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FOTORELACJA
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Fotorelacja z ogólnopolskiego Konkursu "Deutsch hat Klasse" w Warszawie.
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PODOBNO MA NA LUDZI WPŁYW...

Tytułem wstępu, czyli dlaczego kanapki wygrały
z dziećmi...
Drodzy Czytelnicy.
Swego czasu na łamach „Kluki” pisałem o moim oburzeniu
na opuszczanie sali koncertowej przed zakończeniem występów. Niestety ta sytuacja ciągle się powtarza, a chyba najdobitniej było ją widać w czasie obchodów 20-lecia Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych. Możecie sobie
wyobrazić, co czuli organizatorzy i dzieci występujące na
scenie, gdy podczas ich występów, do których przygotowywały się bardzo długo, nagle część ludzi wychodzi? W pełni
rozumiem, że problemy z wysiedzeniem na miejscu mogą
mieć osoby niepełnosprawne. Jest to dla mnie oczywiste. Ale
tak się jakoś dziwnie składa, że na obchodach jubileuszu to
właśnie te dzieci potrafiły zaczekać do końca, ciesząc się każdym z występów swoich kolegów czy też zaproszonych gości. To właśnie ludzie zdrowi, pełnosprawni (choć po takim
ich zachowaniu mam co do tego wątpliwości…) opuszczali
salę, pokazując całkowite lekceważenie i brak szacunku. Nie
pomogły nawet apele muzyków z zespołu B.A.R. którzy prosili ludzi by zostali na sali. Cóż, nie mieli szans z bufetem
przygotowanym dla gości. Stowarzyszenie Rodzin i Osób
Niepełnosprawnych chciało być w tym ważnym dniu ze swymi przyjaciółmi, ludźmi im życzliwymi. Ci jednak, oczywiście nie wszyscy, woleli towarzystwo kanapek. Myślę, że
lepiej by było gdyby te osoby następnym razem zostały w
domu zamiast sprawiać przykrość dzieciom, które miały być
bohaterami wieczoru.
Redaktor Naczelny
Łukasz Majer

Podobno ma na ludzi wpływ...
Już od dłuższego czasu ukazuje się wiele prac, artykułów i analiz pewnych znaków, powiązań między różnymi
zjawiskami, datami, znakami i ich wpływami na istotę ludzką,
i powiązaniami z naszym życiem. Osobiście widzę wiele
zbieżności między charakterem i osobowością człowieka
a znakiem zodiaku pod jakim się urodził. Przyjrzyjmy się
np. kolorom. Ponoć każdej planecie odpowiadają konkretne kolory i w zależności od tego pod jaką planetą się
urodziliśmy jej kolor należy do naszych ulubionych. Jak
już wspomniałam dotyczy to znaków zodiaku, wpływu
cech tego symbolu na osobowość ludzką, z czym osobiście bardzo się zgadzam, oraz dni tygodnia. Sami
sprzadźcie drodzy czytelnicy, bo to przyjemne zajęcie
poobserwować siebie i bliźnich. Być może pomoże nam
to bardziej poznać siebie i bliskich nawzajem.
Według tych przypisanych kolorów osoby urodzone w danym znaku powinny nosić te właśnie kolory w
ubraniach i nimi się otaczać. Zaś te kolory z drugiej kolumny, skreślić z użycia lub przynajmniej ograniczyć, bo
wpływają negatywnie na dany znak i naszą osobowość.
Ponoć i związki małżeńskie, przyjacielskie, zawodowe,
są szczęśliwsze między osobami z tej samej kolumny, np.
lew i panna. Natomiast nie powinny się łączyć lew z
wodnikiem.
Jeżeli chodzi o dni tygodnia, to wygląda to tak:
osobom urodzonym w poniedziałek przypisany jest kolor
biały. Wtorek – czerwony, środa – zielony, w czwartek –
fiolet, piątek – niebieski, sobotę – ciemnoniebieski, niedzielę – pomarańczowy (cdan.)

Znak

Kolor

Baran

Biały, czerwony

Byk

Żółty, czerwony,
ciemnoniebieski
Czerwony, żółty

Bliźnięta
Rak
Lew
Panna
Waga
Skorpion
Strzelec
Koziorożec
Wodnik
Ryby
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Szmaragdowy, fioletowy
Złoty, pomarańczowy, biały
Jasnobłękitny, ciemnożółty
Fioletowy, błękitny
Rdzawobrązowy,
ciemnoczerwony
Pomarańczowy, żółty, purpurowy
Brązowy, ciemnozielony
Ciemnoniebieski,
zielony
Biały, srebrny
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AKTUALNOŚCI

„Teaching assignment” w Albacete…
W pierwszym tygodniu maja dwie nauczycielki z SP nr 1
im. Karola Miarki w Rydułtowach, czyli: Aldona Skrzyszowska i Ewelina Domarecka – Wilk, wyjechały na pierwszą formę mobilności w ramach realizowanego przez szkołę projektu
Erasmus KA1 i miały okazję podjąć się trudnego, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonującego przedsięwzięcia jakim jest
„teaching assignment” w szkole podstawowej Cristobal Colon
w Albacete w Hiszpanii.
„Teaching assignment” stanowi część realizowanego
przez naszą szkołę projektu Erasmus+ KA1 (Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej) „Dobra komunikacja, lepsza edukacja”
i polegał na pracy w zagranicznej szkole oraz prowadzeniu
zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla uczniów ze
szkoły partnerskiej. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać jak
dużym wyzwaniem jest praca w środowisku międzynarodowym, gdzie nie tylko język, ale również warunki, kultura,
zwyczaje i światopogląd są zupełnie inne. Tylko 5 nauczycieli
w całej Polsce podjęło się tego zadania, co tym bardziej stanowi dla nas źródło satysfakcji i zawodowego spełnienia.
Nasza przyjaźń (bo teraz już możemy tę znajomość nazwać przyjaźnią) z hiszpańskimi nauczycielami i uczniami z
Albacete rozpoczęła się w ubiegłym roku, kiedy wspólnie rozpoczęliśmy pracę nad projektem eTwinning „Magia europejskich baśni i legend”. Projekt był dla obu szkół bardzo twórczy. Wspólnie czytaliśmy legendy, rozwijaliśmy umiejętności
z zakresu nowoczesnych technologii, a co najważniejsze doskonaliliśmy nasze kompetencje językowe (nasi uczniowie do
tej pory prowadzą tradycyjną korespondencję pocztową z rówieśnikami z Albacete!). Jako, że hiszpańska szkoła nie ma
żadnego doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych postanowiliśmy wyjść z inicjatywą i podzielić się naszymi doświadczeniami i wiedzą, stąd kolejny projekt (Erasmus+)
i nasz wyjazd do Hiszpanii.
Partnerska szkoła choć pod względem ilości uczniów i
nauczycieli podobna jest do naszej (uczy się w niej ok. 600
uczniów i pracuje 47 nauczycieli), to jednak w wielu kwestiach bardzo się od naszej różni. W szkole Cristobal Colon
codziennie prowadziłyśmy lekcje od lekcje są od 9 do 14, bo
taki mają system, nie ma przerw międzylekcyjnych, prócz jednej półgodzinnej przerwy na tzw. lunch. Nie ma na terenie
szkoły żadnych zajęć pozalekcyjnych czy kółek zainteresowań. 3Należy podkreślić, że tamtejsze dzieciaki są bardzo zdyscyplinowane i kulturalne. Podczas prowadzonych przez nas
zajęć dzieci przyjęły nas bardzo ciepło: witały polskimi flagami, z Mazurkiem Dąbrowskiego w tle… Wzruszeń nam nie
brakowało tym bardziej, że nasza wizyta obejmowała tak ważną dla nas datę jaką jest 3 maja Święto Konstytucji, o czym
nasi hiszpańscy przyjaciele również pamiętali…
Podczas tygodniowego (bardzo pracowitego!) pobytu udało nam się zrealizować wszystkie założone cele jakimi są:
- zapoznanie z polską kulturą, językiem, muzyką oraz
sztuką podczas zajęć dla dzieci,
-promocja naszej szkoły i miasta Rydułtowy (prezentacje
multimedialne),
-podzielenie się wcześniejszymi doświadczeniami w realizacji projektów,
-podzielenie się dobrymi praktykami, metodami pracy,
- motywowanie uczniów do czytania,
-przeprowadzenie lekcji języka angielskiego w klasach od
0-6 (metodami aktywnymi takimi jak gry, zabawy i piosenki),
-podzielenie się z nauczycielami aktywnymi metodami
wprowadzania elementów języka angielskiego na lekcjach muzyki i plastyki,
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- przeprowadzenie lekcji otwartych dla dzieci z dramy w
oparciu o polską literaturę (Legenda o smoku Wawelskim),
- omówienie zdobytych przez naszą szkołę doświadczeń z
europejskimi szkołami, zaprezentowanie produktów końcowych po projektach Socrates/ Comenius (prezentacje,
książka, strona www itp.),
-zaprezentowanie polskiego systemu edukacji na konferencji dla nauczycieli.
Mamy nadzieję, że nasza praca stanie się dla naszych
hiszpańskich partnerów motywacją do pisania własnych projektów międzynarodowych i podejmowania wyzwań oraz Polska Rydułtowy i nasza szkoła staną się dla nich pierwszą zagraniczną wizytą.
Dla nas wyjazd i praca za granicą był niezapomnianym doświadczeniem pedagogicznym, oprócz faktu jak ważna jest współpraca między nauczycielami europejskich szkół,
doskonalenie przez całe życie warsztatu zawodowego, dzielenie się wiedzą, nabycia nowych umiejętności, był także wspaniałą okazją do nawiązania nowych kontaktów dla naszej
szkolnej społeczności oraz dzielenia się doświadczeniami.
Praca w hiszpańskiej szkole jest wspaniałą okazją na spojrzenie na własną pracę w edukacji z innej perspektywy, szczególnie na progu nowej reformy. Z Hiszpanii wyjeżdżałyśmy
pełne inspiracji i motywacji do dalszej pracy w SP nr 1 w Rydułtowach.
Cieszymy się, że jesteśmy nauczycielami placówki
otwartej na udział swych pracowników w projektach w ramach
funduszy i projektów europejskich, podnosząc tym samym jej
prestiż w środowisku lokalnym i które realizujemy dzięki
przychylności Burmistrza Miasta Rydułtowy Kornelii Newy.
Ewelina Domarecka-Wilk
Aldona Skrzyszowska
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Rybnicki Klub Sportowy Bushi Karate JiuJitsu na Mistrzostwach Świata w Sztukach Walki „DRAGON CUP” w Czechach
Dzieci i młodzież z Rybnickiego Klubu Sportowy
Bushi Karate Jiu-Jitsu w dniu 13.05.2017 r. reprezentowały
klub na Mistrzostwach Świata w Sztukach Walki „Dragon
Cup”, które odbyły się w Czechach. Reprezentanci Rybnickiego Klubu Sportowego Bushi - między innymi z naszego
miasta - odnieśli spore sukcesy: Jagoda Bugla – zdobyła złoto
w formach kata oraz 2 srebra w kata zwierzopodobnym i kata
z bronią, Kinga Pająk – srebro w formach kata i brąz w kata
zwierzopodobnym, Kordian Magiera – złoto w kategorii
duo-system oraz brąz w kategorii semi-contact, Kacper Wojciechowski – złoto w kategorii duo-system, srebro w kategorii semi – contact, oraz brąz w formach kata. Ponadto Kacper
Wojciechowski zdobył puchar dla Najlepszego Zawodnika w
kategorii Duo-system, natomiast Przemysław Siwiarski, Natalia Siwiarska oraz Wiktoria Siwiarska zdobyli puchar za
zajęcie 3 -go miejsca w kategorii synchron kata. Poza podium
znaleźli się również: Oskar Wojciechowski, Weronika Graczkowska oraz Marta Wołoszyn.
RKS Bushi
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Brzaskiem
Witam letni dzień - z lekka niedospany.
Ej, śpiochu, sny miałeś zbyt bajeczne?
A może grzmoty były zbyt ciche?
Obudź się wreszcie! Napij się rosy!
Spójrz ile piękna jest wokół!
Rozwiń więc skrzydła.
Pora ,by powstał nowy wiersz.
O czym szumi górski strumień dziewczynie?
Ile dodaje siły brzoza, gdy się do niej przytulam?
Jak pachną kwiaty na łące?
Urokach lata, w słońcu a nawet w deszczu.
Pięknie tęczy się po burzy.
Śpiew ptaków w leśnej gęstwinie.
Dumnie rozkwitają malwy przy górskich chatach.
Na brzegu morza szumią opowieści - znalezione muszle.
Tematów do wiersza nie zabraknie!
Spisuję, skrzętnie o wszystkim.
Od świtu, aż po zmrok.
Ewa Wierzbinska - Kloska

Jak Alicja z krainy czarów
przenoszę się w zupełnie inny świat
muzyki
stąpam ostrożnie by nie spłoszyć piękna
dźwięków
które odświętnie nawiedzam
siadam w cieniu wierzby co gałązkami
uderza
w biało – czarne klawisze
minionego czasu

Zawodnicy z trenerem, panem Mirosławem Krajewskim

Pamięci Saturnina Abrahamczyka
W dniu 7 maja w parku H. Czempiela odbył się koncert w ramach ,,Cały Śląsk Gra i Śpiewa” poświęcony pamięci Saturnina Abrahamczyka, gdzie wystąpiły połączone chóry
okręgu rybnickiego.
Rydułtowy reprezentował chór ,,Cecylia”. Połączonymi chórami dyrygował pan Wacław Mickiewicz.

wplatam we włosy – różowo białe stokrotki
nucę ulubioną melodię
Kocham świat Fryderyku jak i ty
aż ptak siedzący na topoli znieruchomiał
w ekstazie etiudy Chopina
Ewa Wierzbinska - Kloska

Roman Gunia

Letni wiersz
Brzoza, otoczy mnie wiotkimi ramionami.
Oddali ból, co we mnie kwili.
Wtedy usiądę w cieniu wierzby –
rosnącej nad strumieniem.
Słowa, spadną spod pióra,
huraganem barwnych myśli
i spoczną na kartce –
jak motyl na dzwonku malwy.
Ewa Wierzbinska – Kloska
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PROJEKT „NIEMIECKI MA KLASĘ”

Niezwykły finał ogólnopolskiego
„Niemiecki ma klasę” w Warszawie

konkursu

Grupa projektowa „Deutsch hat Klasse” z Liceum
Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
weszła do Finału ogólnopolskiego konkursu organizowanego
przez Goethe-Institut i otrzymała zaproszenie do udziału w
uroczystości finałowej w Warszawie.
Ogólnopolski Konkurs "Deutsch hat Klasse" przeprowadzony był w trzech kategoriach: szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne oraz zespoły ze szkół , które brały udział
w poprzednich edycjach. W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie wzięło udział 2.177 uczniów z 96 szkół z całej Polski.
Do finału weszło 10 szkół: 4 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, 3 w kategorii szkół gimnazjalnych, 3 w kategorii
ponowny udział w konkursie. Wśród finalistów ze szkół ponadgimnazjalnych znaleźli się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.
W nagrodę cała grupa projektowa wraz z dyrektorem
szkoły Piotrem Skowronkiem, koordynatorem projektu Małgorzatą Piotrowską oraz wychowawcami, została zaproszona
na trzydniową wycieczkę do Warszawy w dniach 31.05-2.06.
Całkowity koszt wycieczki: transportu, noclegu oraz wyżywienia pokrywał Goethe-Institut.
Grupa nocowała w ekskluzywnym hotelu Logos nad
Wisłą z widokiem na Stadion Narodowy. W pierwszym dniu
Skalniacy przywitali się z Syrenką warszawską, podziwiali
plażę nad Wisłą, Stadion Narodowy oraz Śródmieście Warszawy.
W drugim dniu, czyli w Dniu Dziecka grupa przemieszczała się po Warszawie komunikacją miejską. Spod
Centrum Kopernika wyruszyliśmy drugą linią metra. Dla niektórych uczniów była to pierwsza w życiu podróż metrem.
Przed Pałacem Kultury i Nauki rozpoczęła się gra
miejska, która umożliwiła uczniom zwiedzanie Warszawy w
sposób interaktywny połączony z zabawą i rywalizacją.
Przed rozpoczęciem gry zespół projektowy został podzielony na trzy grupy. Każda grupa pod opieką nauczyciela
miała do zrealizowania kilka zadań: wizytę w siedzibie Goethe-Institut przy ul. Chmielnej i wykonanie zadania językowego, wjazd na Taras Widokowy w PKiN i podziwianie panoramy stolicy z XXX piętra, spotkanie z malarzem ulicznym i
naszkicowanie PKiN, zwiedzanie Muzeum Domków dla Lalek, które jest pierwszym takim muzeum w Europie i składa
się na nie ponad 100 miniaturowych domków z różnych epok,
spotkanie z cwaniakiem warszawskim i poznanie reguł gry w
trzy karty, rozwiązanie quizu wiedzy o Warszawie, wydostanie się z Escape Room dzięki pracy zespołowej oraz logicznemu myśleniu. Urozmaicone zadania o różnym stopniu trudności pozwoliły w niekonwencjonalny sposób odkryć różne
oblicza Warszawy, ale również zachęciły uczniów do kreatywności, podejmowania samodzielnych decyzji oraz współpracy w grupie. Zmęczeni, ale zadowoleni z efektów swojej
pracy, w nagrodę za wykazanie się wiedzą na temat stolicy,
konsumowali z apetytem lokalny przysmak - ciepłe pączki z
różanym nadzieniem. Po emocjach związanych z grą miejską
obiad w stylowej restauracji smakował wyśmienicie. Uroczysty Finał ogólnopolskiego konkursu "Deutsch hat Klasse"
rozpoczął się o 16.30 w Pałacu Kultury i Nauki w kinie Kinoteka. Podczas Gali finałowej cała grupa projektowa wraz z
dyrektorem szkoły Piotrem Skowronkiem oraz koordynatorem projektu Małgorzatą Piotrowską zaproszona została na
scenę. Ambasador Niemiec pan Rolf Nikel pogratulował finalistom sukcesu i wręczył dyplomy.
Nagrodą dla uczniów za ogromne zaangażowanie w
realizcję projektu i zaaranżowanie sali języka niemieckiego
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jest trzyydniowa wycieczka do Warszawy, dyrektor szkoły
Piotr Skowronek pojedzie w październiku na wizytę studyjną
do Niemiec, koordynator projektu Małgorzata Piotrowska
otrzymała stypendium w Akademii Letniej Goethe-Institut w
Gdańsku.
Po ogłoszeniu zwycięzców i wręczeniu nagród przez
Ambasadora Niemiec odbyła się projekcja filmu
„Sonnenallee” („Aleja słoneczna”). Film został wyświetlony
po niemiecku z polskimi napisami.
W trzecim dniu wycieczki uczniowie zwiedzili z przewodnikiem Sejm RP.
Wycieczka do Warszawy i udział w niezwykłym finale
konkursu "Deutsch hat Klasse" dostarczyły wielu niezapomnianych przeżyć i wrażeń.
Grupa projektowa wróciła z Warszawy uśmiechnięta,
szczęśliwa, dumna z siebie i swoich osiągnięć, bogatsza o
nowe pomysły.
Serdecznie dziękujemy Goethe-Institut za zaproszenie
do Warszawy, za ufundowanie w nagrodę wspaniałej wycieczki dla całej grupy projektowej wraz z opiekunami, możliwość poznania stolicy w interaktywny sposób w ramach
bardzo ciekawej gry miejskiej oraz za niezwykły finał konkursu "Deutsch hat Klasse".
Kilka miesięcy wspólnej ogromnej pracy, nauki języka, kolejnych wyzwań, zabawy oraz uczenia się samodzielności i podejmowania ważnych decyzji zostały nagrodzone niezwykłym wyjazdem.
To był niezwykły finał konkursu "Deutsch hat Klasse"
oraz niezapomniany Dzień Dziecka 2017.
Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję konkursu.
Małgorzata Piotrowska

Liceum na Skalnej w TOP 10 Szkół w Polsce
Ten Dzień Dziecka pozostanie na długo w pamięci
uczniów rydułtowskiego liceum, którzy od października zeszłego roku sukcesywnie zmieniali wystrój pracowni języka
niemieckiego. Wszystkie działania odbywały się w ramach
projektu ,,Deutsch hat Klasse'' organizowanego przez Goethe
Institut w Warszawie. Imponujące efekty pracy naszych
uczniów zostały docenione przez jury konkursowe, a cała
grupa wraz z opiekunami została zaproszona na uroczysty
finał konkursu.
Przed uroczystym finałem zorganizowana została gra
miejska, której celem było poznanie uroków stolicy w nietypowy sposób. Uczniowie musieli jak najszybciej poradzić
sobie z zadaniami, za których wykonanie otrzymywali punkty. Był to wspaniale spędzony czas, po którym przyszła pora
na uroczysty finał, który swoją obecnością zaszczycił ambasador Niemiec Rolf Nikel.
Konkurencja była naprawdę spora, dlatego tym bardziej jesteśmy dumni z efektów naszej pracy oraz znalezienia
się w najlepszej dziesiątce wszystkich szkół z Polski. W sumie cały pobyt „Skalniaków” trwał trzy dni podczas, którego
spędziliśmy niesamowite chwile.
Julia Stankowicz
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Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych rogach utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania hasła na adres
redakcji pocztą, e-mailem lub dostarczenia osobiście. Nazwiska
wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania opublikujemy w

kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź czekamy do 25-052017! Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki marcowej nadesłali: Alojzy Janosz, Barbara Błaszczok, Eugenia Bluszcz, Stefan Majer. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy!

Poziomo:
1. Zawodowy znawca kawy
2. Paliwo z obróbki węgla kamiennego
3. Angielskie piwo
4. Poselski lub fitness
5. Letniskowa miejscowość nad morzem
6. Okrągłe skrzyżowanie
7. Łączy Boga słońca i dźwięk na pięciolinii
8. Do manewrowania żaglem
9. Twórca trzecich zębów
10. Mały bloczek na zapiski
11. Dzielnica Warszawy
12. Może być przypodłogowa
13. Magia pochodzenia afrykańskiego (fonetycznie)
14. Nie ma nic do ukrycia
15. Popularna kolejka w Chorzowie
16. Podzielona wyspa na Morzu Śródziemnym
17. Odtrutka
18. Podawany w czasie choroby
19. Może być bezkresna
20. Czasem mija winnego
21. Odmienny lub wyjątkowy
22. Ałma...... - była stolica Kazachstanu
23. Np. trojański
24. Papierek, który zmienia kolor

Pionowo:
1. Cygański arystokrata
2. Alo, ..... - francuski serial komediowy
3. Obgryzione jabłko
4. Duża rzeka w Niemczech
5. Oprawca
6. Czasem nie jest warta świeczki
7. Niejedno w markecie
8. Składnik na kołacz
9. Nagi obraz
10. Ssak jak mnich buddyjski
11. Repeta występu
12. Pływak jak skok do wody
13. Rdzenny mieszkaniec Mazowsza
14. Na głowie z antenką
15. Nigdy nie jest ta sama
16. Odczucie po stracie bliskiej osoby
17. Erzac pieniądza w kasynie
18. Utrzymuje w bezruchu aparat fotograficzny
19. Np. orkiszowa
20. Nadstawia głowę za aktora
21. Zero
22. U boku Ewy
23. Bije nawet asa
24. Wnoszony przez poczet
25. Tam poszły ogary
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Przed ostatnią kolejką wciąż nie wiemy, kto wygra ligę!

SPORT! SPORT! SPORT!
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KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - Czerwiec
- 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka
- 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca
- 29 czerwca obchodzimy Dzień Ratownika
„WOPR”
- w 1925 roku zmarł Bolesław Chrobry - pierwszy Król Polski
- w 1530 roku urodził się Jan Kochanowski
- w 1696 roku zmarł Król Polski Jan III Sobieski - zwycięzca
spod Wiednia, urodzony w 1629 roku
- w 1881 roku urodził się ks. Prymas Augustyn Hlond, pierwszy biskup katowicki. Ksiądz Augustyn urodził się w Brzęczkowicach koło Mysłowic
- w 1914 roku dokonano zamachu na w Sarajewie - zamordowano arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, co stanowiło pretekst do wybuchu I Wojny Światowej
- w 1979 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski
- w 1999 roku po raz pierwszy Stowarzyszenie Rodzin i Osób
Niepełnosprawnych zorganizowało festyn. Pierwszą przewodniczącą stowarzyszenia była pani Halina Kotala. Obecnie funkcję tą pełni pani Barbara Wojciechowska
- w 2001 roku na Sesji Rady Miasta podjęto uchwałę o nadaniu odznaki honorowej „Złote Grabie” pani Marii Antoninie
Wieczorek oraz panu Maksymilianowi Iskała
- w 2001 roku oficjalnie zakończyło działalność kino
„Wawel”. Tradycje nazwy „Wawel” kultywuje Dyskusyjny
Klub Filmowy działający przy Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”
- w 1935 roku urodził się Krystian Burda, Rydułtowik, uczeń
rzeźbiarza Ludwika Konarzewskiego, twórca wspaniałych
rzeźb. Jego dziełem był m.in.. ołtarz w parafii św. Jerzego w
Rydułtowach. Przez wielu ekspertów z dziedziny rzeźbiarstwa uznawany był za wizjonera wyprzedzającego swoją epokę. Niedawno ukazała się jego biografia w książce „Warto o
nich pamiętać”, wydaną przez Urząd Miasta Rydułtowy

Stanisław Brzęczek

Kandydatka TMR w konkursie na Rydułtowika
Roku 2016!
Sylwia Jakubiec, urodzona w 1966 roku w Rydułtowach, jest nauczycielką z 30-letnim stażem pracy, a od 2002
roku pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Wykłada przedmioty związane z szeroko pojętą pedagogiką.
Jest autorką kilku innowacji pedagogicznych oraz eksperymentu, za które otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora
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Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. Była prekursorką
wprowadzenia w Polsce edukacji zintegrowanej w klasach
młodszych. Jej działalność naukowa została uwieńczona doktoratem z nauk humanistycznych. Ukończyła również 4 kierunki
studiów
podyplomowych. Na swoim
koncie ma liczne
publikacje artykułów
naukowych, w tym
książkę
„Aktywność
estetyczna dzieci
w zintegrowanym
systemie
nauczania”.
Od początku
pracy
zawodowej realizuje
swoje
pasje,
pośród
których ważne
miejsce zajmuje
muzyka. Prowadzi
dziecięce
zespoły
artystyczne: estradowe, baletowe, kabaretowe, a od prawie 10 lat
zespół wokalny „Czelodka”, któremu poświęca każdą wolną
chwilę.
Jej dom jest „otwarty” nie tylko w przenośni, ale dosłownie, dla dzieci i ich rodziców, ponieważ to w nim odbywa się większość prób (również w weekendy, w okresie ferii
czy wakacji). Stał się w pewnym sensie „małą kuźnią talentów” i miejscem kształtowania postaw, ponieważ szczególną
uwagę pani Sylwia poświęca wychowaniu dzieci.
Zaszczepia u dzieci przekonanie, że warto realizować
swoje marzenia, trzeba tylko uczciwie pracować. Młodzi wokaliści nie boją się później stanąć na dużej scenie obok dzieci
znanych z telewizji.
Dzięki „Czelodce” Rydułtowy są znane w wielu miejscach Polski, np.: w Żorach, Bieruniu, Chorzowie, Sosnowcu,
Krakowie, Tarnobrzegu, ponieważ zespół od lat zdobywa
nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Bierze również aktywny udział w imprezach środowiskowych i charytatywnych, reprezentuje miasto podczas występów wyjazdowych w Czechach. Często jest zapraszany
przez sąsiednie miejscowości. Zespół, jeszcze pod dawną
nazwą „Szlagrowe Bajtle”, promował miasto w ramach Śląskiej Listy Przebojów w TV Silesia.
Sama pani Sylwia na scenie pojawia się rzadko, albowiem prywatnie jest bardzo nieśmiała i kocha ciszę, zieleń,
zwierzęta. Bardziej też niż nagrody interesują ją pozytywne
przemiany osobowościowe oraz dalsze losy podopiecznych, z
którymi stara się utrzymywać kontakt także po zakończeniu
nauki czy występów w zespole.
Prezes TMR
Henryk Machnik
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Humor, humor, humor!!!

Mechanik, elektryk i informatyk jechali samochodem. Nagle samochód się zepsuł.
Mechanik: Trzeba sprawdzić silnik.
Elektryk: Nie, trzeba sprawdzić układ elektryczny.
Informatyk: Nie! Trzeba wysiąść i wsiąść z powrotem!
- Dlaczego na polowaniu strzelał pan do swojego kolegi? pyta sędzia na rozprawie.
- Wziąłem go za sarnę.
- A kiedy spostrzegł pan swoją pomyłkę?
- Kiedy sarna odpowiedziała ogniem...
- Czy wierzy Pan w życie po śmierci? - pyta szef pracownika.
- Tak, proszę Pana - mówi nowoprzyjęty.
- W takim razie wszystko w porządku - mówi szef - Po tym,
jak wczoraj wyszedł Pan wcześniej na pogrzeb babci, wpadła tutaj, by Pana zobaczyć.
Żona bankiera wpada z niespodziewaną wizytą do męża do
pracy. Zastaje go z sekretarką na kolanach. Bankier bez
zmrużenia oka dyktuje list:
"...i na koniec, szanowna Rado Nadzorcza, zwracam uwagę, że nie obchodzi mnie, czy mamy kryzys, czy nie. Nie jestem w stanie pracować bez drugiego fotela w gabinecie".
- Ahoj, baco! Co tam robicie?
- A hoj was to obchodzi...
Jasio wraca z kolonii:
- Jakie masz pełne policzki - cieszy się mama.- Pewnie was
dobrze karmili.
- Skądże, mamo! Mam takie policzki, bo codziennie musiałem nadmuchiwać materac!
W
kasie
biletowej
na
dworcu
kolejowym:
- Poproszę bilet za 15 złotych.
- A gdzie Pan chce jechać?
- Przecież mówiłem: Poproszę bilet za 15 złotych.
- Ale gdzie Pan chce jechać?
- Jak Pani taka ciekawa to powiem: do sanatorium!
- Baco, macie w waszej miejscowości jakieś atrakcje dla
turystów?
- Mieliśmy, ale niedawno wyszła za mąż.
Sędzia do oskarżonego:
- Czy przyznaje się pan do winy?
- Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obrońcy i zeznania świadków przekonały mnie, że jestem niewinny!

Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne! Część 2
Psychoterapeutka Julie Hanks, która jest właścicielką strony WasatchFamilyTherapy.com, zadała pytanie swoim kolegom po fachu, w jaki sposób na co dzień dbają o swoje zdrowie
psychiczne. Poniżej znajdziemy ciekawe podpowiedzi specjalistów, jak właściwie należałoby o nie zadbać. Warto z nich
wybrać choć kilka sposobów nam odpowiadających i wprowadzić je w swoje życie. W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w
większych i dużych miastach, ludzie prowadzą bardzo szybki
tryb życia. Na szczęście coraz więcej osób zaczyna dbać o swoje zdrowie fizyczne, jednak zbyt często zapominamy przy tym
o równie ważnym zdrowiu psychicznym. Oto przykładowe
sposoby:
„Zaprzyjaźnij się” z kulturą.
„Czytam książki, słucham muzyki, szukam inspiracji w
internecie.” Matthew Clark
Wyrażaj siebie twórczo.
„Pielęgnuję swoje zdrowie psychiczne w moim drugim
zawodzie jako autor komiksów.” Stroll Jane
Skonsultuj się z terapeutą.
„Cały czas jestem w terapii.” Will Courtenay
„Gdy potrzebuję „ześrodkowanej” rady i „uziemienia”
konsultuję się z moim coachem.” Xiomara A. Sosa
„Uczęszczam na warsztaty rozwoju osobistego i duchowego.” Jodie Gale
Kiedy trzeba mów „NIE”.
„Trzymam się ściśle tego, że rano medytuję i piszę, a dla
klientów mam popołudnia. Piątki natomiast dla rodziny.” Karen R. Koenig
Skupiaj wokół siebie tylko pozytywnych ludzi.
„Gdy doświadczam toksycznych relacji, natychmiast transformuje je podczas modlitwy.” Leticia R. Reed
„Niczego nie zmieniam w relacjach, które mi służą. Wychodzę z tych, które mi szkodzą.” Kim Olver
Pomóż drugiemu człowiekowi.
„Jestem wolontariuszem organizacji non-profit, która gromadzi sprzęt medyczny i wysyła go do krajów trzeciego świata. To zmienia moje spojrzenie na życie.” Sujatha Ramakrishna
Bądź blisko rodziny.
„Lubię spędzać czas z moją rodziną. Razem chodzimy na
spacery po plaży. Dwa razy do roku wyjeżdżamy, a
raz robię sobie wakacje tylko z mężem.” Regina Jasne
Podziel się emocjami oraz uczuciami z bliskimi i przyjaciółmi.
„Na bieżąco rozmawiam z moim ukochanym i przyjaciółmi o tym, co czuję. Unikam w ten sposób niekontrolowanych wybuchów emocji. „ Karen Hylen
Spędzaj czas i rozmawiaj z przyjaciółmi.
„Co najmniej raz w tygodniu jem lunch z przyjacielem,
który wspiera mnie i rozśmiesza.” Nerina GarciaArcement
Małgorzata Wanat, za http://zwierciadlo.pl
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ność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw
publicznych. Nie może być opiekunem osoba, wobec której
zachodzi obawa, że nie wywiąże się należycie ze swoich obowiązków. Poza najbliższymi członkami rodziny, opiekunem
może zostać również wyznaczony przez sąd kurator.
Każdy opiekun osoby ubezwłasnowolnionej jest objęty nadzorem sądu opiekuńczego.

Ubezwłasnowolnienie
Jak wiadomo, wśród osób niepełnosprawnych,
znaczny odsetek stanowią osoby niedołężne, które nie są w
stanie samodzielnie podejmować decyzji.
Często pojawiają się problemy z wyrażeniem zgody
na hospitalizację , badania czy zabiegi.
Problemy pojawiają się w każdej placówce i instytucji. Jeśli osoba niepełnosprawna jest świadoma, z łatwością
może sporządzić pełnomocnictwo, najlepiej w obecności natariusza.

Jest zobowiązany do składania corocznych sprawozdań z przebiegu sprawowania pieczy.
Jaka jest procedura ubezwłasnowolnienia?
Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się w sądzie
okręgowym, zgodnym z miejscem zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Do wniosku dołączamy odpis aktu urodzenia
osoby niepełnosprawnej, zaświadczenie o stanie zdrowia psychicznego niepełnosprawnego oraz odpis aktu z urzędu stanu
cywilnego, na podstawie którego możliwe będzie potwierdzenie pokrewieństwa wnioskodawcy z uczestnikiem postępowania ( osobą niepełnosprawną ).

A co zrobić, gdy nasz niepełnosprawny bliski jest
osobą nieświadomą, nienawiązującą żadnego logicznego kontaktu z nami? I tutaj pojawia się problem, z którym nie zawsze potrafimy sobie poradzić.

Wszystkie dokumenty musimy złożyć w czterech
egzemplarzach.

W sytuacji takiej warto pomyśleć o ubezwłasnowolnieniu. Dla wielu opiekunów już sama myśl o tym wydaje się
czymś okropnym. A tymczasem ubezwłasnowolnienie ma
służyć przede wszystkim dobru osoby, która zostaje ubezwłasnowolniona.

Koszt związany ze złożeniem wnosku wynosi 40 zl.
Musimy jednak doliczyć koszty opinii biegłych sądowych,
jednakże tutaj możemy ubiegać się o zwolnienie od kosztów
sądowych.

Wyróżniamy dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia:
całkowite i częściowe.
W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego
osoba niepełnosprawan jest w stanie sama dokonywać czynności prawnych. Niestety do ich ważności potrzebuje zgody
opiekuna. Tak więc wszelkiego rodzau decyzje, które dotyczą
codziennych spraw, może podejmować samodzielnie.
Inaczej sprawa wygląda z osobą niedołężną, nie nawiązującą kontaktu z otoczeniem.
W tej sytuacji musimy zadbać o ubezwłasnowolnienie całkowie.
Procedura sądowego ubezwłasnowolnienia takiej
osoby jest koniecznością, gdyż bez wyznaczonego opiekuna
prawnego, osoba taka nie jest w stanie prawidłowo i zgodnie
z prawem egzystować. Orzeczenie sądu w tej kwestii wymaga
wnikliwej analizy materiału dowodowego oraz opinii biegłych sądowych.
Należy również pamiętać, że nie każdy może zostać
opiekunem prawnym takiej osoby.
Musi to być osoba pełnoletnia, która ma pełną zdol-

Jakie poniesiemy koszty?

Nie ulega chyba żadnej wątpliwości, że sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia należą do wyjątkowo trudnych i
wymagają istnienia zarówno prawnych przesłanek, jak i wiarygodnych dowodów je potwierdzających. Zanim więc podemiemy decyzję o ubezwłasnowolnieniu naszego podopiecznego, sprawdzmy wszystkie ''za'' i ''przeciw''.
Nigdy nie zapominajmy o tym, że ubezwłasnowolnienie jest niezwykle rygorystyczną formą ograniczenia praw
człowieka i jego dóbr osobistych.
Odsyłam również do Kodeksu cywilnego i Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego.
W razie pytań zapraszam do kontaktu: poradyzyciempisane@wp.pl
Ania Głowacka
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Konkurs wiedzy w rydułtowskim Liceum
W dniu 25 maja 2017 roku o godzinie 11:00 w Liceum
Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
odbył się „Konkurs o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w zakresie wiedzy i umiejętności policyjnych”.

Organizatorami konkursu byli Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach dr
Piotr SKOWRONEK oraz Komendant Powiatowy Policji w
Wodzisławiu Śląskim mł. insp. mgr Jarosław GRUDZIŃSKI,
pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. i
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.
Celami konkursu było:
- Wzmocnienie motywacji oraz zachęcenie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych do czynnego zainteresowania pracą w
służbach mundurowych.
- Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
- Popularyzacja aktywności fizycznej.
- Integracja środowiska uczniowskiego.
- Promocja Policji oraz klas policyjnych.
- Sprawdzenie sprawności fizycznej uczestników oraz wie-

2. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, ul.
Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach, ul.
Sikorskiego 132, 44-103 Gliwice
4. II LO w ZSZ nr 2 w Knurowie, ul. Szpitalna 29, 44-134
Knurów
5. Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, Skalna 1, 44-280 Rydułtowy
Łącznie w Konkursie udział wzięło 20 zawodników z w/w
szkół.
Wyniki:
III miejsce LO Pyskowice:
Krzysztof Żeno,
Łukasz Ptak,
II miejsce ZSET Gliwice:
Kamil Wojtaczka,
Kacper Przeradzki,
I miejsce LO Rydułtowy
Piotr Dzierżęga,
Patryk Honisz.
Wyróżniono nagrodami rzeczowymi najlepszych indywidualnie zawodników w konkurencjach:
- Test wiedzy – Patryk Honisz z LO w Rydułtowach,
- Test sprawności Fizycznej – Szymon Wrzeciono z LO w
Pyskowicach
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Tekst - Arkadiusz Jendrysik,
fot. K. Lindner i P. Żmijewska

dzy o Policji.
Do udziału w Konkursie zgłosiło się 5 szkół ponadgimnazjalnych i każda wystawiła po dwie dwuosobowe drużyny:
1. Liceum Ogólnokształcące w Gogołowej, ul. Wiejska 89, 44
-323 Połomia
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SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I
URZĘDU
za okres od 27 kwietnia 17 maja 2017 r.
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC ADAMA
MICKIEWICZA I STRZELCÓW BYTOMSKICH
WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA ULICY ŁADNEJ
Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej
etapu II.
Wykonano 70 % wycinki drzew etapu I i II. Trwają roboty
rozbiórkowe. Wykonawca złożył projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Wybrano wykonawcę etapu III i IV. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma INŻBUD Tomasz Trepka z Rybnika - za cenę
1 820 000,00 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana
umowa.
Termin wykonania etapu I i II: do 16 października.
Wartość robót budowlanych etap I – IV : 4 780 000,01 zł.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
GIMNAZJUM NR 1
Teren budowy zostanie przekazany wykonawcy w dniu 1
czerwca.
Planowany termin realizacji inwestycji: 1 czerwca – 18 sierpnia.
Wartość robót budowlanych: 777 560,49 zł.
Wartość nadzoru inwestorskiego: 5 780,00 zł.
ZIELONE WYSPY MIASTA – ROZWÓJ TERENÓW
ZIELENI W RYDUŁTOWACH
W dniu 27 marca przekazano teren budowy wykonawcy robót
- firmie „Bruki Trawiński” Sp. z o. o. z Raciborza.
Trwają się prace związane z zagospodarowaniem terenu
„Seledynowej wyspy przy starym Dworku” (teren przy ul.
Fryderyka Engelsa), rozpoczęto również prace na
„Szmaragdowej Wyspie przy Willi Radlika” (teren przy
USC). Przy ul. Fryderyka Engelsa wykonano w 90% roboty
ziemne. Trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod
urządzenia placu zabaw oraz urządzenia do kalisteniki. Została „zainstalowana” żywa architektura w postaci tunelu oraz
pawilonu wiklinowego (bramy wejściowej). Przy ul. Raciborskiej trwają prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni
chodnika z kostki granitowej, została zainstalowana żywa
architektura w postaci „świątyni”. Uzgodniono konstrukcje
figur kwiatowych. Przy ul. Korfantego powstała żywa architektura - „pawilon”.
Termin wykonania:
- dla terenów przy ul. Fryderyka Engelsa i Raciborskiej: do
16 czerwca;
- dla terenów przy ul. Obywatelskiej i Wojciecha Korfantego:
do 17 sierpnia.
Wartość robót budowlanych: 1 098 230,49 zł.
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTOWICZA
Projektant złożył opracowane zakresy projektowe w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. Termin uzyskania
decyzji pozwolenia na budowę chodnika upływa z dniem 31
maja.
Wartość prac projektowych: 40 098,00 zł.
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT
Nadal trwają prace i ustalenia dotyczące podziału nierucho-
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mości.
MODERNIZACJA WNĘTRZA BUDYNKU OSP RADOSZOWY
Trwają roboty budowlane. Obecnie wykonywane są roboty
wykończeniowe wszystkich pomieszczeń. Wykonano roboty
płytkarskie, tynkarskie, instalację elektryczną (nowe okablowanie wraz z szafą zasilającą).
Termin zakończenia inwestycji: do 2 czerwca.
Wartość robót budowlanych: 178 000,00 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego: 3 850,00 zł
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ –
BOCZNEJ II
Trwają roboty budowlane. Wykonano kanalizację deszczową
do studni D3. Wykonano korytowanie drogi, ułożono warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnie z bloczków betonowych na długości 206 m.
Termin wykonania: 15 sierpnia.
Wartość robót budowlanych: 183 524,72 zł.
PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE M.
STRZODY I W. WRÓBLEWSKIEGO – PROJEKT
Trwają prace projektowe prowadzone przez Remigiusza Macheja prowadzącego działalność gospodarczą p.n. „ML Design Machej Remigiusz”.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 czerwca.
Wartość umowy: 18 880,50 zł
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA SOCJALNE
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 – PROJEKT
POSADZKI MAŁEJ SALI SPORTOWEJ
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.
Wartość prac projektowych – 7 995,00 zł.
MODERNIZACJA ULICY ŻYTNIEJ
W dniu 5 maja została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
z firmą ML Design Lilla Piotr. Trwają prace projektowe.
Wartość umowy: 19 500,00 zł
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 października.
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ
W związku z wydaniem projektantowi w dniu 28 kwietnia
szczegółowych warunków technicznych związanych z odwodnieniem ulicy Barwnej projektant wystąpił do zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania zadania do dnia 31
lipca. Wyrażono zgodę na przedłużenie terminu.
Termin opracowania dokumentacji projektowej : 31 lipca.
Wartość umowy: 34 900,00 zł
REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA KAROLA
Firma projektowa Pro Technology przeprowadziła na osiedlu
kompleksową inwentaryzację budynków. Trwają prace projektowe.
Termin wykonania: 2 października.
Wartość umowy: 119 000,00 zł.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA 273
Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót budowlanych
złożyła
w
postępowaniu
przetargowym
firma
„Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Grzegorz Gąsior” z Rybnika (wartość 254 372,05 zł). W dniu 9 maja została z firmą zawarta umowa. W dniu 11 kwietnia zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. do dnia 19 kwietnia zgłosiły się cztery firmy. Wartość
ofert mieściła się w przedziale od 6 160,00 zł do 8 979,00 zł.
Najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego złożyła firma „ Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych” z Wodzisław Śl., która swą usługę wykona za kwotę
6 160,00 zł. Z firmą w dniu 5 maja została zawarta umowa.
W dniu 15 maja przekazano teren budowy wykonawcy robót
budowlanych.
Termin wykonania prac: 31 sierpnia.
Wartość robót budowlanych – 254 372,05 zł.
Wartość nadzoru inwestorskiego – 6 160,00 zł.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA
W dniu 19 kwietnia ogłoszono II przetarg na roboty budowlane. W dniu 10 maja nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły trzy
oferty na kwotę od 4 099 851,15 zł do 4 428 000,00 zł. Kwota,
jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zadania wynosiła
3 414 385,63 zł. Zawnioskowano o zwiększenie budżetu dla
tego zadania na rok 2018 r. Trwają prace komisji przetargowej.
MODERNIZACJA ULICY ŚWIĘTEGO JACKA
W dniu 10 maja zostało wysłane do 6 oferentów zapytanie
ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.
Termin składania ofert upływa 19 maja.
MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓRZU
W zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Projektowe „Kołodziejska – Derbis” z Wodzisławia Śląskiego. Z firmą
tą zawarto umowę w dniu 12 maja. Trwają prace projektowe.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 października.
Wartość umowy: 15 260,61zł

wanie dokumentacji projektowej, które wysłano do 6 firm.
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA
ULICY ANTONIEGO CZECHOWA- UL.KRZYWA
W związku z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej wybrano ofertę firmy Studio Połomscy
za kwotę 7 250,00 zł. W dniu 9 maja została zawarta umowa
na wykonanie dokumentacji projektowej.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 30 czerwca.
Wartość umowy: 7 250,00 zł
MUR OPOROWY PRZY ULICY SKALNEJ
W dniu 15 maja wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM POPRZEZ MODERNIZACJĘ 6 PRZEJŚĆ
DLA PIESZYCH
Trwają prace projektowe. W ramach dokumentacji zostaną
opracowane rozwiązania zasilania i oświetlenia czterech
przejść dla pieszych, kocich oczek i aktywnych znaków D-6
przejście dla pieszych. Wartość umowy: 9 815,40 zł.
Termin opracowania upływa z dniem 4 lipca.
Dwa przejścia posiadać będą aktywne znaki D-6 „przejście dla
pieszych”, zasilane przez instalację solarną.
MODERNIZACJA UL. SŁOWICZEJ
W dniu 4 maja został zaopiniowany pozytywnie projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót. Termin realizacji zadania: do 30 czerwca.
Wartość robót: 55 350,00 zł.
PRZEBUDOWA WYLOTU UL. JANA BARCIOKA W
KIERUNKU UL. RACIBORSKIEJ
W dniu 26 kwietnia projektant przekazał dokumentację projektową. Zaopiniowano projekt stałej i czasowej organizacji
ruchu. Trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na
realizację robót.
MODERNIZACJA UL. TĘCZOWEJ
Zaopiniowano projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z odtworzeniem nawierzchni.
Urząd Miasta Rydułtowy

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA ULICY JASNEJ
Uzgodniono sposób zagospodarowania terenu parkingu.
Wartość umowy: 1 600,00 zł.
Termin opracowania: 15 lipca.
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA
W dniu 17 marca został przekazany wykonawcy teren budowy. Wykonawca opracowuje organizację ruchu drogowego na
czas prowadzenia robót.
Wartość robót budowlanych – 8 487,00 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego – 1 230,00 zł
Termin wykonania zadania – 31 maj.
UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA KRZYŻKOWICKA
W dniu 11 maja wpłynęło pismo Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW”, udzielające zgody na dysponowanie na cele projektowe i budowlane nieruchomościami, które obejmuje przedmiotowa inwestycja. Przygotowano zapytanie ofertowe na opraco-
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Układanie parkietów.
Cyklinowanie starych
podłóg po farbie oraz
schodów
Tel. 4578293 kom.
797122166
30-letnia praktyka!
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CO DALEJ Z DEPUTATEM?

Górnictwo: będą demonstrować w Warszawie
w sprawie deputatów
- Na pewno zorganizujemy demonstrację związaną z
deputatami węglowymi. Na razie nie mogę podać dokładnej
daty, ale prawdopodobnie będzie to na przełomie czerwca i
lipca. Wtedy chcemy pojawić się w Warszawie – powiedział w
rozmowie z portalem górniczym nettg.pl wiceprzewodniczący
Związku Zawodowego Górników w Polsce Wacław Czerkawski, który dodał, że sprawa deputatów stanęła w miejscu.
- O ile mnie pamięć nie myli, to 9 czerwca minie rok od
pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy – podkreśla związkowiec.
Przypomnijmy, że projekt ten został wiosną ub.r. złożony w Sejmie. Został on poparty 126 tys. podpisów. W projekcie zapisano m.in. gwarancje finansowania z budżetu państwa
deputatów węglowych dla emerytów górniczych. Po pierwszym czytaniu trafił do dalszych prac w Komisji Energii i
Skarbu Państwa. Sprawa dalej już się nie posunęła.
W proteście poza członkami ZZGwP mają uczestniczyć
także przedstawiciele Solidarności.
- Musimy ustalić taką datę, żeby to miało sens, czyli
żeby demonstracja odbyła się w czasie posiedzenia Sejmu lub
Komisji Energii i Skarbu Państwa – wyjaśnia związkowiec,
który dodaje, że sprawa deputatów jest przerzucana pomiędzy
resortem energii, a wicepremierem Morawieckim.
- W tej kwestii bardziej wierzę Ministerstwu Energii,
tym bardziej, że strona finansowa leży po stronie wicepremiera
Morawieckiego. To on musi dać zielone światło – podsumowuje Wacław Czerkawski.

Górnictwo: Ministerstwo Energii wywiązało się
ze swej obietnicy
- Proszę o zwrócenie uwagi, że Ministerstwo Energii
przygotowało stosowny projekt ustawy o deputatach węglowych i tylko dyskusja na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, gdzie jako ministerstwo mamy jeden głos, sprawiła, że
termin procedowania został przesunięty w okolice czerwca
tego roku - mówił w czwartek (25 maja) w Sejmie RP wiceminister Grzegorz Tobiszowski, odpowiadając na pytania posłów.
Podczas obecnego 42. posiedzenia Sejmu posłowie Izabela
Mrzygłodzka i Krzysztof Gadowski z PO zgłosili do Ministra
Energii pytanie o stan, w jakim znajduje się rozwiązanie problemu deputatów węglowych, których wypłatę obiecano m.in.
emerytom górniczym i rencistom po wcześniejszym zawieszeniu świadczeń przez stojące na progu upadłości finansowej
spółki górnicze.
Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie
Energii i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego jednoznacznie stwierdził, że "kwestia powinna zostać uregulowana". Przypomniał dotychczasowe postępy prac nad rządowym rozwiązaniem sprawy deputatów.
- W Ministerstwie Energii wspólnie z Ministerstwem
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowaliśmy stosow-

KLUKA 378/15 Czerwca 2017
ną ustawę, która 25 października 2016 r. trafiła pod obrady
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Tam zrodził się
pomysł, aby wypłaty dokonać jednorazowo. Skierowano go do
konsultacji społecznych, w których - jak już wiemy - propozycja nie zdobyła akceptacji. Sprawa ponownie wróciła pod obrady Komitetu Ekonomicznego RM w dniu 27 stycznia tego roku. Z protokołu tego posiedzenia, który mam przy sobie, wynika, iż Ministerstwo Energii wywiązało się ze swoich obietnic i
przedłożyło projekt ustawy - wyliczał Tobiszowski i dodał: Ustalenia KERM są takie, że do lipca projekt ten będzie rozpatrywany ponownie wraz z podjęciem stosownej decyzji co
do dalszego procedowania.
- Jeśli chodzi o Ministerstwo Energii stoimy na stanowisku, że kwestię deputatów należałoby uregulować jednorazowo. Tak jak odpowiadaliśmy już w zeszłym roku, w projekcie przyjęto, że uprawnieni otrzymywać będą świadczenie
przez wypłatę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy zastosowaniu stosownego przelicznika wszystie grupy uprawnionych zostaną objęte wypłatą. Dotyczy to zarówno tych osób,
które mają prawo do deputatu, jak i tych, którym w spółkach
zawieszono to prawo - podkreślił Grzegorz Tobiszowski.
Poseł Paweł Bańkowski (PO) dopytywał, czy na deputat
liczyć moga emeryci w spółce Tauron, która również zawiesiła
świadczenie i ile wyniesie ustawowy przelicznik do wypłaty
deputatu za tonę węgla. Po raz kolejny powtarzano też kwestię,
kiedy spełnione zostaną obietnice wobec uprawnionych.
Odpowiedzialny za reformę górnictwa pełnomocnik nie
krył ironii:
- Dziękuję za troskę, szczególnie parlamentarzystów Platformy
Obywatelskiej mówiących o obietnicach, bowiem - jak przypominam sobie - deputaty zawieszone zostały w latach Państwa
rządów. Dobrze, że teraz wdrażacie Państwo taką troskę i otaczacie górników opieką, a nie było takiej troski i takiego zainteresowania się branżą w latach 2007-2015 - wytknął Grzegorz
Tobiszowski.
- Podtrzymuję, że Ministerstwo Energii przedłożyło
odpowiedni projekt. Jeśli znacie Państwo tryb procedowania
rządowego nad ustawą i legislację, KERM jest jednym z etapów postepowania i Ministerstwo Energii wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało i
opublikowało projekt ustawy. Jesteśmy po konsultacjach międzyresortowych i tylko dyskusja na KERM, gdzie jako ministerstwo mamy jeden głos, sprawiła, że termin procedowania
mamy przesunięty na okres w okolicach czerwca. Mamy nadzieję, że kwestia rozstrzygnie się do lipca - powiedział wiceminister energii.
Dodał, że pracownicy i emeryci Taurona Wydobycie są
objęci ustawą jak wszyscy we wszystkich spółkach wydobywczych. Przelicznik ustawowy za jedną tonę węgla ma kształtować się na poziomie ok. 1,3-1,4 tys. zł/t.
Oba artykuły ukazały się na
stronie internetowej „Portal Górniczy”
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PRZEGLĄD MAJOWYCH IMPREZ

Przegląd majowych imprez w Rydułtowach
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Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach
zaprasza dzieci na półkolonie

Codziennie w godz. 900 - 1500 oferujemy dzieciom (kl. I – VI SP) ciekawe zajęcia,
dobrą zabawę, fachową opiekę oraz wiele atrakcji:
KĄPIELE WODNE I SŁONECZNE
WĘDKOWANIE NA ZAWALISKU
SEANS FILMOWY W RCK „FENIKS”
PARK LINOWY, TĘŻNIA W RADLINIE
GRY, ZABAWY, KONKURSY I OLIMPIADA KOLONIJNA
PIKNIK KOLONIJNY

I turnus 17.07. – 28.07.2017 r.
II turnus
31.07. – 11.08.2017 r.
W pierwszym turnusie zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej
nr 1 w Rydułtowach, ul. Kolbego 5.
W drugim turnusie zajęcia
w Rydułtowach, ul. Raciborska 270.

odbywać

się

będą

w

Zespole

Szkół

Wszystkim uczestnikom zagwarantujemy codziennie obiad i zimne napoje.
Odpłatność za półkolonie:
dzieci zamieszkałe w Rydułtowach – 60,00 zł
dzieci spoza Rydułtów uczęszczające do rydułtowskich szkół – 100,00 zł
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z MOPS-u.
Wydawanie kart kolonijnych (ograniczona ilość) odbywać się będzie
w siedzibie OPP, przy ul. A. Mickiewicza 33 w dniu 31. 05. 2017 r. /środa/
od godz. 1500 aż do wyczerpania miejsc.
Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych.
Jednocześnie informujemy, że warunkiem zapisania dziecka na wybrany turnus półkolonii jest
złożenie wypełnionej karty kolonijnej i uiszczenie opłaty.
Karty przyjmowane będą w dniach 05.06. - 12. 06. 2017 r. w godzinach
10:00 – 16:00 .

Dyrekcja OPP
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WIEŚCI Z GMINY LYSKI

Konferencja "BORELIOZA - CICHA EPIDEMIA”
Około 70 osób, w tym lekarze i pielęgniarki z terenu
Gminy Lyski wzięło udział w konferencji pn. "Borelioza cicha epidemia". Konferencja odbyła się 17 maja br. w Restauracji “Taaka Ryba” w Suminie. Prelegentami konferencji
byli: dr. n. med. Lucjan Kępa - Specjalista Katedry i Oddziału
Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dr n. med. Dorota Lelowicz - Specjalista chorób wewnętrznych oraz dr inż. Michał Dudek - Pań-

stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku. Borelioza to choroba wywoływana przez krętki różnych rodzajów
bakterii borrelia, które roznoszone są przez kleszcze. Borelioza bez względu na rodzaj i stopień zaawansowania atakuje
tkankę łączną, mięśniową i nerwową. Pierwsze objawy choroby rozwijają się w ciągu 1-3 tygodnia od ukąszenia. Może
wtedy pojawić się tzw. rumień wędrujący – zaczerwienienie
z centralnym przejaśnieniem o średnicy ok. 5 cm lub większej, które po około czterech tygodniach zaczyna zanikać,
niezależnie od tego czy podjęte zostało leczenie. Rumień wędrujący to jednak nie wszystkie objawy boreliozy, gdyż w
początkowym okresie choroby u osoby zakażonej mogą wystąpić objawy ogólne i grypopodobne - bóle głowy, gorączka,
bóle mięśniowo - stawowe, osłabienie, zmęczenie, zapalenie
spojówek, miejscowo świąd skóry, a także powiększenie okolicznych węzłów chłonnych (limfadenopatia). Prócz powyższych objawów może w kilka tygodni
po ukąszeniu przez kleszcza pojawić
się chłoniak limfocytowy skóry - pojedynczy, sinoczerwony, niebolesny guzek. Zakażenie borrelią może powodować również inne choroby, m.in.: neuroboreliozę, zapalenie stawów, zapalenie mięśnia sercowego, czy przewlekłe
zanikowe zapalenie skóry.
Przyczyn niepowodzeń leczenia
choroby jest wiele, m.in. obecność
krętków przed zastosowaniem antybiotyków lub zbyt późne zastosowanie
leczenia z powodu zbyt późnego ustalenia rozpoznania.
Oprócz oficjalnych wykładów i
prezentacji, konferencja była doskonałą okazją do odbycia rozmów i dyskusji na wiele tematów związanych z
problematyką choroby oraz innych
chorób odkleszczowych wśród mieszkańców.
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Borelioza to najszybciej rozprzestrzeniająca się choroba na świecie. Nie można więc bagatelizować jej objawów,
choć nie zawsze łatwo je rozpoznać.
Urząd Gminy Lyski

I

Przegląd Zespołów Folklorystycznych

10 maja br. w sali OSP Dzimierz odbył się I Przegląd
Zespołów Folklorystycznych. Na scenie zaprezentowały się Zespoły: „Gołężanki” z Grabówki, „Trojok” z Czernicy, „Melodia”z
Pstrążnej, Zespół z Kobyli, „Jubilatki” z Suminy oraz „Dzimierzanki” z Dzimierza. Imprezę prowadził P. Zbigniew Niestrój, Kierownik Artystyczny Przeglądu. Jury w składzie:
prof. Krystyna Turek, dr Magdalena Szyndler
oraz mgr Ewa Cudzich oceniało umiejętności
wokalne wykonawców, interpretację, stopień
trudności wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Szczególną kreatywnością wykazały się laureatki I miejsca, czyli
członkinie Zespołu „Dzimierzanki” z Dzimierza, drugie miejsce zajął Zespół „Melodia” z
Pstrążnej, natomiast na trzecim miejscu uplasował się Zespół „Gołężanki” z Grabówki.
Wyróżnienia otrzymały Zespoły: „Jubilatki” z
Suminy, „Trojok” z Czernicy oraz Zespół z
Kobyli. Wszystkie zespoły wykazały się niesamowitym talentem wokalnym, przez co każda piosenka wykonana była na
najwyższym poziomie. Impreza była okazją do świetnej zabawy, a także kolejną okazją do zachęcenia mieszkańców Gminy Lyski do uczestnictwa w dziedzinie kultury oraz kultywowaniu folkloru.
Komisja Artystyczna wyraziła swoje zadowolenie z
powodu zainicjowania nowego wydarzenia muzycznego w
naszym regionie oraz uznanie dla wysokiego poziomu wykonania utworów przez wszystkich uczestników. Wyraziła również nadzieję, że za rok również spotkamy się na drugiej już
edycji przeglądu!
Urząd Gminy Lyski
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AKTUALNOŚCI

Happening uczniów klas integracyjnych w SP 1
,,Bawimy się razem" to temat happeningu, który odbył się
31maja w naszej szkole. Celem imprezy była głównie integracja uczniów poprzez zabawę. Przybyli goście z Pszowa, Radlina i Wodzisławia Śląskiego. Na rozgrzewkę - uczestnicy spotkania zobaczyli przedstawienie teatralne uczniów klasy inte-

gracyjnej II a, wyreżyserowane przez Panie Teresę Ochojską i
Małgorzatę Rusek - Smyczek oraz obejrzeli taniec w wykonaniu klasy I a integracyjnej, przygotowanej przez Panie Gabrielę Kaspar i Magdalenę Stedin. Najlepsza jednak okazała się
wspólna zabawa. Przy muzyce relaksacyjnej uczestnicy wybierali kamienie, dotykali je i na podstawie doznań malowali
na nich wyobrażone obrazy przy pomocy Pani Katarzyny Pióro. Już sam wybór kamieni był fascynującym doświadczeniem. Radość z łączenia kolorów farb, mieszanie i uzyskiwa-
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nie nowych kolorów dostarczała szczególnych wrażeń. W
spokojnej, łączącej uczniów atmosferze powstały zaskakujące
prace - podmorskie ryby, biedronki, kosmiczne meteoryty,
twarze ludzi i postaci z bajek, flagi państw. W przerwie prac
łączyła wszystkich kolorowa chusta i zabawy przeprowadzone
przez pedagoga Panią Ewę Kolbusz i psychologa szkolnego
Panią Katarzynę Skaba. Wszystkie wytwory uczniowie z
ochotą zabrali do domu. Wspólne spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie. Nawiązały się nowe kontakty. Poznali się
mali ludzie o podobnych trudnościach i zainteresowaniach.
Czegóż można chcieć więcej? Uśmiechy i radość dzieci to
kwintesencja spotkania.
Dziękujemy sponsorom , w tym Pani Grażynie Wysockiej, za słodki i pyszny poczęstunek.
Organizatorki spotkania:
Małgorzata Rusek - Smyczek
Magdalena Stedin

PSIAKI SZUKAJĄ DOMU
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Psiaki szukają domu!
Redakcja gazety „Kluka” już od kilku miesięcy współpracuje z stowarzyszeniem na rzecz zwierząt „Psy, Koty
i My”. Co miesiąc na naszych łamach prezentujemy zdjęcia
czworonożnych pupili, które z różnych względów straciły
swój dom i czekają na adopcję. Wszelkie osoby, które chciałyby przygarnąć psiaka proszone są o kontakt z wodzisławskim
stowarzyszeniem pod numerem: 605109891. Co ważne, adopcja jest bezpłatna, a dodatkowo finansowane jest również chipowanie, szczepienie, odrobaczanie i kastracja/sterylizacja
przygarniętego czworonoga. Serdecznie zachęcam wszystkich,
którzy mają warunki do utrzymania naszych „braci mniejszych” i chcieliby przygarnąć któregoś do siebie by się nie
wahali!
Łukasz Majer

Hektor

Benia

Kajtek
Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla:

CZERWIEC:
Krzysztof Jędrośka
Bożena Majer
Erwin Mężyk
Krystyna Kieś
Erwin Paszenda
Tadeusz Kieś
Alojzy Barnabas
Kamil Wolner
Krystian Gajda
Anna Butwiłowska
BrunoKonieczny

Diego

WSZYSKIEGO
NAJLEPSZEGO!!!
Fiona

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka”
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MOJE ROZWAŻANIA

Moje rozważania
Tak jak przewidywałem i już sygnalizowałem w moich
poprzednich rozważaniach Stany Zjednoczone odwracają się od
Europy, więc stawianie na Amerykę to tak jak byśmy stali na
cienkim lodzie. Również uparte stanowisko w sprawie nie przyjmowania uchodźców to oczywiste odwracanie się od UE - czy
naprawdę nie widzimy korzyści z przynależności do krajów Zachodu? Czy biali imigranci z Czeczenii, Ukrainy itd. nie popełniają przestępstw w naszym kraju, czy nasi ludzie - Polacy, są
święci? - niestety nie, więc raz jeszcze twierdzę, że jeśli boimy
się kilku tysięcy uchodźców, bądź emigrantów, to naprawdę jesteśmy słabym, zacofanym państwem, które nie zasługuje by należeć
do UE a jedynie dalej być zaściankiem i pośmiewiskiem Europy.
A teraz popatrzmy bliżej - na nasz Śląsk. Nigdy nie przypuszczałem, że Sosnowiec nie jest w granicach historycznego
Śląska i że nadal oddziałują granice zaborów, więc mamy wojnę
o nazwę świeżo uchwalonej metropolii. Przy takim skupisku
gmin na naszym Śląsku niestety czeka nas nieodwołalnie kolejna
reforma administracyjna czyli łączenie gmin, by wspólnie rozwiązywać problemy, które raczej nie występują w takim natężeniu w
pozostałej części naszego kraju. Musimy też zmieniać nasze przyzwyczajenia i stać się bardziej kulturalnym społeczeństwem;
wrażliwym na krzywdę ludzką, nietolerancyjnym dla trucicieli
(smog), nie dbających o przyrodę, turystycznych i samochodowych śmieciarzy ale być tolerancyjnym dla tych, którzy mają inne
poglądy bo tego nam brakuje.
Jako Towarzystwo Miłośników Rydułtów jesteśmy dumni, że ofiarowane nam sadzonki drzew przez nadleśnictwa Rudy
Raciborskie i Rybnik w ilości 700 szt. zostały przez naszych
mieszkańców w całości zagospodarowane. Posadzone drzewa
choć w części zastąpią te wycięte przez ludzi, którzy chyba owczym pędem wycinali dorodne drzewa korzystając z „Lex Szyszko”. Składam więc gorące podziękowania wszystkim nabywcom
a zwłaszcza harcerzom naszego hufca, którzy nie tylko znają
punkt prawa harcerskiego o poszanowaniu przyrody ale przede
wszystkim stosują go w praktyce, między innymi sadząc drzewa,
biorąc udział w akcjach sprzątania czy konkursach wiedzy o przyrodzie.
Mężczyźni, reprezentanci Urzędu Miasta, Rady Miasta,
Towarzystwa Miłośników Rydułtów, Redakcji Kluka w osobach:
Marcin Połomski, Lucjan Szwan, Henryk Machnik, Łukasz Majer
wytypowali kilkadziesiąt pań którym przyznaliśmy tytuł "Kobieta
Niezwykła". Ponieważ nie wszystkie osoby mogły osobiście odebrać dyplomy publikuję raz jeszcze listę osób, które to wyróżnienie otrzymały na dwóch uroczystościach - w restauracji Platinum
i Villa: Janina Chlebik -Turek, Rita Ferenc, Bożena Freund- Konieczny, Krystyna Garbas, Sylwia Jakubiec, Elżbieta Jankowska,
Alicja Kolodziej, Weronika Kosowska, Urszula Mańka, Urszula
Matuszek, Kornelia Newy, Bernadeta Oślizły, Alicja Pawełek,
Jolanta Pikos, Marzena Rotter, Stefania Swoboda-Stebel, Halina
Skupień, Anna Urbańczyk, Małgorzata Wadas, Maria Antonina
Wieczorek, Panie z zespołów Ciaproki i Rzuchowianki, Dominika Urbanek, Joanna Kubala, Halina Zając, Mariola Bolisęga, Bar-
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bara Wojciechowska, Teresa Anielska, Ilona Sklarek, Katarzyna
Grzeszczak, Weronika Nowak Szynk, Krystyna Barnabas, Aleksandra Wolner, Danuta Maćkowska, Rita Pielczyk, Renata Niesporek, Urszula Hajto, Małgorzata Piotrowska, Barbara Komarek,
Bożena Wójcicka, Irena Pierchała, Aleksandra Kotulska, Halina
Korbica, Barbara Laszczyńska, Honorata Sordyl, Katarzyna Konofał, Katarzyna Jargoń, Teresa Zacharewicz. Jeszcze raz gratulujemy wyróżnionym i liczymy że do grona w/w osób w roku przyszłym dołączą kolejne osoby. Te wyróżnienia były skierowane do
osób zasłużonych w społecznej, bądź charytatywnej działalności.
Możemy się też pochwalić ,że udało się TMR owi zorganizować zbiorowe wyjście na sztukę "Zolyty" dla 27 osób i cieszy
ze ten śląski wodewil wszystkim nadzwyczajnie się podobał.
A co przed nami? Oczywiście szereg imprez w ramach
realizowanych projektów. To przede wszystkim organizacja festynu integracyjnego, który odbędzie się 20 czerwca w przedszkolu nr 2 od godz. 17:00 (szczegóły na afiszach). 21 czerwca
nasz zespół Miłośników wystąpi w Olzie podczas obrzędów Nocy
Świętojańskiej. Przygotowujemy materiały, dokumenty na wielką
uroczystość jaka się odbędzie 4 lipca z okazji 95-lecia włączenia
Rydułtów do państwa polskiego i oczywiście przygotowania do
wycieczki ,którą organizujemy do Żywca, bo jakoś tak się zdarzało, że Żywiec zawsze był tylko miejscowością przejazdową a jest
tam przecież niemało ciekawostek. Również przygotowujemy się
do wakacyjnych koncertów pod nazwą "Śpiewaj z nami miłośnikami". W tym miejscu chciałbym zaapelować do zespołów szkolnych, zespołów prowadzonych w ramach OPP: jeśli są zespoły,
które mogą wystąpić ze swoim programem muzycznym, tanecznym, wokalnym, bądź teatralnym to proszę o kontakt z naszym
TMR-em bo chętnie zaprosimy taki zespół do występu.
Za nami imprezy majowe, które niestety nie miały szczęścia do pogody. Nic więc dziwnego, że 3 maja nieliczna widownia mogła oklaskiwać przy Urzędzie Miasta występy zespołów:
Czelodka, Rzuchowianki, Miłośnicy, czyli tzw. Klika Machnika i
spożyć kawałek kołocza, który ofiarowała p. Rita Pielczyk. Wymienionym zespołom serdecznie dziękuję za występy i to nawet
w deszczu pod parasolami, jak również tym mieszkańcom, w tym
p. Burmistrz, Radnym, którzy przybyli by wspólnie pośpiewać bo
wiedzieli, że TMR zorganizuje imprezę bez względu na warunki
atmosferyczne. Kolejna impreza odbyła się w restauracji Villa z
wręczeniem dyplomów dla "Kobiet Niezwykłych", gdzie wystąpiły skrzypaczki z naszej Szkoły muzycznej pod kierunkiem p.
Anny Urbańczyk, gitarzystka p Ania Kolbusz oraz oczywiście
nasz męski zespół Miłośników, Nie dało się niestety zorganizować planowanego ogniska i zamiast tego był ogrodowy piknik dla
nieco mniejsze grupy, lecz również bardzo udany, choć zakończony deszczem.
Jak widać propozycji programowych w naszym mieście
nie brakuje - tylko trzeba chcieć z nich korzystać a warunkiem
jest czytanie ogłoszeń, naszej Kluki (nie żałujcie wydania 2,50 zł)
czy zaglądania na naszą facebookową stronę.
A w mieście nie brakuje nam problemów i obaw .Pierwsza
obawa dotyczy kopalni gdzie jak wiemy w wyniku tąpnięcia jedna ściana wyłączona jest z wydobycia a druga również, bo są
oznaki pożaru. Dalej podtrzymywana jest decyzja o planowanym
zamknięciu zakładu przeróbczego i bocznicy kolejowej, a to
zwiastuje nieuchronny koniec naszej kopalni - oby tak się nie
stało! Kolejny niepokój dotyczy naszej Szarloty, na której specjaliści potwierdzili istnienie dużego zapożarowania. Nasze władze w tej sprawie organizują publiczną debatę w dn. 12 czerwca
w RCK Feniks więc apeluję o liczną obecność i wyrażenie swojej
obywatelskiej opinii na co się zdecydować, czy wyrazić zgodę.
Ja ze swojej strony podtrzymuję projekt by specjaliści wypowiedzieli się czy jest możliwość wykorzystania ciepła z hałdy do
ogrzewania naszych domów - to byłaby skuteczna walka ze smogiem zimowym.
Henryk Machnik
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Gdzie można kupić „Klukę”?

- Intermarche Rydułtowy, ul. Bema 90
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3
- ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 61
- stacja benzynowa Migrex, ul. Raciborska 275
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22
- Handel Hurt. I Detaliczny K. Pawełek, Traugutta 264
- „Lemaro” Sp. J., ul. Szczerbicka 54
- Piekarnia Maciuga Jan, ul. Krzyżkowicka 150,
Pszów
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26
- Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul.
Traugutta 255
- Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16
- Zaczarowany Ołówek, ul. Ofiar Terroru 41
- Zaczarowany Ołówek 2, ul. Raciborska 242
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski

REKLAMY

23

MIEJSCE
NA
TWOJĄ
REKLAMĘ!!!

Felgi
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
gospodarczą i rolniczą

www.bswodzislaw.pl

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
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