona był Finał Międzynarodowej Akcji Amnesty International – Maraton pisania listów,
przeprowadzony przez nauczycieli języka angielskiego przy
wykorzystaniu „klasy tabletowej”. Do udziału w akcji młodzież LO przygotowywała się od dwóch miesięcy, szukając
informacji na temat pochodzenia daty Międzynarodowego
Dnia Praw Człowieka, definiując pojęcie wolności, odkrywając zasady działania Amnesty International. Uczniowie klas
trzecich zredagowali list w obronie dziewczynek, zmuszanych do wczesnego zawierania małżeństw do Ministra Sprawiedliwości Burkina Faso. Uczniowie klas drugich pisali w
sprawie torturowanej i niesłusznie oskarżonej Yecenii do Prokuratora Generalnego Meksyku. Drugoklasiści zadbali również, aby uwięziona bohaterka otrzymała solidarnościowy list
wsparcia z kartką świąteczną, wykonaną techniką linorytu
przez uczennicę liceum. Nieodłącznym elementem wydarzenia była także fotograficzna akcja „Wolność” a rezultatem
zaadresowanie i wysłanie 170 listów do wyżej wspomnianych
instytucji.
Na zakończenie obchodów Dnia Patrona, odbyło się
spotkanie uczniów klas policyjnych z aktorką serialu „W-11 Wydział śledczy” Joanną Czechowską, która opowiadała o
swojej pracy w policji, a także na planie serialu. Święto Szkoły 2015 na Skalnej to urzeczywistnienie motta, którym to
Liceum się kieruje. „Alter alterum docet” dotyczy bowiem
wszystkich, zarówno tych, którzy się tam uczą jak i tych, którzy tam pracują.
Przemysław Grzybek
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Krzyżówka nr 10 - STYCZEŃ
Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych rogach utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania hasła na
adres redakcji pocztą, e-mailem lub osobiście. Nazwiska
wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie opubliku-

Poziomo:
1. Zarys, szkic przedmiotu
2. Smaczna ryba z rzędu płastug
3. Zwierzchnik niektórych zakonów rycerskich
4. Już czas, czyli nadeszła odpowiednia …….
5. Ojciec źrebaczka
6. Ruchomy korytarz nad płytą lotniska
7. Sposób postępowania
8. Łączy mięsną potrawę z kłamstwem
9. Potężne długowieczne drzewo
10. W „Panu Tadeuszu” rozegrał się o Kusego i Sokoła
11. Trudny do przetłumaczenia dla cudzoziemca
12. Gruba warstwa śniegu na gałęziach
13. Płacony porywaczowi
14. Niezłe ziółko
15. W kosmetyczce każdej elegantki
16. Damska bielizna lub owoce
17. Czasem pali się pod nogami
18. Ojciec literatury polskiej
19. Wielkie miasto w Kanadzie
20. Fachowiec w jakiejś dziedzinie
21. Część spłaty
22. Rodzina słynnych lutników

KRZYŻÓWKA
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jemy w kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź czekamy
do 25-01-2016! Hasło krzyżówki grudniowej - WIGILIA .
Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Monika Fojcik, Eugenia
Bluszcz, Stefan Majer. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy
wiedzy!

Pionowo:
1. Lada, stół sklepowy
2. Może wisieć nad rzeką
3. Owad pasożytniczy
4. Oznajmujący, przypuszczający lub rozkazujący
5. Leśny ul
6. Fikuśny lok
7. Nogi zwierząt łownych
8. Lodowy opad
9. W przysłowiu „……… nogą zamiata”
10. Zmieniasz je w czasie jazdy
11. Niejeden w twórczości Kochanowskiego
12. Egzamin dojrzałości
13. Duża Elżunia
14. Może być z ładnym widokiem
15. W mitologii egipskiej stwórca świata
16. Wiązka kluczy
17. Ponoć o nim się nie dyskutuje
18. Najzdrowszy jest własnej roboty
19. Myli się tylko raz
20. Liczba 3,14…
21. Wiatr południowy na jeziorze Garda
22. Domki pszczół
23. Akt prawny w USA
24. Może palić się w rękach
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AKTUALNOŚCI KULTURALNE
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Damianem Holeckim”. Doskonała propozycja na prezent od wnuków i wnuczek!
Łukasz Majer

Filmowy styczeń w RCK „Feniks”

Wieści z desek teatru
W grudniu w RCK miało miejsce wiele imprez i wydarzeń,
których zapowiedzi można było przeczytać również na łamach
„Kluki”. Jedną z najciekawszych i zarazem ważniejszych imprez
grudniowych był Koncert Pamięci H.M. Góreckiego. W czasie
koncertu bardzo licznie zgromadzona publika miała okazję wysłuchać wspaniałych utworów, zarówno autorstwa rydułtowskiego
Mistrza, jak również innych, światowej sławy kompozytorów.
Oprócz wykonań instrumentalnych można było usłyszeć także chór
Bel Canto z Gaszowic. Wielkie uznanie wśród zebranych zdobyła
interpretacja świątecznej piosenki Johna Lennona i Yoko Ono, lecz
największy aplauz towarzyszył rewelacyjnie zaśpiewanej przez
duet chórzystów wiązance z filmowego musicalu „Nędznicy”. Jest
to już kolejna edycja koncertu, który wpisuje się w cykliczne i
bardzo ważne rydułtowskie imprezy kulturalne. Poziom koncertu z
pewnością sprawi, że za rok frekwencja będzie nie mniejsza.
Drodzy Czytelnicy, gdy czytacie te słowa RCK „Feniks”
ma już za sobą dwie duże imprezy. Mowa oczywiście o Nocy Sylwestrowej. Dlaczego dwie imprezy? Ponieważ pracownicy RCK
przygotowali atrakcje zarówno dla miłośników filmu, ale także
uczestniczą wspólnie z Urzędem Miasta w przygotowaniu hucznej
zabawy na rynku naszego miasta. „Sylwester z polską komedią” to
ukłon w stronę osób, które chcą ciekawie przywitać Nowy Rok,
lecz niespecjalnie podoba im się stanie na mrozie na rynku. Kogo
jednak ta „przełomowa” noc i niska temperatura nie przeraża, tego
RCK zaprasza na rynek, gdzie przy muzyce mechanicznej będzie
świadkiem m.in.. pokazu sztucznych ogni.
8 stycznia mieszańcom Rydułtów swe wdzięki zaprezentują
piękne kobiety. Wszystko za sprawą odbywających się w tym dniu
eliminacji do 26 Międzynarodowego konkursu MISS RENETA. Z
kolei już dzień później RCK zaprasza na imprezy związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W programie występy uczniów
z rydułtowskich szkół i przedszkoli. Choć tak wiele osób życzy
„Orkiestrze” jak najgorzej, ona wciąż gra i ratuje dzieci i seniorów,
nie tylko w Rydułtowach. Warto włączyć się w tą wspaniałą akcję,
wspierając zbiórkę pieniędzy prowadzoną przez wolontariuszy, ale
także biorąc udział w imprezach towarzyszących, taka jak ta w
RCK.
Z kolei 13 stycznia swą tegoroczną działalność podsumuje
inna piękna akcja. Znakomita idea bezinteresownej pomocy zawarta w Szlachetnej Paczce niesie radość i nadzieję na zmiany najbardziej potrzebującym. Warto przyjść na galę finałową, by na własne
oczy zobaczyć bohaterskich SuperW!
15 stycznia Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich zaprasza na Wieczór Kolęd Międzynarodowych. Kolejna
edycja, kolejne piękne wykonania znanych i lubianych kolęd. Niezapomniane wrażenia artystyczne gwarantowane.
RCK nie zapomniało również o koneserach muzyki operetkowej. Specjalnie dla nich na deskach Sali teatralnej Teatr Muzyczny IWIA zaprezentuje spektakl muzyczny „Paryski Romans”. Wydarzenie odbędzie się16 stycznia.
Oczywiście w repertuarze Centrum Kultury nie mogło zabraknąć również atrakcji dla dziadków i babć, wszak w styczniu
mają oni swe święta. Dlatego też 22 stycznia wszyscy seniorzy
lubiący muzykę będą mieć okazję do spędzenia tego czasu z Damianem Holeckim w jego programie pn. „Dzień Babci i Dziadka z

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce… - tak brzmi
kultowe otwarcie każdej części „Gwiezdnych wojen”. Po dziesięciu
latach od ostatniego filmu na ekrany kin wszedł długo wyczekiwany epizod nr VII – Przebudzenie mocy (w RCK od 22-26 i 28
stycznia), opowiadający o wydarzeniach, które rozegrały się 30 lat
od wydarzeń z „Powrotu jedi”. Choć filmowi J.J. Abramsa słusznie
zarzuca się, że to remake „Nowej nadziei”, nie sposób odmówić
mu widowiskowości, nutki nostalgii i dodatkowej atrakcji dla fanów, jaką jest powrót Harrisona Forda jako Hana Solo, Marka Hamilla jako Luka Skywalkera oraz Carrie Fisher jako Księżniczka
Leii.
Równie wyczekiwany był także kolejny, po Django western Quentina Tarantino - Nienawistna ósemka (29-31.01). Pozycję dramatyczną uzupełniaja sześć tytułów. Mama (2-7.01.) z Penelope Cruz opowiada o chorej na raka piersi nauczycielce i matce
10-letniego chłopca. Sekret w ich oczach (25-28.01.) traktuje o
morderstwie dziewczyny, którą próbują rozwikłać agenci FBI
(Julia Roberts i Chiwetel Ejiofor). W trakcie miesiąca, w ramach
projektu „T-Mobile – nowe horyzonty” istnieje także możliwość
obejrzenia tryptyku Tysiąc i jedna noc (8-13.01.), belgijskomeksykańskiego Lucyfera (8, 12.01.), kubańsko-argentyńskiego
dramatu Epokowy projekt (10, 14.01.), surrealistycznego horroru
Widzę, widzę. (9, 11 i 14.01.) oraz Pasoliniego (9-10.01.), w którym Willem Dafoe wciela się we włoskiego poetę, dramaturga,
reżysera, scenopisarza, Piera Paolo Pasoliniego.
Dla miłośników polskiego kina przygotowano cztery premiery. Pierwszą z nich jest musical Córki dancingu (18-21.01.) z
Kingą Preis , Magdaleną Cielecką i Jakubem Gierszałem. Drugi,
osadzony w latach 50. XX w. obraz muzyczny Excentrycy czyli po
słonecznej stronie ulicy (29-31.01.) z Maciejem Sturhem. Ostatnie
dwie pozycje stanowią komedie. Gwiazdami Słabej płci? (1517.01.) są Olga Bołądź, Piotr Adamczyk i Katarzyna Figura, z w
kolei Moich córek krów (22-24.01.) zobaczyć można Mariana
Dziędziela i Agatę Kuleszę.
Ofertę dla całej rodziny tworzą zaś Bella i Sebastian 2 (3-7, 910.01.), Antboy (5.01.), oraz Operacja Arktyka (15-21.01.).
Kuba Abrahamowicz

Podsumowanie działalności Miejskiego Klubu
HDK PCK w Rydułtowach za 2015 rok
W roku 2015, zorganizowano 5 akcji honorowego oddawania krwi z zaplanowanych 5 akcji, pozyskano łącznie 92,700 ml
krwi, zgłosiło się 238 osób, z czego krew oddało 206 osób. W dniu
13 czerwca na kompleksie sportowym "Moje Boisko Orlik 2012"
przy ul. Kochanowskiego w Rydułtowach zorganizowaliśmy po raz
siódmy Turniej Piątek Piłkarskich HDK o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu. Wydarzenie to realizowaliśmy w ramach projektu „VII Turniej Piątek Piłkarskich o puchar Dyrektora RCKiK w
Raciborzu” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Rydułtowy, oraz przy wsparciu sponsorów tj. DobraFirma.pl oraz
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”. Po raz drugi realizowaliśmy projekt "Oddaj krew – Zostań bohaterem życia", projekt miał
na celu propagowanie oraz promocję honorowego krwiodawstwa
na terenie Miasta Rydułtowy, który był współfinansowany z środków budżetu Miasta Rydułtowy.

Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach
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Wigilijka Naprzodu Rydułtowy
Teren „Naprzodu” Rydułtowy od dzisiaj miejski
(Foto: Łukasz Majer i Naprzód Rydułtowy)
Dzięki przychylności starosty Tadeusza Skatuły i za
zgodą Wojewody Śląskiego w poniedziałek (7 grudnia br.)
nowym właścicielem terenu, na którym funkcjonuje stadion i
budynki należące do GKS Naprzód 23 Rydułtowy (w likwidacji), stało się miasto Rydułtowy. Działając w imieniu Skarbu Państwa, starosta Tadeusz Skatuła podpisał w poniedziałek
akt notarialny, przekazujący w darowiźnie na rzecz Rydułtów
blisko 7,3 ha terenu przy ul. gen. Józefa Bema o szacunkowej
wartości ok. 1,54 mln zł. Ze strony miasta akt notarialny podpisała burmistrz Kornelia Newy. Na nieruchomości funkcjonują budynki i urządzenia należące do GKS Naprzód 23 Rydułtowy, który jest użytkownikiem wieczystym terenu. Z tego
powodu miasto przejęło działkę wraz z jego wieczystym użytkownikiem.
Za www.rydultowy.pl

Region biegał i maszerował
Nietypowo, bo w Mikołajki ulicami Rybnika przebiegli uczestnicy XI Biegu Barbórkowego. Po raz pierwszy w
historii tych zmagań wygrał obywatel miasta i reprezentant
Inżynierii Biegania oraz klubu Chemika Rybnik, Dawid Malina. Pokonanie 10 km zajęło mu 30 min. 33 sek. i pozwoliło
pokonać Ukraińców Mykolę Lukhymchuka i Artema Kazbana. Najlepszy z rydułtowików, Michał Masny zajął 139. miejsce. Tydzień później, również w Rybniku miał miejsce 15.
Bieg Wokół Zalewu. Impreza zorganizowana przez klub SBD
Energetyk Rybnik spotkała się z rekordowym zainteresowaniem. W biegu głównym na 11, towarzyszącym na 5 i marszu
nordic-walking na 5 km wystartowały aż 292 osoby. W
pierwszej z rywalizacji wygrał Grzegorz Szymura (41:03), w
drugiej Robert Ślęzak (18:05), zaś w ostatniej Jan Makowski
(1:06:57). Zawody stanowiły zarazem finał 8. PolskoCzeskiego Pucharu Biegowego „RYBOST Cup”, 15. GP
Energetyków w Biegach Przełajowych oraz 2. GP Energetyków w Nordic-Walking. Po rywalizacji nie mogło więc zabraknąć wręczenia pucharów najlepszym biegaczom i chodziarzowi: Grzegorzowi Szymurze, Arturowi Roczkowskiemu i Jankowi Makowieckiemu. Na pozostałych czekał z kolei
posiłek oraz świąteczna loteria z nagrodami, w której do wygrania były choinki. Tego samego dnia Wodzisław Śląski
gościł zawodników startujących w IV Półmaratonie Szerpa.
Tradycją zawodów jest przebiegnięcie 21.097 km wraz z dodatkowym obciążeniem. Dla panów wynosi ono 5 a dla pań 3
kg. Pierwsze miejsce podium zajął Krzysztof Lesik z wynikiem 1:22:06.
Kuba Abrahamowicz
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KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - grudzień
- 21 stycznia obchodzimy „Dzień Babci”
- 22 stycznia obchodzimy „Dzień Dziadka”
- w 1855 roku został oddany do użytku rydułtowski tunel
- w 1874 roku nastąpiło uroczyste otwarcie
szkoły w Radoszowach
- w 1886 roku biskup wrocławski Robert Herzog wydał dekret o samodzielnej parafii Rydułtowy
- w 1905 roku urodził się Konstanty Ildefons Gałczyński
- w 1913 roku Urodził się Edward Gierek
- w 1917 roku przy kopalni „Charlotte” powstała orkiestra
dęta
- w 1924 roku zmarł Włodzimierz Iljicz Lenin
- w 1928 roku powstał w Rydułtowach chór „Halka”
- w 1929 roku rozpoczyna działalność PLL LOT – pierwsze
połączenie to Warszawa – Katowice
- w 1933 roku do domu zakonnego w Brzeziu przybyła siostra Helena Hoffmann Dulcissima. Pod koniec życia, w wieku 25 lat, zaczęły pojawiać się u niej stygmaty
- w 1940 roku zmarł Kazimierz Przerwa-Tetmajer
- w 1943 roku aresztowano harcerzy J. Margicioka i L. Hałaczka
- w 1945 roku miał miejsce marsz więźniów z obozu przy
Charlottegrube do Wodzisławia Śląskiego, stamtąd w otwartych wagonach kolejowych do obozu w Mathausen
- w 1945 roku zapadła uchwała KRN o tym, że Warszawę
należy odbudować oraz pozostawić ją stolicą Polski
- w 1952 roku Rydułtowy uzyskały prawa miejskie
- w 1958 roku miało miejsce uroczyste otwarcie stacji Pogotowia Ratunkowego przy szpitalu w Rydułtowach
- w 1985 roku zmarł dh. Wojciech Wolnik – Komendant Hufca ZHP Rydułtowy w latach 1936-1938
- w 1988 roku zmarł dh. Paweł Bielica - Komendant Hufca
ZHP Rydułtowy
- w 1998 roku ukazał się bezpłatny miesięcznik Urzędu Miasta Rydułtowy tzw. „Biuletyn informacyjny”
- w 2001 roku burmistrz Alfred Sikora dokonał otwarcia nowej Sali gimnastycznej przy SP-1 w Rydułtowach
- w 2002 roku oddano do użytku nowy parking przy ul. Ks.
Franciszka Blachnickiego
- w 2003 roku ukazała się po raz pierwszy informacyjna gazetka Urzędu Miasta Rydułtowy („Na Ratuszu”)
- w 2006 roku w wieku 90 lat zmarł ks. Jan Twardowski
- w 2010 roku prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów
Henryk Machnik otrzymał odznakę „Złote Grabie” za szczególne zasługi dla miasta
Stanisław Brzęczek

"Finał Międzynarodowej Akcji Amnesty International w LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, jako podsumowanie lekcji zaangażowania społecznego w j. angielskim"
Do udziału w akcji przygotowywaliśmy się od dwóch
miesięcy - szukaliśmy informacji na temat pochodzenia daty Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, definiowaliśmy pojęcie wolności, odkrywaliśmy zasady działania Amnesty International. Ko-
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rzystając z edukacyjnych pakietów organizacji, zapoznaliśmy się z
historiami ludzi, którzy potrzebują naszego wsparcia. Jednakże to
nie gromadzenie specjalnego słownictwa i trudna sztuka redagowania formalnych listów w języku angielskim były najważniejsze, ale
nasz głos w obronie prześladowanych. Uczniowie klas trzecich zredagowali list w obronie dziewczynek, zmuszanych do wczesnego
zawierania małżeństw do Ministra Sprawiedliwości Burkina Faso.
Uczniowie klas drugich pisali w sprawie torturowanej i niesłusznie
oskarżonej Yecenii do Prokuratora Generalnego Meksyku. Drugoklasiści zadbali również, aby uwięziona bohaterka otrzymała solidarnościowy list wsparcia z przepiękną kartką świąteczną, wykonaną techniką linorytu przez naszą uczennicę. 10 grudnia 2015, w
Dniu Święta Szkoły, do udziału w finale akcji pisania listów Amnesty International zaprosiliśmy wszystkich uczniów. Było to możliwe
dzięki wykorzystaniu naszych klasowych tabletów - instrukcje,
wskazówki, zredagowane listy, historie bohaterów oraz linki do
petycji on-line zamieściliśmy w aplikacji Pearltrees. Nasze relacje z
przygotowań i finału dostępne są na licealnej (https://
www.facebook.com/events/1512586819061650/ ) oraz ogólnopolskiej stronie wydarzenia; oddział AI w Warszawie zamieścił nasze
zdjęcia w ogólnopolskim albumie; poproszono nas również o możliwość wykorzystania relacji fotograficznej dla potrzeb promowania
akcji przez międzynarodową centralę Amnesty International. Nareszcie pisaliśmy listy naprawdę i w konkretnym celu, nie "tylko do
matury"... Dziękuję wszystkim zaangażowanym Skalniakom za
lekcje tabletowe z bohaterami akcji, mozolne tłumaczenie trudnych,
oficjalnych listów w obronie wybranych bohaterów na język angielski, za cierpliwe kaligrafowanie pism, za udział w fotograficznej
akcji "Wolność", za męczące adresowanie 170 kopert, za składkę na
znaczki pocztowe do Meksyku i Burkina Faso, za atmosferę solidarności ze światem w dniu Święta Szkoły.
Mirosława Dyka-Płonka

Wyróżnienie dla nauczycielki z rydułtowskiego
Liceum
Mirosława Dyka-Płonka, nauczycielka języka angielskiego, wyróżniona została przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji nominacją
do tytułu "EDUinspirator 2015" w uznaniu za wysoką jakość zrealizowanych projektów przeprowadzonych z uczniami LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.
Autorski projekt kulturowo-językowy Comenius ze szkołami z Bułgarii, Włoch, Turcji i Grecji, artystyczno-językowy projekt PolskoLitewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, internetowy polskoczeski projekt eTwinning, nagrodzony I miejscem w ogólnopolskim
konkursie "Nasz Projekt eTwinning 2014" oraz prestiżowym
"Europejskim Znakiem Innowacyjności w Nauczaniu Języków Obcych ELL 2013", stworzenie "tabletowej klasy 2014" promującej
nowe technologie w nauczaniu, realizacja kulturowo-językowych
autorskich programów nauczania oraz publikacje nauczycielki w
ogólnopolskich periodykach metodycznych zostały wysoko ocenione przez kapitułę konkursu. W październiku 2015 przyznano 29
krajowych nominacji do tytułu "EDUinspirator" , w tym 3 , również
dla naszej nauczycielki, w kategorii "Edukacja językowa".
Gala wręczenia "edukacyjnych Oscarów" odbyła się w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej 24 listopada 2015 z udziałem Dyrekcji FRSE, przedstawicieli MEN i prasy. " Kluczem do
sukcesu jest praca zespołowa " – podkreśliła Kinga Baranowska,
gość specjalny Gali. Choć miała na myśli wspinaczkę wysokogórską, to jej słowa świetnie pasują również do realizacji projektów
edukacyjnych. Cieszymy się, że projekty, wyróżniane w kraju i Europie, realizowane są w naszej niewielkiej, rydułtowskiej szkole.
Grono pedagogiczne
LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Humor, humor, humor!!!

Kumpel do kumpla:
- Wygrałem milion złotych w totka!
- Gratulacje! A co na to twoja żona?
- Odebrało jej mowę!
- Zazdroszczę ci. Tyle szczęścia na raz...
Dwóch kolegów rozmawia sobie przy piwku:
- Wiesz, nie spałem ze swoją żoną przed naszym ślubem, a
Ty?
- A jakie miała panieńskie nazwisko?

blematyczne sytuacje, które dzieją się w ich życiu i odmiennie
sobie z nimi próbują poradzić. Optymista robi wszystko, aby
swoje porażki zamienić w powodzenie, i o dziwo, najczęściej
mu się to właśnie udaje. Gdyby nawet nie udało mu się to, wtedy bierze to za dobrą nauczkę na przyszłość, a dla niego jest to
jakby pewny zysk. Dzięki takiemu nastawieniu, zbędne są różne metody walki ze stresem i rozwikływanie problemów.
Aby zacząć pozytywnie myśleć, należy z pełną świadomością do siebie mówić. Nie jest koniecznym, aby czynić to na
głos. Można równie dobrze rozmawiać z samym sobą w myślach, ale tak żeby zapanować nad nimi. Trzeba zwrócić uwagę
na to, że nasze myśli kształtują nasz nastrój i to właśnie my je
kreujemy. Gdy u optymisty myśli są pozytywne, to u pesymisty
przede wszystkim negatywne. Jednak w każdym momencie
można zacząć widzieć „szklankę do połowy pełną”, nawet jeżeli od urodzenia było się pesymistą.

W jaki sposób poradzić sobie ze stresem przy pomocy
naszych myśli i pozytywnego nastawienia? Należy po pierwsze: rozpoznać problemy, przez które odruchowo myślimy negatywnie. Mogą pochodzić z różnych dziedzin życia, takich
jak:
studia, szkoła, praca lub związek. Początkowo skupmy się
Facet budzi się po kilkutygodniowym piciu, cały siny, zarona
choć
jednej dziedzinie. Należy pomyśleć, co zrobić, aby się
śnięty idzie do łazienki, staje przed lustrem i zaczyna się
poprawiło. Może nie jest aż tak tragicznie, jak przemawiają do
sobie przyglądać intensywnie przy tym myśląc. Pot wystąpił
nas nasze negatywne myśli. Ważne, aby spojrzeć na problem
mu na czoło, zmarszczki się pojawiły, oczy zmrużone. Nagle
bardziej obiektywnie i jeżeli mamy możliwość, to najlepiej go
słyszy z kuchni:
jak najszybciej rozwikłać. Jeśli aktualnie nie można sobie z
- Mietek! Śniadanie!!
czymś poradzić, powinno się spojrzeć na różne pozytywne
A facet wali się w łeb i mówi:
aspekty aktualnego stanu rzeczy. Jeśli denerwuje nas nasza
- No właśnie Mietek!!!
praca pomyślmy o tym, że dzięki niej mamy za co żyć. Mnóstwo bezrobotnych ludzi chciałoby się z nami właśnie zamieStartuje samolot. Stewardessa wita pasażerów na pokłanić. Następnie, należy rozpoznać, czy nasze myśli są negatywne czy pozytywne. Można również wynajdywać sobie powody
dzie:
do uśmiechu, a zwłaszcza do śmiania się. Najważniejsze jest to
- Witam państwa na pokładzie samolotu Bardzo Tanich
żeby nigdy nie „powiedzieć” do siebie tego, czego by się nie
Linii Lotniczych. Nasz samolot będzie pilotował kapitan
powiedziało drugiemu człowiekowi.
Donald Kowalski, trzykrotny mistrz Polski w spadochroniarstwie.
Pozytywne myślenie dobrze wpływa na psychikę, łagodzi
stres, ma bardzo dobry wpływ na organizm człowieka jak i
Moc pozytywnego myślenia!
generalnie na jego zdrowie. Można oczywiście wymienić takie
korzyści z pozytywnego myślenia, jak: mniejsza szansa na
Dzięki pozytywnemu myśleniu jesteśmy w stanie zapanowpadnięcie w depresję, prostsze i efektywniejsze sposoby walwać nad stresem i łatwiej nam przychodzi zminimalizowanie
ki ze stresem, o wiele większa odporność na choroby, lepsza
jego objawów. Najlepszą metodą na zapanowanie nad stresem
wydolność serca, lepsze radzenie sobie z problemami, poprajest właśnie optymizm. W jaki sposób można pokonać stres?
wiony nastrój i dłuższe życie. Przedstawię dwa podejścia: negaWprowadzając w życie przykładowo metody pozytywnego
tywne i pozytywne. Jedno negatywne: „Jeszcze nigdy nic takiemyślenia. Mają one większą siłę działania niż niejedne leki, a
go nie robiłam”, „To dla mnie zbyt trudne” czy „Zbyt wiele
do tego oczywiście nie mają żadnych efektów ubocznych, co
zmienia się w moim życiu”. Należy je zastąpić podejściem pojest dość ważne.
zytywnym: „Mam możliwość nauczenia się wielu nowych rzeNic tak nie uwalnia od stresu, jak optymistyczne patrzenie czy”, „Spróbuję to zrobić w inny sposób”, „To może pomóc
na świat. Niestety często nieświadomie sami sobie szkodzimy zmienić moje życie na lepsze”.
naszymi negatywnymi myślami, przy tym wzmagając swój
Nie da się stać optymistą „na już”. Ciężko jest pozbyć się
poziom stresu. Jednak można wyćwiczyć w sobie pozytywne
wieloletnich przyzwyczajeń. Należy spokojnie poczekać na
myślenie. Osoby, które w swoim życiu intuicyjnie stosują poefekty i nie zrażać się zbyt szybko. Przede wszystkim trzeba
zytywne myślenie, dzięki temu rzadziej zapadają na choroby na
uwierzyć, że się uda, gdyż zadręczając się, można niechcący
tle psychosomatycznym. Co ciekawe stres ich wcale nie niszosiągnąć przeciwny rezultat.
czy, a wręcz mobilizuje do działania.
Małgorzata Wanat,
Pozytywne nastawienie do życia oraz optymizm nie poZa http://stres.jaksobieradzic.pl/
wodują oczywiście tego, że nie zauważamy negatywnych stron
życia. Optymista i pesymista po prostu inaczej interpretują pro- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?
- Z tą dziurą w rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.

12

KRYMINAŁKI

KLUKA 361/1 Stycznia 2016
laty wyliczenie kapitału nastąpiło z krótszego okresu,
obecnie przy takich samych danych obliczono z dłuższego okresu )

Sprawozdanie z prac Straży Miejskiej
- nałożono 12 mandatów kredytowanych
- udzielono 13 pouczeń porządkowych i drogowych
- skierowano 6 wniosków do Sądu
- przeprowadzono 16 kontroli posesji i palenisk
- przeprowadzono jedną kontrolę placówki handlowej
- przeprowadzono 5 kontroli dotyczących psów
- 2 razy interweniowano w sprawie spożywania alkoholu w
miejscach niedozwolonych
- 3 razy interweniowano w sprawie uszkodzenia dróg i chodników
- przeprowadzono jedną interwencję dotyczącą bezdomnych
- przeprowadzono jedną interwencję dotyczącą żebrania
- przekazano 12 wniosków Policji w sprawie przestępstw
- wzięto udział w 13 konwojach
- 3 razy zabezpieczono ruch drogowy
- jeden raz zabezpieczono miejsce włamania
- przeprowadzono 9 kontroli terenów szkół w porze późnowieczornej
- przeprowadzono 13 kontroli dotyczących prawidłowego
parkowania samochodów
- wzięto udział w 11 służbowych wyjazdach z pracownikami
Urzędu Miasta
- jeden raz przeprowadzono prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w SP-1
- jeden raz przetransportowano psa do schroniska
- jeden raz towarzyszono myśliwemu w czasie odstrzału
zwierzyny
- przeprowadzono jedną interwencję z monitoringu
- przeprowadzono 37 kontroli osiedli
- przeprowadzono 17 kontroli terenów RPP, CUH, RCK
- łącznie w listopadzie 2015 przeprowadzono 149 interwencji
Zebrał Stanisław Brzęczek

Odpowiedzi z ZUS
Szanowni Państwo,
Poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane pytania dotyczące
zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, obowiązujących od 01.05.2015 r.
Dlaczego publikacja ustawy nastąpiła dopiero w maju
2015 r.
Publikacja ustawy z dnia 5 marca 2015 r. nastąpiła w Dzienniku Ustaw z dnia 21.04.2015r. pod pozycją 552 i zgodnie z
art. 4 tej ustawy weszła w życie od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu ogłoszenia, czyli od 1 maja 2015
r.
Proszę przybliżyć mechanizm ( algorytm ) liczenia kapitału początkowego (dotyczy przypadków krótszego
okresu pracy niż 20 lat dla kobiet – przed kilkoma

Wysokość kapitału początkowego jest zawsze ustalana na
dzień 1 stycznia 1999 r. Do jego wyliczenia przyjmuje się
wszystkie okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do końca 1998 roku. Uwzględnia się również wynagrodzenie uzyskane w całym okresie czynności zawodowej. Do 2011 r. do
ustalenia podstawy wymiaru kapitału przyjmowano jedynie
wynagrodzenie osiągnięte w okresie 1980 - 1998 r. Ustawą z
dnia 28.07.2011r. wprowadzono możliwość wyliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego w oparciu o wynagrodzenie uzyskiwane przed rokiem 1980.
Dlaczego okresy na wychowanie dzieci dotyczą emerytek,
które mają liczony kapitał początkowy, a odmawia się
przeliczenia emerytur osobom ( paniom ), których
emerytura wyliczona została wg ustawy z grudnia
1998 r. Czy wymagany jest odrębny wniosek emerytki
o przeliczenie emerytury w oparciu o kapitał początkowy.
Ustawą z dnia 5 marca 2015r. dokonano zmiany poprzez
dodanie do artykułu 174 ustawy emerytalnej, ustęp 2 a. Przepis ten przewiduje, że przy ustalaniu kapitału początkowego,
okresy urlopów wychowawczych lub niewykonywania pracy,
o których mowa w art. 7 pkt.5 ustawy emerytalnej, oblicza
się, przyjmując przelicznik 1,3 proc. podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tych okresów
(uwzględnionych w pełnych miesiącach). Jak wynika z powyższego ustawodawca uniemożliwił korzystniejszego liczenia urlopów wychowawczych emerytkom korzystającym z
emerytur ustalonych na „ starych zasadach”.
Jak wylicza się wymagany wskaźnik emerytury w myśl
art. 110a ustawy emerytalnej (z jakiego okresu wykonywanej pracy. Zapis z kolejnych 10 lat kalendarzowych przypadających w ostatnich 20 latach kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok… oraz
drugi warunek z dowolnie wybranych przez emeryta
20 lat kalendarzowych, w których on podlegał ubezpieczeniu… jest trudny do osiągnięcia z braku danych
w archiwach).
Przepisy ustawy emerytalnej, pozwalają na ustalenie podstawy wymiaru w dwojaki sposób;
- z 10 kolejnych lat kalendarzowych przypadających w ostatnim 20- leciu przed zgłoszeniem wniosku
- z 20 lat kalendarzowych, dowolnie wybranych z całego
okresu podlegania ubezpieczeniu
Przepis ten nie przewiduje odmiennego sposobu wyliczenia
podstawy wymiaru w sytuacji, kiedy archiwa nie posiadają
danych dotyczących wynagrodzenia.
Jaki minimalny jest okres pracy po ustaleniu emerytury,
by spełnić możliwość ponownego przeliczenia
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Ustawa nie precyzuje minimalnego okresu zatrudnienia po
ustaleniu prawa do emerytury, który dałby prawo jej przeliczenia w trybie art. 110a ustawy emerytalnej ( może to być
jakikolwiek okres, w skrajnych przypadkach- nawet jednodniowy).
Jaki maksymalny jest okres wyczekiwania na decyzję
ZUS po złożonych dokumentach i przeliczeniu emerytury.
Mając na uwadze ilość wniosków zgłaszanych w związku z
nowelizacją, od dnia 1.05.2015r. ustawy emerytalnej, wielokrotnie przekraczająca comiesięczny wpływ, jak również
ilość bieżących wniosków do realizacji, może nastąpić przekroczenie ustalonego wyżej wymienioną ustawą terminu
załatwienia wniosku.
Po co ZUS w pismach do wnioskodawców o przeliczenie
emerytur pyta o wysokość wynagrodzeń z lat 1965
skoro archiwa są niedostępne. ZUS również winien
posiadać dokumentacje składek odprowadzanych
przez pracodawców.
Z uwagi na fakt, iż do dnia 31.12.1998r. zakłady pracy odprowadzały, za swoich pracowników składki globalnie, nie stosując wykazu imiennego, niemożliwe jest potwierdzenie wysokości wynagrodzenia osiąganego w danym zakładzie pracy
przez konkretnego pracownika. Indywidualne konta ubezpieczonego istnieją dopiero od 1 stycznia 1999 r. Organ rentowy
nie posiada informacji, jakie dokumenty likwidowany zakład
pracy przekazał do archiwum- stąd każdy przypadek jest rozpoznawany indywidualnie.
Dlaczego przeliczenie może być dokonane tylko jeden raz
skoro ustawy mogą się zmieniać.
Obecny stan prawny wskazany w przepisie art. 110a ustęp 2
umożliwia przeliczenie emerytury, zgodnie z ustępem 1 tylko
raz.
Jak technicznie ( matematycznie ) zalicza się okres studiów dziennych wg nowej ustawy.
Studia dzienne są okresem nieskładkowym i nowa ustawa nic
w tej kwestii nie zmieniła - przelicznik wynosi 0,7% podstawy wymiaru za okres studiów, bez względu na to czy studia
były realizowane w systemie dziennym, zaocznym czy też
wieczorowym.
Czy ZUS dopuszcza inne dowody zarobkowe przy braku
danych z archiwów, jak wypełniony druk RMUA,
zachowane paski zarobkowe.
Paski zarobkowe nie stanowią środka dowodowego przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, gdyż zawierają one wszystkie składniki, postawione pracownikowi do wypłaty, bez
względu na to, czy podlegały one oskładkowaniu czy też nie
( do podstawy wymiaru można przyjąć tylko te składniki wynagrodzenia, od których był obowiązek opłacenia składki na
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ubezpieczenie społeczne).
Druk RMUA funkcjonuje od 1 stycznia 1999r., a od tej daty
każdy ubezpieczony posiada swoje indywidualne konto w
ZUS, na którym zapisane są wysokości wynagrodzenia stanowiące podstawę oskładkowania. Przedstawianie zatem druku
RMUA nie jest konieczne.
Beata Kopczyńska
rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rybniku
(pytania sformułował zastępca prezesa TMR Jerzy Majer)

Parafia w Tworkowie
W rejestrze świętopietrza z roku 1376 odnotowano, że
miejscowość i parafia pod wezwaniem św. Małgorzaty powstały w
1339 roku. Dalej z ksiąg parafialnych dowiadujemy się, że w 1676 r.
kościół uległ spaleniu.
Obecny kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła wybudowany został w latach 1691-1694 przez Jana Zellera z Opawy. Jest on
jednym z najcenniejszych zabytków w stylu barokowym na ziemi
raciborskiej. Kościół jest jednonawowy. We wnętrzu kościoła znajduje się późnobarokowa polichromia pochodząca z 1749 roku, która
częściowo została zatynkowana w ramach odbudowy kościoła ze
zniszczeń wojennych w 1948 roku. Oprócz głównego ołtarza są
jeszcze dwa boczne, ambona oraz tzw. Loża Kolatorska (pawlacz
pański)
–
zasiadali tam
bogaci właściciele Tworkowa.
Ściany
świątyni przyozdobione są
bogatą dekoracją snycerską z motywami roślinnymi
i owocowymi.
Większość
wystroju pochodzi z XVII
– XVIII wieku, i tak: płaskorzeźba św. Judy Tadeusza pochodzi z
XVII wieku, barokowy ołtarz Matki Boskiej z Dzieciątkiem malowany na desce pochodzi z końca XVIII wieku. W podziemiach kościoła odkryto niedawno rodową kryptę z trumnami pochodzącymi z
1650 roku. W krypcie odkryto 11 trumien. Są to prawdziwe dzieła
sztuki. Trumny wykonane zostały z miedzi, są bogato przyozdobione niemieckojęzycznymi cytatami z pisma świętego oraz nazwiskami i datami pochówku. Obecnym proboszczem parafii jest ks. Piotr
Rajmund Tkocz.
Stanisław Brzęczek

Układanie parkietów. Cyklinowanie starych podług po farbie oraz
schodów
Tel. 4578293 kom. 797122166
30-letnia praktyka!
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Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU
za okres od 19 listopada do 16 grudnia 2015 roku
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Inwestycja została odebrana w dniu 26 października. Obecnie trwa jej rozliczanie.
Wartość robót budowlanych: 3 525 926,47 zł.
OŚWIETLENIE ULICZNE PĘTLI AUTOBUSOWEJ
PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ
Trwają prace projektowe.
Termin wykonania opracowania dokumentacji: 15 marca
2016 r.
Wartość umowna dokumentacji: 6 888,00 zł.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1
Przed przystąpieniem do termomodernizacji budynku, którą
planuje się w 2016 r., należy dokonać analizy stopnia zasiedlenia budynku przez ptaki. W związku z tym podpisano
umowę na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej z panem
Dariuszem Świtałą prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą LARK Dariusz Świtała z siedzibą w Katowicach.
W roku 2016 planuje się również wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie. W związku z tym należy
wykonać obudowy i zabezpieczenia grzejników. Podpisano
umowę na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej dotyczącej wykonania w/w zabezpieczeń.
Umowa zawarta została z panem Krzysztofem Linkiem prowadzącym działalność pod nazwą „INFO- PROJEKT” BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH KRZYSZTOF LINEK z
siedzibą w Górkach Śląskich.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY ULICY GEN. J.
BEMA
Trwają prace projektowe.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maj
2016 r.
Łączna wartość zleconej dokumentacji projektowej wraz z
nadzorami autorskimi: 123 492,00 zł.
ZIELONE WYSPY MIASTA – ROZWÓJ TERENÓW
ZIELENI W RYDUŁTOWACH
W dniu 8 grudnia podpisano umowę z panem Bartoszem
Majewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą AMAYA ARCHITEKCI BARTOSZ MAJEWSKI z
siedzibą w Katowicach, na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy: 59 655,00 zł. Realizacja umowy
odbywać się będzie etapami. Termin wykonania dokumentacji upływa 15 lutego 2016 r. Zakres dokumentacji projektowej obejmować będzie zagospodarowanie terenów przy
ulicach: Engelsa (za nowym parkingiem), Obywatelskiej
(naprzeciw tzw. starej dyrekcji), Korfantego (obok budynków komunalnych) i Raciborskiej (teren za USC).
BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W dniu 24 listopada zakończono odbiór 55 przydomowych
biologicznych oczyszczalniach ścieków objętych umową
podstawową. W dniu 26 listopada dokonano odbioru czterech uzupełniających oczyszczalni.
Trwa rozliczanie inwestycji z Narodowym Funduszem
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ PROJEKT
Biuro Projektowe Szafron Szendzielorz uzyskało uzgodnienia i warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 4 grudnia rozpoczęto procedurę wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wartość umowy :177 120,00 zł
Termin wykonania: 15 luty 2016 r.
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA
TRAUGUTTA
Zakończono kompletowanie materiałów do przejęcia gruntu
od Agencji Rynku Rolnego. Planowane podpisanie aktu
notarialnego – styczeń 2016 r.
MODERNIZACJA ULICY LIGONIA
Rozliczono inwestycję.
MODERNIZACJA UL. OSIEDLE NA WZGÓRZU –
ETAP I
W dniu 3 grudnia wykonawca - ZPUH MULTIDOMEX
Spółka jawna – zgłosił zakończenie robót i gotowość odbiorową. W dniu 10 grudnia zakończono odbiór. Trwa rozliczenie inwestycji.
Termin umowny wykonania robót: 7 grudnia.
Wartość robót budowlano-montażowych: 264 450,00 zł.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ PRZY UL. R. TRAUGUTTA
W dniu 16 listopada dokonano odbioru końcowego robót.
Trwają czynności związane z rozliczeniem inwestycji.
Roboty zrealizowano do dnia 2 listopada.
Wartość robót budowlanych: 766 437,21 zł.
MODERNIZACJA UL. NIEWIADOMSKIEJ – PRZEPUST
W dniu 23 listopada zwrócono się do firm o złożenie oferty
cenowej na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy przepustu drogowego na cieku
Gzel w ciągu ulicy Niewiadomskiej. Do dnia 4 grudnia
wpłynęły dwie oferty cenowe. Trwa ich badanie.
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTOWICZA
Projektant wystąpił do ministerstwa o uzyskanie odstępstwa
od warunków technicznych na jednym z odcinków planowanego chodnika - w celu dostosowania jego szerokości do
szerokości już istniejących ciągów komunikacji pieszej. W
związku z powyższym projektant wystąpił o przedłużenie
terminu opracowania dokumentacji.
Termin wykonania usługi projektowej: 28 grudzień.
Wartość usługi projektowej wraz z nadzorami autorskimi:
40 098,00 zł
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA
(WYSEPKA PRZY SKRZYŻOWANIU ZE STARĄ
RACIBORSKĄ)
Trwają prace projektowe.
Wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim:
6 150,00 zł
Termin realizacji: 15 marzec 2016 r.
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WIEŚCI Z GMINY LYSKI

Nowa formuła LYSKOR-u!
W dniu 2 grudnia 2015 r. w Domu Kultury w Kobyli /
jednostka Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu/ odbyło
się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD LYSKOR. Celem zebrania było zatwierdzenie nowego statutu
oraz regulaminów: Walnego Zebrania Członków, Zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Zebrania został
Krzysztof Miera, a Sekretarzem Aurelia Dornia. Podczas spotkania złożono wniosek o skrócenie kadencji Zarządu, Rady i
Komisji Rewizyjnej. Prezes Stowarzyszenia Helena Serafin
przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za bieżący rok. W wyniku przegłosowanego wniosku, o którym mowa powyżej, odbyły się wybory do władz
Stowarzyszenia. Wyniki przedstawiają się następująco:
Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR stanowią :
Radosław Łuszcz – Prezes /Kornowac/
Katarzyna Czogała – Wiceprezes /Lyski/
Karina Stępień – Wiceprezes /Gaszowice/
Piotr Kowol – Sekretarz /Pszów/
Mieczysław Wojaczek – Członek /Jejkowice/
Rada Stowarzyszenia to :
Grzegorz Gryt – Przewodniczący /Lyski/
Grzegorz Niestrój – Wiceprzewodniczący /Kornowac/
Marek Bąk- Sekretarz /Jejkowice/
Jadwiga Baron
Paweł Bugdol
Michał Osadzin
Monika Porwoł
Katarzyna Sawicka-Mucha
Krystian Staniek
Piotr Szweblik
Urszula Wiśniewska
Komisja Rewizyjna będzie działać w składzie :
Jacek Kuźmiński – Przewodniczący /Kornowac/
Marzena Łukoszek – Wiceprzewodnicząca /Lyski/
Barbara Watoła – Członek /Gaszowice/.
Kierownik Biura Małgorzata Dorna zaprezentowała
zebranym założone cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii
Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. Wójtowie gmin
Grzegorz Gryt /Lyski/ i Grzegorz Niestrój /Kornowac/, którzy
utworzyli przed 10 laty Lokalną Grupę Działania LYSKOR,
wraz z pracownikami biura wręczyli kwiaty i podziękowali
ustępującym Członkom Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej
za wieloletnią społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz
lokalnych społeczności. Poprzedni Zarząd to : Helena Serafin /Prezes/,Ryszard Kubica i Krystian Widenka /
Wiceprezesi/, Jan Zaczyk /Sekretarz/, Agnieszka Bochenek /
Skarbnik/ oraz Wiesława Bochynek i Urszula Wiśniewska /
Członkinie Zarządu/. Ustępująca Rada działała w składzie :
Erwin Wrazidło, Radosław Łuszcz, Jacek Kuźmiński, Hanna i
Szymon Apaccy, Beata Nowok i Michał Osadzin a Komisję
Rewizyjną tworzyli : Bernadeta Gajda, Weronika Kokot oraz
Dorota Wieczorek.
LGD LYSKOR formalnie powstała 5 stycznia 2006 roku. Wcześniej, już w listopadzie 2004, z inicjatywy wójta Lysek Grzegorza Gryta przygotowano wniosek do Pilotażowego Programu „Leader+” ogłoszonego przez Fundację
Programów Pomocy dla Rolnictwa. Formalnymi wymogami
uczestnictwa w projekcie była liczba mieszkańców przewyższająca 10 tys. osób oraz powiązania ze sobą gmin składających wniosek. Zgłoszono więc gminy Kornowac i Lyski, któ-
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re w przeszłości stanowiły jedną gminę – Lyski. Wniosek
został wybrany i zatwierdzony do realizacji, a wójt Gryt podpisał stosowną umowę 7 września 2005 roku. Od roku 2014
trwały przymiarki do rozszerzenia działalności LYSKOR-u
na kilka sąsiednich gmin. Ostatecznie 19 maja odbyło się
spotkanie przedstawicieli 5 gmin tworzących „nowy” LYSKOR – Gaszowic, Jejkowic, Kornowaca, Lysek i Pszowa.
Walne Zebranie Członków LGD LYSKOR odbyte 2 grudnia
2015 roku, wyłoniło nowe władze, w których znaleźli się reprezentanci wszystkich pięciu gmin członkowskich.
Gratulujemy osobom wybranym do poszczególnych
organów i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na
rzecz lokalnej społeczności.
Krzysztof Kluczniok
Na zdjęciach :
- Prezes Radosław Łuszcz
-Wójtowie Kornowaca i Lysek - Grzegorz Niestrój i
Grzegorz Gryt
- ustępujące Władze LGD LYSKOR
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PODSUMOWANIE ROKU DZIAŁAŃ...

Oswajanie Tygrysów w Rydułtowskim „Gimplu”
Oswojenie TYGRYSÓW będzie niemożliwe, jeśli w
Twoim życiu zagości alkohol lub narkotyki – takie motto przyjęli uczestnicy zajęć realizowanych w ramach programu ARCHIPELAG SKARBÓW®
Projekt ARCHIPELAG SKARBÓW® dedykowany
był dla młodzieży a zrealizowany przez Stowarzyszenie MOJE MIASTO i Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach przy współpracy z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej oraz Panem Marcinem Mądrym Prezesem Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa
Neri - Koordynatorem Programu Archipelag Skarbów® i jego
świetnym zespołem Agnieszką, Maćkiem i Jolą.
Zespół Archipelagu uczył zdrowego i mądrego stylu
życia. Podczas zajęć trenerzy zachęcali młodzież do unikania
alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z
seksem aż
do małżeństwa. Archipelag Skarbów® pokazuje
młodym
ich
ogromny
pozytywny
potencjał –
zupełnie
inaczej niż o
młodzieży
mówią masowe media – mówi Marek Wystyrk prezes Stowarzyszenia MOJE MIASTO.
Dwa pełne dni interaktywnych warsztatów, podczas których młodzież, nauczyciele, jak również rodzice mogli
nabyć wiedzę na temat zagrożeń, jakie występują w dzisiejszym świecie. W trakcie realizacji programu poruszany był
również problem właściwej edukacji i postępowania z młodzieżą przeżywającą trudny okres wchodzenia w dorosłość,
dlatego odbyły się również warsztaty z gronem nauczycielskim naszego „Gimpla”. Jednym słowem ARCHIPELAG
SKARBÓW® to kompleksowy program profilaktyczny w
nowoczesnym wydaniu.
Projekt został sfinansowany z środków budżetu miasta Rydułtowy przeznaczonych na realizację działań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
Szczególne podziękowania kierujemy do grona pedagogicznego i Pana Dyrektora Piotra Skowronka z Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach jak również do ks. Konrada Opitka za wsparcie projektu i opiekę dla
naszych Archipelagowych trenerów – dodaje prezes Marek
Wystyrk.
Natomiast jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Archipelagu Skarbów to odwiedź stronę:
www.program.archipelagskarbow.eu

IV Biesiada mniejszości niemieckiej w Rydułtowach
Biesiada śląska z mniejszością narodową działającą
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w Rydułtowach. Fajna zabawa, pełna integracja i maksimum
tolerancji dla innych kultur i ich reprezentantów mieszkających wśród nas.
„Kulturalnie z niemiecką mniejszością narodową" pod taką nazwą został zrealizowany kolejny projekt Stowarzyszenia MOJE MIASTO przy współpracy z działającym w Rydułtowach Kołem Terenowym KL-2 Rydułtowy Centrum
funkcjonującym w ramach Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Niemców Województwa Śląskiego. Głównym
celem projektu była promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości niemieckiej działającej w mieście Rydułtowy.
Działania mniejszości niemieckiej w Rydułtowach
spotykają się z różnym odbiorem społeczności lokalnej, dlatego istnieje nadal potrzeba podejmowania działań w kierunku
edukacji mieszkańców, zwłaszcza młodszego pokolenia poprzez promocję dóbr kultury niemieckiej i śląskiej, jako kultur
mających wiele wspólnych tradycji i obyczajów (wydawnictw,
prostych urządzeń codziennego użytku domowego, eksponatów numizmatycznych itp.) – mówi Marek Wystyrk prezes
Stowarzyszenia MOJE MIASTO.W celu przekazania wiedzy i
historii następnym pokoleniom naszego miasta zorganizowaliśmy wspólną, czwartą już biesiadę, podczas której zaprezentowany został dorobek kulturalny mniejszości niemieckiej działającej na terenie Rydułtów. W trakcie tej imprezy odbyły się
m.in. pokazy artystyczne w języku niemieckim i polskim, które przygotowały m.in. Chór Liederhort – Chor oraz zespół
muzyczny "Borynia" pod batutą pana Ryszarda Uchra. Dowodem na duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem może być
chociażby udział znacznej liczby osób z Rydułtów niezrzeszonych w naszej organizacji - mówi Lucjan Ryszka referent ds.
kulturalnych Koła KL-2 Rydułtowy. To czwarta nasza wspólna biesiada ale już zauważyliśmy, że to dobry sposób na promowanie kultury mniejszości niemieckiej w naszym mieście.
Dotychczas to my, członkowie mniejszości z Rydułtów jeździliśmy do innych miejscowości. Teraz pokazujemy innym, że w
Rydułtowach ta biesiada zyskała już swoją formułę i społeczną akceptację – dodaje przewodniczący Ryszard Staniek.
Projekt pod nazwą "Kulturalnie z niemiecką mniejszością narodową" został dofinansowany z środków budżetu miasta Rydułtowy w ramach konkursu na zadania w dziedzinie kultury i
sztuki.
Jesteśmy przekonani, że dzięki takim działaniom nastawionym na kultywowanie tradycji zyskuje miasto Rydułtowy, które jest postrzegane jako otwarte na wielokulturowość, pielęgnowanie tradycji regionalnych, a nade wszystko
dbające o dobra kultury będące owocem tej ziemi – podsumowuje Marek Wystyrk.
Stowarzyszenie „Moje Miasto”
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Rozliczenie 1%
PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo, zgodnie z tradycją publikujemy na łamach „Kluki” nazwiska tych osób, które przekaStowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawzały swój 1% podatku na rzecz Towarzystwa Miłośników
nych
w
Rydułtowach składa serdeczne podziękowania
Rydułtów. Wymienione osoby na wniosku podały swoje
darczyńcom za prezenty Mikołajkowe dla uczestnidane personalne.
ków świetlicy ,,TACY SAMI’’: Spółdzielni MieszkaAndrzej i Małgorzata Raszczyk, Janusz Abczak,
Izabela Lubas, Bogusław i Hanna Kurdziel, Adam i Ganiowej ORŁOWIEC , Straży Miejskiej , Komisariatobriela Napiókowscy, Jacek i Beata Stebel, Piotr i Barbara
wi Policji w Rydułtowach, SP NR 1 w Rydułtowach ,
Skupień, Michał Poterała, Lidie Reznerova, Mateusz
firmie KREDYTY CHWILÓWKI.
Marszolik, Wiesław Łabiuk, Andrzej i Stanisława
Pawlus, Łukasz Majer, Romana Honus, Henryk Rusok,
Szczególne podziękowania składamy firmie
Amalia Porwoł, Mariusz Sielski, Mirosław i Teresa GawNAPRZÓD
Sp. z o.o. za zorganizowanie wycieczki do
ron, Piotr i Renata Wawoczny, Jan Klimek, Kazimierz
krainy
Świętego
Mikołaja w Zatorze.
Staszkiewicz, Łukasz Gościmiński, Arkadiusz Piechaczek, Zygmunt i Zofia Gołąb, Ewald i Anna Brzezinka,
Joanna Rusok, Stefania Stebel-Swoboda, Zbigniew Raczyński, Joanna Lipka, Krystian i Krystyna Gajda, Sabina
Gdzie można kupić „Klukę”?
Stebel, Krzysztof Gołąb, Jan i Jolanta Stebel, Jerzy i Urszula
Lanuszny, Erwin Kosteczko, Grzegorz Dyrda, Kazimierz i - Intermarche Rydułtowy, ul. Bema 90
Janina Złotowscy, Karol i Łucja Chowaniec, Eugeniusz Gra- - F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3
biec, Zygmunt i Krystyna Poterała, Otto i Sylwia Paulus, - ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona
Dawid i Zuzanna Orzechowscy, Roman Kotarski, Kazimierz - F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48
Rogala, Antoni i Monika Szajor, Teodor i Bronisława Sta- - Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 61
niek, Stanisław Hajto, Urszula Hajto, Erwin i Gertruda Wię- - Petrol Point Group Migrex Sp. z o.o., ul. Raciborska 275
cek, Alojzy i Krystyna Barnabas, Anna Jankowska, Adam i - Foto „Sycha”, ul. Bema 22
Maria Majer, Marcin Łapiński, Tadeusz i Krystyna Kostecz- - Handel Hurt. I Detaliczny K. Pawełek, Traugutta 264
ka, Paweł i Małgorzata Jakimczyk, Ryszard Malerz, Jacek i - „Lemaro” Sp. J., ul. Szczerbicka 54
Karina Pająk, Artur i Łucja Barteczko, Ryszard i Aniela Mi- - Piekarnia Maciuga Jan, ul. Krzyżkowicka 150, Pszów
łota, Jerzy i Wanda Jankowscy, Wojciech i Wioleta Cyfka, - Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26
Jan Jargoń, Bogusława Szymiczek-Jędrośka, Stanisław i - Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul. Traugutta 255
Irena Halamus, Stanisław i Mariola Marszolik, Maria Jan- - Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16
kowska, Stefan i Bożena Majer, Adolf i Krystyna Widera, - Handel Art.. Przemysł. Weronika Nowak-Szynk, ul. Ofiar
Henryk i Urszula Mańka, Eryk i Emilia Gawron, Rita Fe- Terroru 41
renc, Rudolf Warło, Henryk i Róża Machnik, Herbert i Hali- - Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski
na Drabiniok, Maria Stebel, Franciszek Pyszny, Mariusz i
Barbara Stebel, Mariusz Konkol, Elwira Jędrośka, Beata
Paduszek, Leszek i Grażyna Dyrda, Maria Pawełek, Jan
Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla
Swoboda, Dariusz i Urszula Rybus, Walter i Aurelia Ćmok,
Leszek i Iwona Wachełka, Krzysztof i Bogusława Jędrośka,
Kazimierz i Małgorzata Karwaccy, Henryk i Danuta ZygSTYCZEŃ:
munt, Janusz Grabiec, Henryk i Barbara Franiczek, Weronika Wieczorek, Konrad i Maria Jakubczyk, Paweł i Bożena
- Alojzy Cyran
Kowalscy, Zbigniew i Kornelia Cyfka.
- Janusz Grabiec
Zarząd Towarzystwa Miłośników Rydułtów gorąco
- Henryk Hajduk
dziękuje za wsparcie i życzliwość!
- Urszula Hajto
- Kazimierz Kąsek
- Weronika Kosowska
- Bogumił Kosowski
Zarząd TMR informuje, że z uwagi na
- Grzegorz Krajczok
- Arkadiusz Niewrzoł
fakt, iż pełne wydanie „Kluki” z miesięcznym
- Alicja Pawełek
opóźnieniem publikowane jest również na na- Rudolf Warło
szej stronie internetowej zmniejszyło się zainte- Maria Antonina Wieczorek
resowanie Czytelników zakupem gazety. Zmu- Grzegorz Wala

szeni jesteśmy do nieznacznego podniesienia ceny miesięcznika do 2,50 zł. Liczymy, że tak niewielka podwyżka nie zniechęci Was, drodzy
czytelnicy do zakupu.

WSZYSKIEGO
NAJLEPSZEGO!!!

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka”
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MOJE ROZWAŻANIA
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łań pomocowych, w tym pomocy prawnej i specjalistycznej. Niestety nawet nas nie poinformowano o potrzebie uzupełnienia zapisu. To klęska dla nas, ale też klęska dla administracji, do której
straciliśmy zaufanie. Czy uda się je odbudować? To zależy od
administracji powiatowej. Na dziś obiecujemy, że w roku 2016
członkowie TMR nie będą brać udziału w żadnych przedsięwzięciach organizowanych przez powiat.

Henryk Machnik

Wybory uzupełniające do Rady Miasta
Fikcja czy współpraca
Współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi formalnie w dokumentach istnieje i nawet pisze się, że jest
partnerska. Czy tak jest w istocie? Administracja wszelkich
szczebli nie narzeka na brak dość dobrze opłacanych urzędników,
którzy prześcigają się w dociekliwości sprawdzenia wszystkiego
co napiszą i podają organizacje pozarządowe. Dotyczy to nie
tylko uwag i propozycji wnoszonych przez organizacje, ale
przede wszystkim dotyczy dokumentów związanych z rozliczeniem projektów grantowych, na które organizacje otrzymują dotacje, choć te z reguły są mniejsze od propozycji. Niestety ilość
dokumentów potrzebnych do rozliczenia nawet 500 zł dotacji
przyprawia o zawrót głowy, a z tej kwoty na koszty osobowe i
administracyjne można przeznaczyć tylko 10% otrzymanej dotacji, czyli w tym przypadku – max. 50 zł.
Większość organizacji nie posiada siedziby, a cała administracja to na ogół prezes/przewodniczący z rodziną, a sprzęt to
własny komputer i drukarka. To wystarcza na realizację jednego
czy dwóch projektów na rok. Niestety kiedy organizacja działa
już kolejny rok, dokumentacji ogromnie przybywa, a tą trzeba
przechowywać i istnieje potrzeba posiadania siedziby (biura). Co
ma zrobić organizacja, która stara się być bardziej użyteczna i
realizuje kilka projektów dotacyjnych, a nadto kilka z własnych
środków i musi utrzymać siedzibę, którą zwykle użycza też innym organizacjom? To dotyczy i naszej organizacji. Niestety, ten
typ organizacji jest z reguły okrojony w dotacjach, bo „jakoś sobie poradzą i zrealizują zakładany projekt”.
Administracja w organizacjach praktycznie nie istnieje,
choć tak bardzo jest potrzebna. Zarządy zwykle skupiają się na
realizacji zadań programowych, zaś księgowanie zleca się osobom, które posiadają takie kwalifikacje, ale w ramach tzw.
„umów śmieciowych”. Niestety zdarza się i to znów spotkało
nasze stowarzyszenie, że księgowa okazała się oszustką, która
potrafiła wyprowadzić z naszego konta sporo środków, a nadto
pozwoliła sobie dodatkowo oszukać kilka firm, podszywając się
na fakturach pod nazwę Towarzystwa Miłośników Rydułtów, ale
wskazując swoje prywatne konto, niszcząc przy tym dobre relacje
Zarządu TMR-u z firmami partnerskimi. I to jest klęska dla naszego stowarzyszenia, czego nie życzę nikomu. Odrębną sprawą
jest reakcja Policji na zgłoszenie przestępstwa. I o tym też zapewne napiszę. Ale wracając do „współpracy” z administracją samorządową, dam przykład. Przez okres trzech lat byliśmy organizatorami porad prawnych i obywatelskich na terenie całego powiatu
wodzisławskiego, realizując projekt „Świadomy Obywatel” o
wartości 2,5 mln zł. A teraz co? Złożyliśmy do Zarządu powiatu
projekt na prowadzenie biura nieodpłatnych porad prawnych w
Rydułtowach, a projekt został odrzucony „z przyczyn formalnych” bo w statucie TMR nie mamy wprost zapisu, że TMR
udziela porady prawne i obywatelskie, mimo, iż w KRS jedną z
działalności pożytku publicznego jest „Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana”, w którym to zapisie mieszczą się ogólnie pojęte upoważnienia do dzia-

Drodzy Czytelnicy „Kluki” i mieszkańcy Rydułtów. Jak
zapewne wielu z was wie, w lutym w naszym mieście odbędą się
wybory uzupełniające do Rady Miasta, po wygaśnięciu mandatu
radnego pana Piotra Sojki. Wiadomo już, że w wyborach wystartuje 5 kandydatów. Chciałbym Państwu przybliżyć sylwetkę
jednego z nich. Zdaniem Zarządu TMR, najbardziej odpowiedniego kandydata do pełnienia tej funkcji. Chodzi o Łukasza Majera.
Łukasz Majer ukończył na Uniwersytecie Śląskim studia
wyższe na kierunku Politologia Samorządowa. Nie ma obecnie w
naszym kraju kierunku studiów, który bardziej niż ten przygotowywałby do sprawowania funkcji radnego czy też pracy w samorządzie. Pan Łukasz w ramach tego kierunku odebrał wykształcenie z zakresu takich dziedzin jak polityka samorządowa, prawo,
administracja, ekonomia, socjologia i wiele innych.
Samo jednak wykształcenie na nic się nie zda, jeżeli nie
jest poparte doświadczeniem. To Pan Łukasz zdobywa już od
dawna, współpracując z wieloma instytucjami. Jeszcze w czasie
studiów wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
(CRIS) i Uniwersytetem Śląskim wziął udział w zakrojonych na
szeroką skalę badaniach „Diagnoza społeczna. Rybnik 2008”.
Następnie, wspólnie z CRIS-em zaangażował się w akcję społeczno-ekologiczną
„Graj w Zielone”, której celem było podniesienie świadomości ekologicznej w firmach.
Projekt ten wsparła również znana aktorka
Izabela Miko. Po zakończeniu kampanii pan
Łukasz w dalszym ciągu współpracował z
CRIS-em publikując artykuły na portalu
organizacji pozarządowych ngo.pl. Jednocześnie w czasie studiów regularnie pisał do
studenckich gazet: „Kampus” i „Kwadrans”,
oraz do naszej „Kluki”. Po zakończeniu studiów związał się z
Towarzystwem Miłośników Rydułtów, gdzie obecnie pełni funkcję Redaktora Naczelnego i pisze relacje z odbywających się w
naszym mieście wydarzeń. Oprócz pracy w redakcji pan Łukasz
bierze udział w wielu warsztatach i szkoleniach podnosząc swe i
tak już niemałe kompetencje. Głośny był m.in. jego udział w powstawaniu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego, gdzie
pan Łukasz był najaktywniejszym członkiem zespołu zrzeszającego samorządowców i przedstawicieli organizacji z całego powiatu. Oprócz tych działań pan Łukasz angażuje się również w działalność charytatywną, czego przykładem może być wzięcie udziału w 2014 roku w akcji „Szlachetna Paczka”. Łukasz Majer jest
człowiekiem, który nie boi się odpowiedzialności. W czasie studiów pracował jako wychowawca kolonijny z dziećmi z domów
dziecka i rodzin patologicznych. Pomimo zaledwie 27 lat nie bał
się objąć stanowiska Redaktora Naczelnego i zdaniem Zarządu
wywiązuje się z tej pracy należycie. Łukasz Majer - młody człowiek, społecznik, aktywista, idealny kandydat na Radnego
Miasta Rydułtowy! Zachęcam na oddanie na niego swojego
głosu.
Henryk Machnik
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Historia pewnego domu cz. 8
Na podstawie pozostawionych
rękopisów opracowała
Świetlana Ciesielska

Historia okolicznych parafii -

Felgi

aluminiowe, stalowe

Wulkanizacja
Wymiana tłumików
Wymiana i sprzedaż opon

PIASKOWANIE
spawanie
PROSTOWANIE malowanie

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

Sprzedaż ekogroszku
z KWK Piekary workowany i luzem wraz
z dostawą.
Tel: 501 538 428
www.transstal.eu

44-370 Pszów,
ul. Pszowska 545
czynne:
pn.-pt. 8.00 – 16.00
kom. 604 379 530, 604 379
380
tel. 32 733 55 03
e-mail: biuro@bsformat.pl

BIURO RACHUNKOWE
1. roczne zeznania podatkowe, rozliczenia VAT
2. prowadzenie:
• pełnej księgowości
• książka przychodów i rozchodów
• ewidencja przychodów dla ryczałtowców
• usługi w zakresie kadr i płac
• rozliczenia ZUS
• obsługa firm pod względem BHP
3. kompleksowa obsługa osób prawnych, osób fizycznych, stowarzyszeń, fundacji oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych.

SŁAWOMIR WATOŁA
Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15
tel. 457 87 01, 692 421 492

LEK. MED. MAGDALENA WOJTASZEKPAWLIK
Wtorek, Piątek, Sobota
(na zapisy)

Kupon Rabatowy !
10% Rabatu przy zakupie okularów. Wystarczy
okazać wydanie „Kluki” z tym ogłoszeniem.

LEK. MED. WOJCIECH SZAREK
Środa od 15:00 do 17:00
(bez zapisów)
Sobota od 9:00
( na zapisy)

Posiadamy nowoczesny
sprzęt diagnostyczny!

BANK SPÓŁDZIELCZY
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
TEL 324553363, 324553442

•
•
•
•
•
•
•
•

Filia Rydułtowy
Ofiar Terroru 27
tel 324577291,324578533
TT
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

www.bswodzislaw.pl
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