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"Zaduszki"

W dniu Zaduszek,
W czas jesieni,
Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
Małe lampki - znak Ŝałoby.

Spotkanie integracyjne Hodowców PZGHP

Jesień z Przyjaciółmi TMRu

Światła cmentarz rozjaśniły,
śe aŜ łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.

Wyjazd Orkiestry z zespołem do Francji

Zapraszamy
Mieszkań
Mieszkańców do
flagowania w

Świę
Święto
Niepodległoś
Niepodległości
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Poświęcenie Sztandaru Ratowniczego
w Kościele Św. Jerzego
II Festiwal Pieśni z Pogranicza

Rowerowe zakończenie lata
XI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,, TO JA’’
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Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie…

Kolczasty kłębek

D

ość często od właścicieli przydomowych ogrodów
słyszę: „mam w ogrodzie jeŜa!”. Trudno się dziwić, człowiek coraz bardziej ogranicza przestrzeń Ŝyciową
dzikiej zwierzyny. Coraz więcej zwierząt leśnych podchodzi
pod nasze zabudowania. Brakuje im schronienia, bezpiecznych miejsc. Motoryzacja, drogi, autostrady, wyrąb lasów
sprawiają, Ŝe brak im miejsca, pokarmu, są zdezorientowane
… widać, Ŝe szukają pomocy. Pojawienie się jeŜa w naszym
obejściu budzi w nas zainteresowanie . Zawsze pozytywnie to
postrzegamy. Jak tu nie lubić kłębka igieł z małymi nóŜkami,
szybkiego, zwinnego, z pyszczkiem słodkim, który chciałoby
się ucałować ( nie wolno, podobno zwierzęta te mogą być
nosicielami wścieklizny). JeŜeli jeŜ występował w bajce,
zawsze był pozytywną
„postacią”. Tego sympatycznego zwierzątka nie
da się pomylić z Ŝadnym
innym mieszkańcem
pagórków, pól i lasów.
JeŜe rozmnaŜają się dwa
razy w roku. Rodzą się 3
-4 młode ślepe, głuche,
bezbronne. WaŜą mniej
niŜ 30g , pokryte miękkimi kolcami. Dopiero później wyrastają twarde kolce . Po
pewnym czasie dopiero zwierzęta te nabierają moŜliwości
zwijania się w kulkę. Dlatego gdy przestraszy się małego
jeŜyka gwałtownie podskakują i groźnie fukają, odstraszając
w ten sposób przeciwnika. U dorosłego osobnika głowę i szyję pokrywa twarda brązowa-biała sierść. Płaszcz ochronny
stanowią kolce, mają one ok. 2cm długości. Wyłaniają się z
szorstkiego futra i promieniście rozchodzą się na tułowiu.
JeŜeli jeŜ spadnie z niewielkiej wysokości nie zrobi sobie
krzywdy . Jego kolce są ustawione pod takim kątem, Ŝe nie
przebijają skóry. W razie zagroŜenia jeŜe zwijają się w kulkę
-postawę obronną. Wykorzystuje swe silne mięśnie i naciąga
kolczasty płaszcz- zakrywając głowę, ogon, łapki i brzuszek.
Taka pozycje potrafi utrzymać dość długo. Na łowy wyrusza
o zmierzchu. Ma wyostrzony słuch i węch. Na kolację zjada
owady i robaki. Nie pogardzi myszą, Ŝabą, szczurem czy jaszczurką. Jak więc z tego wynika, Ŝe jest sprzymierzeńcem
człowieka w walce z robactwem, gryzoniami i szkodnikami.
Tak jak i inne zwierzęta jest przyjacielem człowieka. JeŜ zjada
równieŜ
orzechy, jagody
i jabłka. Sam
ma
niewielu
naturalnych
wrogów, poza
lisami i borsukami. Dobrze
pływa.
Jego
ciało
osiąga
nawet 25 cm.
śyją 6 lub nawet więcej lat.
W trakcie cie-
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płych miesięcy, jeŜ gromadzi w organizmie zapasy tłuszczu,
który spala po zapadnięciu w sen zimowy-czas hibernacji. JeŜ
bardzo starannie przygotowuje sobie gniazdko na zimę. Gromadzi sucha trawę , liście i paprocie. Potrzebne mu to do wymoszczenia posłania, na którym prześpi mroźne dni. W czasie
hibernacji temperatura jego ciała gwałtownie maleje , a oddech staje się ledwo wyczuwalny. Zwierzęta mają specjalny
gruczoł snu zimowego, który kontroluje ciepłotę organizmu.
JeŜeli w czasie snu temperatura ciała znacząco się obniŜy,
gruczoł ten wytwarza tyle ciepła, Ŝe jeŜ się budzi i szuka lepszego, cieplejszego miejsca. Podczas snu nasz kolczasty bohater nigdy nie jest zupełnie nieświadomy tego co dzieje się
wokół niego. Na kaŜdy pobliski odgłos reaguje lekkim poruszeniem. JeŜ zamknięty w ogrodzie szybko się stamtąd ewakuuje. Potrafi spinać się po murze, płocie a nawet rynnie.
Kocha przestrzeń. Potrzebuje sporej przestrzeni aby znaleźć
poŜywienie. Jest zwierzęciem dzikim i trudno go udomowić.
Po za tym ma mnóstwo pcheł, zostawmy je wiec w naturalnym środowisku. Szanujmy je i chrońmy. Niestety wiele jeŜy
ginie pod kołami samochodów. Szanujmy wszystkich naszych małych „braci”, bo zwierzęta bez człowieka przeŜyją,
ale człowiek nigdy. Masowo giną pszczoły, a kiedy
zginie ostania pszczoła- zginie człowiek.

Ad vocem do wspominania o piekarzach
Jak juŜ parę razy wspominałam,
pamięć jest zawodna. To co zapisane zostaje. Przypominam sobie
jeszcze, Ŝe tuŜ za Kowalskim- na
łuku po lewej stronie jest piekarnia
Adamczyk. Funkcjonuje do dzisiaj. W Radoszowach prawie
naprzeciw kościoła był piekarz Paduszka. Dziś jest tam chyba
sklep spoŜywczo-warzywniczy. Od P.A. Barnabas słyszałam,
Ŝe na Plebiscytowej przed wojną i w czasie okupacji był piekarz Rybarf. Ja juŜ tylko pamiętam w podwórzu komin. Pamiętam teŜ ten dom bo po wojnie był tam magiel ręczny. Mówiło się u Lankana. Dom był niski, stary. Dość dawno temu
go rozebrano, a plac włączono do podwórza szkoły. Jeszcze
jedna piekarnia z tradycjami jest naprzeciw kopalni i torów
kolejowych, za szlabanami na drodze do Niewiadomia. Tu tez
od pokoleń wypieka Bobrzyk. Dziś chyba piecze juŜ wnuk.
Podobno na początku wypiekał duŜo chlebów domowej roboty, przynoszonych przez okolicznych mieszkańców w sumiankach- czy jak ktoś woli- słomiankach, specjalnych koszach plecionych ze słomy na kształt chleba. Nie
tylko przed i po wojnie mieliśmy duŜo piekarzy.
Dzisiaj tez jest ich trochę. I miłe jest to, Ŝe kaŜdy
klient chwali swojego piekarza, bo to jest bardzo
istotne. Wszak chleb jest naszym podstawowym
produktem Ŝywieniowym. Nie wyobraŜamy sobie Ŝycia beŜ chleba. Nawet w naszej codziennej
modlitwie, która jest najpiękniejszą modlitwą na
świecie i mogłaby być modlitwą kaŜdej religii i
wyznania, modlimy się „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” oby nam go nigdy nie
zabrakło.

Horacy
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INFORMACJE URZĘDU MIASTA
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA
I URZĘDU
za okres od 23 sierpnia do 18 września
2013 roku
Referat Inwestycji

MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Projektant wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej Departament Dróg i Autostrad w Warszawie w sprawie uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie celem odpowiedniego wyprofilowania niwelety drogi w bliskości z zabudową mieszkalną.
Termin opracowania dokumentacji projektowej : 16.08.2013 r.
Wartość umowy : 180.810,00 zł
ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH W RYDUŁTOWACH
W dniu 06 września 2013 r. podpisano protokół odbioru końcowego
robót.
Trwają
prace
związane
z rozliczeniem inwestycji. Wartość robót budowlanych:
148 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji inwestycji –
wrzesień 2013 r.
UTWORZENIE TERENU USŁUG REKREACYJNYCH
PRZY UL. OFAIR TERRORU – PARK SENSORYCZNY
W dniu 29 sierpnia 2013 r. podpisano protokół odbioru robót.
W wyniku realizacji zadania powstał Park Sensoryczny przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Park Sensoryczny składa się z dwóch głównych promenad spacerowych
przy których znajdują się place tematyczne: WZROK, SMAK,
ZAPACH,SŁUCH,DOTYK, z elementami i nasadzeniami
przyporządkowanymi kaŜdemu placu właściwości sensorycznych. W budynku byłej „rybaczówki” znajduje się ogólnodostępne wc przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz pomieszczenia gospodarcze. Na terenie parku znajduje się
fontanna, zadaszone wiaty, pergole, plantery Ŝelbetowe z nasadzeniami, maszty flagowe przy pomniku, tablice informacyjne, urządzenia akustyczne tj: kamienne cymbały, trójkąty,
dzwony rurowe, telegraf akustyczny, urządzenia zabawowe
dla najmłodszych dzieci, interaktywna gra Playtop Street, elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, poidełko, karmniki dla ptaków oraz róŜnorodna zieleń wysoka oraz niska. Cały teren jest oświetlony latarniami
oraz monitorowany. W dniu 3 września 2013 r. dokonano
zgłoszenia zakończenia robót, związanych z budową Parku
Sensorycznego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.
Trwają prace związane z rozliczeniem inwestycji.
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY PIETRZKOWICKIEJ
20.08.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert na wybór wykonawcy
robót budowlanych. ZłoŜono 4 oferty cenowe , od 169.089,54
zł do 205.149,14 zł.
Wybrano ofertę firmy Szczyrba s.c. z Rogowa za cenę 169.089,54 zł. 12.09.2013 r. została podpisana umowa na budowę
drogi bocznej ulicy Pietrzkowickiej. Została zawarta umowa
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na nadzór inwestorski z firmą Projektowanie-Nadzory Kazimierz Kondrot z Rybnika za cenę 1.800,00zł.
Termin wykonania robót: 30.11.2013 r.
Wartość robót budowlanych: 169.089,54.
PRZEBUDOWA BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA
UL. RACIBORSKIEJ
W dniu 20 sierpnia 2013 r. została zawarta ugoda z KOMPANIĄ WĘGLOWĄ S.A. - Oddział KWK „Rydułtowy – Anna”
na naprawę szkód górniczych odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy budynku Zespołu Szkół przy ul. Raciborskiej 270
w Rydułtowach na wypłatę odszkodowania w wysokości 7
380,00 zł.
W dniu 30 sierpnia 2013 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót. W wyniku realizacji zadania powstało: boisko
piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej
o wym. 28 x 60 m, bieŜnia lekkoatletyczna dwutorowa o nawierzchni poliuretanowej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 16 x 28 m, rzutnia pchnięcia kulą,
piaskownica skoczni w dal oraz słupy oświetleniowe i ogrodzenie terenu. Dokonano zgłoszenia zakończenia robót, związanych z budową kanalizacji i oświetlenia, w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.
Trwają prace związane z rozliczeniem inwestycji.
MODERNIZACJA DROGI ORŁOWIEC RÓWNOLEGŁEJ DO UL. OBYWATELSKIEJ
W trakcie prowadzenia robót, po dokonaniu wykopów i wykonaniu badań podłoŜa, stwierdzono odmienne warunki geologiczne od warunków zawartych w dokumentacji technicznej
oraz odkryto kanał ciepłowniczy, który leŜy w pasie drogowym. W związku z powyŜszym wykonawca robót firma
TRANSKOM zwróciła się do Miasta Rydułtowy o przedłuŜenie terminu wykonania robót , do dnia 30 października 2013 r.
gdyŜ naleŜy wykonać dodatkowe prace związane ze stabilizacją podłoŜa, jak równieŜ prace związane z przebudową ciepłociągu przy współpracy Ciepłowni Rydułtowy.
Wartość umowy: 330 982,77 zł
Pierwotny termin realizacji robót: 30.09.2013 r.
Wnioskowany termin realizacji robót: 30.10.2013 r.
MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W
BUDYNKU SP3
Prace związane z wykonaniem instalacji hydrantowej wraz ze
stacją podnoszenia ciśnienia wody w budynku SP3, jak równieŜ prace towarzyszące związane z przeprowadzonymi robotami (malowanie, obudowa płytami gipsowo-kartonowymi)
zostały zakończone. Trwają prace związane z przeprowadzaniem prób, badań, sprawdzeń. Termin zakończenia robót, wg
umowy z wykonawca-firmą INSTBUD, wyznaczony jest na
dzień 30 września 2013 r.
MODERNIZACJA MOSTU NA ULICY BARWNEJ W
RYDUŁTOWACH
Wykonawca firma Euro - Bud z Tarnobrzega przystapiła do
robót budowlanych związanych z modernizacją obiektu mostowego z dniem 09.09.2013r. Obecnie trwają roboty rozbiórkowe.
Termin wykonania: do 30 września 2013 r.
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OŚWIETLENIE ZA BUDYNKIEM USC
Zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 29.08.2013 r.
został podpisany protokół odbioru końcowego zadania i przekazania do uŜytkowania.
W dniu 10.09.2013 r. nastąpiło zawiadomienie o zakończeniu
budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Wodzisławiu Śl.
Trwa rozliczenie inwestycji.
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
Wykonawca robót z dniem 22.08.2013r. zgłosił inwestorowi
zakończenie robót budowlanych na obiekcie przedszkola.Dnia 29.09.2013r. dokonano odbioru końcowego zadania i
uzyskano pozytywną opinię Śląskiej Komendy Powiatowej
Państwowej StraŜy PoŜarnej z Wodzisławia śl.. Zostały zakończone roboty budowlane na obiekcie. Obecnie trwają prace rozliczeniowe zadania.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU UL. STRZELCÓW
BYTOMSKICH - JAGIELLOŃSKA
W związku z otrzymanym postanowiem z jednostki wydającej pozwolenie na budowę Projektant zobligowany jest do
uzyskania zgód wszystkich właścicieli nieruchomości na których planuje się inwestycję celem wypełnienia i złoŜenia stosownego oświadczenia. Projektant wystąpił o wydłuŜenie
czas uzupełnienia dokumentów potrzebnych do wydania decyzji pozwolenia na budowę . Jednocześnie ze względu z
wystąpieniem na danym terenie kolizji z siecią elektroenergetyczną oraz z gazociągiem niskiego ciśnienia, które w projekcie i warunkach technicznych uwzględniono do przebudowy
Zamawiający zwołuje spotkania techniczne z właścicielami
w/w sieci celem omówienia zasad przebudowy oraz kosztów
z tym związanych. Obecnie zostaje sporządzony aneks do
umowy z projektantem określający zmianę terminu opracowania kompletnej dokumentacji do dnia 31.10.2013r.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP1
Do dnia 30 sierpnia 2013 r. do Urzędu Miasta Rydułtowy
wpłynęła niekompletna dokumentacja dotycząca termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji c.o. budynku Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Rydułtowach. Termin uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w/w robót upłyną z
dniem 30 sierpnia 2013 r.
W dniu 30 sierpnia 2013 r. podpisano umowę z Projektantem
Jackiem Stępniem PRACOWNIA AUDYTORSKA z
Ostrowca Świętokrzyskiego, stanowiącą uzupełnienie prac
projektowych związanych z kolorystyką segmentu A budynku
Szkoły Podstawowej na kwotę 3 690,00 zł.
PLAC ZABAW PRZY UL.WOJCIECHA KORFANTEGO
W dniu 27.08.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i
montaŜ urządzeń zabawowych. W wyznaczonym terminie
wpłynęło 5 ofert cenowych w kwocie od 59.814,90 zł do 166.050,00 zł.
Trwają prace komisji przetargowej.
TERENY REKREACYJNE PRZY ULICY ADAMA
MICKIEWICZA W RYDUŁTOWACH - RYDUŁTOWSKA FIKOŁKOWNIA RAFA – SUCHY BASEN Z PIŁ-
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KAMI
W dniu 4 września 2013 r. dokonano odbioru I etapu wykonanej drewnianej wiaty pełniącej rolę zadaszenia dla planowanego do montaŜu suchego basenu z piłkami. Termin wykonania II etapu, polegający na wykonaniu przesłon elewacyjnych
wiaty, wyznaczony jest na dzień 30 września 2013 r.
W dniu 05.09.2013 r. podpisano z firmą „KAF-BUD Paweł
Fiszer” protokół odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem utwardzenia terenu wokół drewnianej wiaty pełniącej rolę zadaszenia dla suchego basenu z piłkami oraz ułoŜenia nawierzchni bezpiecznego upadku. Do Urzędu Miasta
Rydułtowy wpłynęła oferta na wykonanie i montaŜ suchego
basenu wraz z plandeką zabezpieczająca basen, schodkami,
zjeŜdŜalnią oraz siatką zabezpieczającą. Wartość oferty wynosi 10 240,00 zł. z określonym terminem realizacji do 2 tygodni od podpisania umowy.
Referat Gospodarki Komunalnej

Dokonano uzgodnień: lokalizacji reklamy – ul. Obywatelska ,
wodociągu – ul. Łokietka,
Ustalenie warunków do włączenia do kanalizacji deszczowej
ul. Ligonia, Jagiellońska,
Przygotowanie decyzji i umów na zajęcie pasa drogowego:
ul. Barwna, Os. Orłowiec, Lelewela, Radoszowska, Strzody,
Wjazdowa, Ofiar Terroru,
Interwencje:
w sprawach utrzymania dróg:
- drogi gminne i wewnętrzne: ul. Gajowa, Św. Jacka – odwodnienie, ul. Maczka – płot,
- powiatowe: interpelacja w sprawie ul. Bohaterów Warszawy,
- interpelacja w sprawie ul. Raciborskiej
- usterki na oświetleniu: KrzyŜkowicka, Bema, Radoszowska,
Narutowicza
- w sprawie sieci wodociągowej: Os. Na Wzgórzu
Prowadzenie spraw:
- pozwoleń wodnoprawnych,
- umowy na montaŜ wiat przystankowych( zrealizowana)
- umów w sprawie zamówienia energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej ,
- umowy na dozór i ochronę terenu Parku Sensorycznego,
- umowy na remont mogiły przy ul. Lipowej,
- umowy na dostawę i montaŜ wyposaŜenia placów zabaw,
- umowy na dzierŜawę kanalizacji teletechnicznej ul. Strzody
Prowadzenie postępowania w sprawie naruszenia stosunków
wodnych na gruncie ul. Tetmajera – boczna,
Analiza wniosków na utwardzenie dróg bocznych.
Przygotowanie postępowania oraz umów na: odwodnienie ul
Tygrysiej, wymianę części krawęŜnika i dodatkowe odwodnienie ul. Benedykta,
Prowadzenie spraw w temacie szkód górniczych: ul. Skowronków, Tygrysia - realizacja usterek, ul. Gen. Maczka, Władysława – oględziny, oraz analiza ugód w spawie napraw: ul.
Św. Jacka, Krzywoustego, Niwki, Niewiadomska.
Polecenia do Zakładu Gospodarki Komunalnej:
- polecenia ustawienia oznakowania zgodnie z projektem - ul.
Raciborska (fotoradar),
- uporządkowania oznakowania zgodnie z uwagami Starostwa.
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AKTUALNOŚCI

Orkiestra z zespołem tanecznym podbijają
Francję !

D

nia 3 października 2013 r. zespół taneczny Sukces
wraz z Orkiestrą KWK Rydułtowy pod batutą
Jana Wojaczka wyruszył w kolejną muzycznotaneczną podróŜ do miejscowości Montbrison
leŜącej niedaleko Lyonu w środkowo-wschodniej części Francji. Po krótkim odpoczynku tancerki wraz z muzykami zaczęli swoje występy na Festiwalu Wina i Sera. W sobotę koncertowali aŜ 3 razy. Publiczność była liczna, a gromkie brawa
motywowały do dalszych pokazów. Niedziela równieŜ była
dniem miłych wraŜeń. Zespół zaczął swoje występy udziałem
w paradzie trwającej blisko dwie godziny, po czym udał się
na pobliską estradę. Uczestnicy festiwalu mogli zobaczyć w
wykonaniu zespołu m.in. znanego na całym świecie Marsza
Radeckiego, Brazylijską Sambę, Kan-Kana, oraz polskie tańce narodowe: Poloneza czy Krakowiaka. Przepięknym występom, oraz tancerkom w widowiskowych kostiumach wraz ze
swoimi utworami towarzyszyła orkiestra. Niestety, wszystko
co dobre szybko się kończy. Z pewnością dla kaŜdego uczestnika wyjazdu te kilka wspólnie spędzonych dni pozostanie
miłym wspomnieniem. Mamy pełne przekonanie, Ŝe dobrze
reprezentowaliśmy nasz Kraj, Śląsk i Rydułtowy.
Roksana Pawluczuk
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Rowerowe zakończenie lata

W

sobotę 5 października odbył się kolejny juŜ
rajd rowerowy pod hasłem „Rowerem po zdrowie – zakończenie lata”, którego współorganizatorem była
Sekcja Turystyki Rowerowej „Koło” działająca przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa. Rajd był organizowany w ramach
XIV Dni Promocji Zdrowia.
Na miejsce startu stawiło się ponad 100 osób. Przy pięknej
pogodzie i w dobrych humorach rowerzyści wyruszyli w trasę,
która wiodła pszowskimi ulicami i ścieŜkami rowerowymi.
Metą rajdu było boisko LKS Naprzód 37 KrzyŜkowice. Na
boisku zorganizowano poczęstunek, gdzie wszyscy mogli się
posilić pyszną kiełbaską z grilla. Wszyscy uczestnicy rajdu
rowerowego otrzymali takŜe pamiątkowe upominki.
Tradycyjnie jak co roku dla rowerzystów przygotowano konkurencje sprawnościowe w następujących kategoriach: 1.
Jazda prostolinijna – I miejsce Hania Hawel
2. Rzut obręczą do celu – I miejsce Łukasz Mielańczyk
3. Jazda pod poprzeczką – I miejsce Kamil Ochociński
4. Rzut lotką do tarczy – I miejsce Jagoda Nowak
5. Rowerowy tor przeszkód – I miejsce Wiesław Polit
Na zwycięzców poszczególnych kategorii za zajęcie I, II i III
miejsca czekały nagrody, które osobiście wręczył Burmistrz
Miasta Pan Marek Hawel. Serdeczne podziękowania dla
wszystkich rowerzystów za tak liczny udział oraz Sekcji Rowerowej „Koło” za zaangaŜowanie w organizację rajdu. Dziękujemy równieŜ naszym słuŜbom bez których rajd nie mógł
by się odbyć - Komisariatowi Policji w Pszowie oraz Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Pszowie. Do zobaczenia za rok.

REPREZENTACJA PSZOWA BRĄZOWYM
MEDALISTĄ FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO
IV TURNIEJU O PUCHAR
PREMIERA DONALDA TUSKA W PSZCZYNIE !

N

a zwycięzców poszczególnych kategorii za zajęcie
I, II i III miejsca czekały nagrody, które osobiście
wręczył Burmistrz Miasta Pan Marek Hawel. Serdeczne podziękowania dla wszystkich rowerzystów za tak liczny udział oraz Sekcji Rowerowej „Koło” za
zaangaŜowanie w organizację rajdu. Dziękujemy równieŜ naszym słuŜbom bez których rajd nie mógł by się odbyć - Komisariatowi Policji w Pszowie oraz Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Pszowie. Do zobaczenia za rok.Kolejnym etapem roz-
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grywek Turnieju Orlika, do którego awansowała pszowska
reprezentacja chłopców w kategorii 10-11 lat był finał wojewódzki, który odbył się w Pszczynie 1 października br. Na
starcie po bilet do Warszawy stanęły 32 zespoły – zwycięzcy
finałów powiatowych, w czterech kategoriach. Pszów i powiat
wodzisławski reprezentowali: Kamil Wyrwał, Wiktor Piejak,
Marcin Lasota, Oskar Okrutny, Artur Skorupa, Kamil Kirszniak, Maciej Mańka, Kacper Owczarczyk, Jakub Twardzik i
Bartosz Łapiński oraz opiekun zespołu Jacek Sowa.Finał w
Pszczynie miał bajeczną oprawę i wzorową organizację. Na
powitanie zawodnicy otrzymali na własność kompletne stroje
sportowe (getry, spodenki i koszulkę), talon na obiad i słodycze oraz wodę do uzupełnienia strat energetycznych zapowiadającego się na cały dzień wysiłku fizycznego. Zawodników
bowiem najpierw czekały rozgrywki grupowe, a jeśli uda się
wyjść z grupy, walka w półfinale o awans do finału, którego
zwycięzca wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Po uroczystym otwarciu imprezy przez przedstawicieli Ministerstwa Sportu, Szkolnego Związku Sportowego i gospodarza
turnieju przystąpiono do gier grupowych wg wcześniej rozlosowanej kolejności. Zespół z Pszowa wystartował w grupie
„C” rewelacyjnie pokonując w sportowej walce SP Rudniki
(4:3) i druŜynę „Diament” Czaniec (5:2). Zwycięstwo w drugim meczu dało wprawdzie awans do półfinału, ale zostało
okupione groźną kontuzją czołowego napastnika - Maćka
mecz w grupie, bez pełnego ataku, zawodnicy z Pszowa przegrali. Pokonał ich jednak nie byle kto, tylko jak się na koniec
turnieju okazało zwycięzca finału wojewódzkiego - SP 51 Katowice.Wygrywając dwa mecze grupowe pszowska druŜyna
awansowała do półfinału, gdzie system rozgrywek zakładał
grę wg tabeli „na krzyŜ” - czterech liderów i wiceliderów poszczególnych grup. Pszowska druŜyna z drugiego miejsca w
grupie trafiła na mocny zespół SP 16 z Jaworzna. Ulegając im
pozostała walka o 3 miejsce i brązowy medal finałów wojewódzkich. To była ogromna motywacja dla młodych zawodników z Pszowa. Chłopcy dali z siebie wszystko i ostatecznie
wspierani przez kontuzjowanego wcześniej napastnika pokonali zdecydowanie, ale w trudnej sportowej walce UKS Toszek Pyskowice. BRĄZOWY MEDAL NASZ!!! Wręczenia
medali, pucharów i dyplomów dokonali przedstawiciele Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach i władze Pszczyny. Podziękowania naleŜą się w zasadzie wszystkim, którzy przyczynili się do tak udanego występu pszowskiej młodzieŜy. Przede wszystkim zawodnikom za wysiłek
fizyczny i grę, opiekunowi zespołu Jackowi Sowie za zaangaŜowanie i trud włoŜony w przygotowanie druŜyny, a takŜe
sponsorom prywatnym, którzy ufundowali dodatkowe kalorie
w postaci słodyczy i poczęstunku w ulubionej przez dzieci
restauracji na literkę „M”. Mańki. Potrzebna była pomoc medyczna i załoŜenie szyny ortopedycznej na rękę.
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Bułgaria Złote Piaski/Czajka
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drodze zwiedzaliśmy wykute w sakle monastyru AladŜa
(klasztor z IV w) a takŜe budowle rzymskich fortyfikacji bizantyjskich i zabytków architektury tureckiej. Uczestniczyliśmy w mszy Św. w języku polskim. Wolny czas spędzaliśmy
na zwiedzaniu i zakupie na straganach w centrum parku. 14
osób uczestniczyło w wycieczce do Nessebaru jest to urokliwa
miejscowość połoŜona na skalnym półwyspie, wpisana na listę
UNESCO. Najbardziej interesującym miejscem jest starówka,
gdzie wśród wąskich uliczek moŜna było zakupić piękne koronki, lokalne trunki oraz inne pamiątki. Były teŜ pozostałości
obiektów czasów panowania greckiego i tureckiego ( tureckiego ponad 650 lat ). Temperatura w czasie naszego pobytu sięgała 30 stopni C, dobrze, Ŝe w pokojach mieliśmy klimatyzację.

K

lub Emeryta i SiTG był organizatorem wczasów w
Bułgarii a konkretnie w Złotych Piaskach. Emeryci to twardzi ludzie, dlatego tak sądzę, Ŝe przejazd
z Rydułtów na miejsce to 26 godzin jazdy autokarem. Trasa przebiegała przez Czechy, Słowację, Węgry i Serbię. W Serbii mieliśmy nocleg z kolacją i śniadaniem. O godzinie 8.00 ruszyliśmy w dalszą podróŜ do Złotych Piasków
tam przybyliśmy o godz. 19.30 czasu bułgarskiego i zakwaterowaliśmy się w hotelu DALIAGARDEN*** w Złotych Piaskach dzielnicy Czajka. Utrapieni przejazdem zjedliśmy kolację i udaliśmy się na wypoczynek. Przy hotelu był odkryty
basen gdzie moŜna było dostać schłodzoną wodę za darmo,
parasol oraz leŜak. Sama plaŜa to szary piasek, zejście do morza strome, a morze głębokie. JeŜeli chodzi o wycieczki fakultatywne owszem były do Warny, wiadomo miasto portowe, po

Bogumił Kosowski

śyczenia
yczenia dla Henryki i
Franciszka Paprotny z
okazji
Sanecznik Judyta,, Mańka Urszula,
35 rocznicy
ElŜbieta Jankowska, Magdalena Donga,
Ślubu
lubu
Marzena Groborz,
śyczenia dla solenizantów
z miesiąca listopada

Henryk Mańka, Krystyna Gajda
Halina Stedin,

śyczenia urodzinowe dla Pani
Eugenii Habram,
która obchodziła
urodziny w
październiku.
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„W Ŝyciu waŜny jest nie triumf, lecz walka.
Rzeczą istotną jest nie zwycięŜać, lecz
umieć toczyć zwycięski bój.”
Pierre de Coubertin
Jesteśmy mistrzami – my wszyscy

Tymi słowami zakończyła się 13.09.2013 r. w Zespole
Szkół w Rydułtowach uroczystość otwarcia przebudowanego
boiska do piłki noŜnej, z nawierzchnią ze sztucznej trawy
oraz wielofunkcyjnego boiska do siatkówki i koszykówki, a
takŜe bieŜni okólnej i miejsca do skoku w dal oraz rzutu kulą.
Ale zacznijmy od początku. Piątek 13. września powitał nas, jak przystało na przysłowiowy pechowy dzień, ulewą, chłodem i ogólnie nieprzyjemną aurą. PokrzyŜowało to
przygotowane z rozmachem otwarcie boisk. Trzeba było sięgnąć po plan awaryjny. Ale Grono Pedagogiczne wykazało
się prawdziwie sportową postawą, charakteryzującą się duchem walki nawet w trudnych warunkach.Od lat wzorem takiej postawy jest Pani Dyrektor Joanna Gapińska, która cały
czas czuwała, nawet w czasie wakacji, nad pracami przy boiskach.
I tak oto zapłonął znicz zapalony pochodnią przez
Panią Burmistrz Kornelię Newy. W tym momencie moŜna
było choć trochę wyobrazić sobie, co czują sportowcy podczas olimpiad, poniewaŜ nawet na sali gimnastycznej udzieliło się wszystkim mocniejsze bicie serca: zgromadzonym szanownym gościom, nauczycielom i uczniom maszerującym
klasami w barwnym korowodzie.
Po tej chwili niezwykłego skupienia wielka radość i
wypuszczenie około 150 balonów w kolorach flagi olimpijskiej pod symboliczne niebo. I poczucie, jak te wszystkie
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krótki pokaz swoich umiejętności artystycznych. Były występy chóru szkolnego pod dyrekcją K. Grzeszczak, taniec sportowy w wykonaniu klas III przygotowany przez J. Skowron i
K. Kuśkę, zagrzewający do meczu taniec akrobatyczny
dziewcząt z gimnazjum i klasy IIc opracowany przez E. Pytkę
-Reck, utwór M. Koterbskiej „Bo mój chłopiec w piłkę kopie” w wykonaniu siedmioletniej Kingi Woźnicy i zespołu
„Czelodka”. Niezwykle wzruszający był występ czwórki
„tenorów” (Szymona Hryniewickiego, Karola Mocarskiego,Mateusza Wolskiego, Igora Zdrzałka), którzy są juŜ absolwentami naszej szkoły, ale specjalnie przybyli na tę uroczystość. Występy zakończył zespół pani S. Jakubiec „Czelodka”, który wykonał „Whearethe champions”. W tym
momencie wszyscy zgromadzeni powstali i włączyli się do
wspólnego śpiewu.
I słusznie, bo wiara w to, Ŝe moŜemy w jakiejś dziedzinie być mistrzami, jest i będzie waŜna podczas rozgrywek
na nowych boiskach, ale równie istotna będzie przy tablicy
oraz w Ŝyciu codziennym.

Zespół Szkół w Rydułtowach
P.S. Zapraszamy od obejrzenia galerii zdjęć z otwarcia boisk
oraz nagrań na kanale YT (http://youtu.be/XPh5r0NsHo4;
http://youtu.be/vt2Mm0gnPX8).

symbole wiele znaczą, jak bardzo są waŜne w Ŝyciu, równieŜ
w Ŝyciu szkoły.
Przemówienia gości, prezenty, podziękowania miały
jakiś szczególnie ciepły charakter, bardziej rodzinny niŜ oficjalny. Przyświecał im bowiem jeden, najwaŜniejszy cel: troska o zdrowie dzieci. Poświęcenie boisk przez Proboszcza z
parafii Orłowiec, ks. S. Juraszka,zakończyło się więc modlitwą, znaną nam wszystkim z dzieciństwa: „Aniele BoŜe stróŜu mój”.
A dzieci pokazały, Ŝe drzemie w nich sporo talentów
i woli walki. Zaprezentowały na bardzo wysokim poziomie

Wynajmę mieszkanie
2 pokojowe z balkonem,
I piętro
Racibórz, ul. Kościuszki
tel. 32 415 56 79
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IV Turniej o puchar premiera
Donalda Tuska

D

nia 25.09.2013 r. na Orliku przy ulicy Radoszowskiej odbył się IV TURNIEJ O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA (etap: eliminacje
wojewódzkie, rocznik 2001/2002 chłopcy). Podczas zawodów panowała wspaniała atmosfera rywalizacji,
wzajemnego szacunku i dopingu oraz zasad fair play. Zawodnicy prezentowali wysoki poziom umiejętności technicznych i
taktycznych.
DruŜyny startujące w turnieju:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach
3. Zespół Szkół nr3 w Wodzisławiu Śląskim
4. Szkoła Podstawowa w Czernicy
5. Szkoła Podstawowa w CzyŜowicach
6. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich
7. Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej

DruŜyna

Mecze Punkty Bramki

1

Wodzisław
Śląski

3

7

13-8

2

Pietrowice
Wielkie

3

7

12-6

3

Racibórz

3

0

7-10

4

Kuźnia Raciborska

3

3

4-12

1

Czernica

2

3

6-3

2

Rydułtowy

2

0

0-7

3

CzyŜowice

2

6

6-2

Grupa A
Grupa B

Racibórz – Kuźnia Raciborska
Czernica – Rydułtowy
Wodzisław Śląski – Pietrowice Wielkie
Rydułtowy – CzyŜowice
Racibórz – Wodzisław Śląski
Pietrowice Wielkie – Kuźnia Raciborska
Czernica – CzyŜowice
Racibórz – Pietrowice Wielkie
Wodzisław Śląski – Kuźnia Raciborska

FINAŁ:
CzyŜowice – Pietrowice Wielkie
2:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w CzyŜowicach
II miejsce - Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich

Robert Szulc

Rajd Rowerowy w Lyskach

W

Schemat rozgrywek/ Wyniki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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3:2
4:0
4:4
0:3
3:4
4:1
2:3
1:4
5:1

sobotę, 12 października kilkunastu mieszkańców, w tym radnych i sołtysów naszej gminy
zebrało się na terenie Oczyszczalni Ścieków w
Suminie, by wziąć udział w rajdzie rowerowym „Szlakami Gminy Lyski”. Tego dnia pogoda dopisała
stwarzając idealne warunki do aktywnego spędzenia czasu w
otoczeniu przyrody. Uczestnicy wyruszyli o godz. 10 ścieŜką
rowerową w kierunku Zwonowic podziwiając piękne, jesienne krajobrazy. Trasa nie była uciąŜliwa, łącznie rowerzyści
przejechali ok 10 km. Po dotarciu na metę, na cyklistów czekał ciepły poczęstunek. Dodatkową atrakcją rajdu była moŜliwość zwiedzenia oraz zapoznania się z historią XIX wiecznej
leśniczówki w Suminie. Bogatą historię oraz niepowtarzalny
klimat leśniczówki tworzą zebrane w niej eksponaty uŜytku
codziennego, związane z Ŝyciem naszych przodków. Obecna
właścicielka Pani Janina z chęcią i niebywałym entuzjazmem
opowiada o tej skarbnicy historii.
Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili spędzając mile czas.
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PORADY PRAWNE

K

Szanowni Państwo!

ończy się nasz trwający 3 lata projekt z Kapitału Ludzkiego pt. „Świadomy Obywatel”. Na ten projekt składały się porady
prawne i specjalistyczne prowadzone w 4
Biurach Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich
na terenie powiatu wodzisławskiego tj. w Rydułtowach
(siedziba TMRu), w Wodzisławiu Śląskim (siedziba
PCPRu), w Gorzycach (siedziba GOPS) i Mszanie
(Urząd Gminy). Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów w Partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który był odpowiedzialny za organizację porad specjalistycznych
(uzaleŜnienia, porady psychologa, rodzinne). W dniu
20 listopada 2013 r. o godzinie 16:00 w Budynku Administracyjnym (były Dom Orkiestry) odbędzie się
Konferencja Podsumowująca ten niezwykły i kosztowny projekt na którą zostanie zaproszonych wiele
osób z terenu powiatu. Konferencja podsumowuje
efekty programu, zaprezentuje film z działań promocyjnych w ramach projektu, a po posiłku zobaczymy
bogaty program artystyczny. JuŜ dziś moŜemy podać,
Ŝe tylko w siedzibie TMRu do końca września prawnicy
udzielili 2857 porad. Do 15 grudnia będzie jeszcze moŜliwość skorzystania z bezpłatnych porad i zachęcamy
Mieszkańców do skorzystania z tej moŜliwości.
Henryk Machnik
Projekt „ŚWIADOMY OBYWATEL”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”

tel. 32 414 00 66
Biura Bezpłatnych Porad Prawnych
i Obywatelskich świadczą usługi:
- prawo pracy (ochrona praw
pracowniczych, ochrona stosunku pracy)
- prawo rodzinne (m.in. separacja,
rozwód, alimenty)
- prawo cywilne (umowy cywilnoprawne,
sprawy spadkowe itp.)
- ubezpieczenia społeczne (prawo do
emerytury, renty)
- przepisy dotyczące pomocy społecznej
oraz świadczeń społecznych
- prawo administracyjne

Godziny Porad Prawnika
Poniedziałek: 11:00 – 17:00
Wtorek: 13:30 – 17:30
Środa: 08:30 – 15:30
Piątek: 08:30 – 14:30
Ze względu na ograniczony
wymiar godzinowy, wskazane
jest wcześniejsze telefoniczne
ustalenie terminu spotkania z
prawnikiem.

Godziny urzędowania
Biura w Rydułtowach
Poniedziałek: 9:30 – 17:30
Wtorek: 9:30 – 17:30
Środa: 8:30 – 16:30
Czwartek: 8:30 – 16:30
Piątek: 8:30 – 16:30
www.swiadomy-obywatel.pl

Z biura mogą korzystać mieszkańcy powiatu wodzisławskiego oraz rybnickiego i raciborskiego. Mieszkańcy
pow. Wodzisławskiego mogą takŜe korzystać z Biura w PCPR w Wodzisławiu, OPS w Gorzycach i UG w Mszanie.
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Udany wyjazd

Podziękowania

S

erdeczne podziękowania dla osób, które przeznaczyły 1% swojego podatku na działania programowe
TMRu, oto lista osób : Jan Swoboda-Rydułtowy,
Michał Poręba-Rydułtowy, Krystian GajdaRydułtowy, Rita Ferenc-Rydułtowy, Tadeusz GołekRydułtowy, Krzysztof i Bogusława Jędrośka-Rydułtowy, Janusz Grabiec-Rydułtowy , Adolf Widera-Rydułtowy, Leszek
Dyrda- Rydułtowy, Rozalia Węglorz-Rydułtowy, Piotr Lipina
- Rydułtowy, Marek Daab- Rydułtowy, Henryk FraniczekRzuchów, Izabela Lubas- Rybnik, Urszula Hajto- Rydułtowy,
Grzegorz Dyrda- Rydułtowy, Danuta Nowak- Rydułtowy,
Stanisław Brzęczek- Rydułtowy, Alojzy i Krystyna BarnabasRydułtowy, Adam i Maria Majer- Rydułtowy, Wanda MoricRydułtowy, Bogusław i Hanna Kurdziel- Rydułtowy, Kazimierz i Zofia Talik- Rydułtowy, Jerzy i Wanda JankowskiRydułtowy, Dariusz i Małgorzat Janeccy- Pszów, Regina KałuŜa- Rydułtowy, Erwin i Gertruda Więcek- Pszów, Tadeusz i
Krystyna Kosteczka- Rydułtowy, Adolf i Małgorzata Gwoździk- Rydułtowy, Henryk i Urszula Mańka- Rydułtowy, Otto
i Sylwia Paulus- Rydułtowy, Mateusz Marszolik- Rydułtowy,
Kazimierz Staszkiewicz- Rydułtowy, Bogumił KosowskiRydułtowy, Rudol Warło-Rydułtowy, Krzysztof Pedyna- Rydułtowy, Henryk i RóŜa Machnik-Rydułtowy, Mariola MajerRydułtowy, Jan i Urszula Marszolik- Rydułtowy, Czesław
Rezner- Rydułtowy, Hans i Jolanta Pedyna- Rydułtowy, Stanisław Hajto- Rydułtowy, Maria Pawałek- Rydułtowy, Jerzy i
Krystyna Kowol- Rydułtowy, Ewald i Anna Brzezinka- Rydułtowy, Weronika Kosowska- Rydułtowy, Ewald i Halina
Kasperek- Pszów, Teodor i Bronisłwa Staniek- Rydułtowy,
Kazimierz i Genowefa Kruszewscy- Rydułtowy, Janusz Abczak- Rydułtowy, Zygmunt i Krystyna Poterała- Rydułtowy,
Erwin Kosteczko- Rydułtowy, Grzegorz i Edyta Marszolik
Rydułtowy, Romana Honus- Rydułtowy, Jadwiga KolasaRydułtowy, Kazimierz i Janina Złotowscy- Rydułtowy, Mirosław i Teresa Gawron- Rydułtowy, Arnold i Stefania Gruszka
- Rydułtowy, Stefania Stebel- Swoboda- Rydułtowy, Grzegorz i Karolina KałuŜa- Rydułtowy, Stanisław i Mariola Marszolik- Rydułtowy, Paweł i BoŜena Kowalscy- Kuźnia Raciborska, Stanisław i BoŜena Dziwoki- Rybnik, Maciej GołekRydułtowy, Jerzy Bernadeta Majer- Rydułtowy, Łukasz i
Beata Gaszka- Rydułtowy, Stanisław Leśkiewicz- Szczecin.
4 osoby wypełniły lecz nie podały nazwiska.

Serdecznie Dziękujemy !

W

dniach 14-16 IX Stowarzyszenie InŜynierów
Techników Górniczych-sekcja Emerytów przy
kopalni „Rydułtowy-Anna” zorganizowało
wyjazd do Ustronia Morskiego. Nad organizacją czuwał p. Prezes Alojzy Stebel. Wyjazd był bardzo dobrze
zorganizowany. Wygodny autobus i bardzo dobrzy kierowcy.
PodróŜ przebiegła bardzo szybko. Na miejscu teŜ wszystko
było przygotowane. Na pogodę teŜ bardzo narzekać nie moŜna- deszcz ze słońcem na zmianę. Były spacery po plaŜy i
okolicy, oraz wycieczka autokarowa do Kołobrzegu i ogrodów w Dobrzycy. Noclegi i wyŜywienie bardzo dobre. W tym
wszystkim złe było tylko to, Ŝe czas uciekał zgodnie z łacińskim powiedzeniem „panta rei”- czas płynie. Droga powrotna
teŜ przebiegła niezwykle sprawnie i szybko, słowa uznania
dla kierowców autobusu. Przywieźliśmy duŜo wraŜeń, trochę
piasku i muszelki z plaŜy. Myślę, Ŝe w imieniu wszystkich
uczestników mogę wyrazić szczere i serdeczne podziękowanie wszystkim organizatorom wyjazdu, szczególnie szefowi
Panu Alojzemu Steblowi, który nad całością czuwał. Nam
uczestnikom, teŜ naleŜy się pochwała za zdyscyplinowanie.
Oby takich wyjazdów było więcej. Dziękujemy

Maria Antonina Wieczorek

Pogotowie Stomatologiczne
codziennie i w święta
od 19.00-21.00
Racibórz, ul. Żwirowa 12

tel. 32 415 56 79

Felgi

aluminiowe, stalowe

Wulkanizacja
wymiana tłumików
PIASKOWANIE
spawanie
PROSTOWANIE malowanie

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

Humor Humor Humor

S

ą bardzo agresywne. Pchają się
do oczu, ust. Chętnie lecą do
światła. Chmarami dostają się
do ogrzewanych mieszkań, by
***
tam spędzić zimę. Jednak zanim zasną,
Siedzą dwie samotne dziewczyny w barze, ogólnie jest Ok, ale
boleśnie dają się we znaki domownichłopa by się zdało.
kom. Wielu z nas, choć moŜe jeszcze o
- Znasz jakiś facetów?
tym nie wie, jest na nie uczulonych. W
- Pewnie
niektórych szkołach i szpitalach zdecydowano się na dezynsek- To dzwonimy do 32-óch
cję. Harmonia axyridis, czyli biedronka azjatycka, nazywana
- A po co nam tylu?
równieŜ arlekinem wyparła juŜ polską przyjazną boŜą krówkę.
- Po pierwsze: połowa nie przyjdzie
To agresywny gatunek chrząszcza. W Polsce po raz pierwszy
- Ale, po co nam 16-tu?
biedronki azjatyckie pojawiły się w Poznaniu we wrześniu 20- Po drugie: połowa się napije.
06 roku. Z roku na rok arlekinów jest coraz więcej. Azjatyckie
- Ośmiu to teŜ duŜo.
biedronki to 5-8 milimetrowe owady o czerwonych lub poma- Po trzecie: połowa jak zwykle nie
rańczowych skrzydełkach w czarne kropki o nieregularnym
będzie mogła.
kształcie. Owad ten Ŝywi się głównie mszycami, pyłkiem kwia- A czterech?
towym, owocami, ale takŜe jajami i larwami innych gatunków
- A co, nie chcesz dwa razy...??
biedronek. W naturalnym środowisku przesiaduje na krzewach
***
i drzewach liściastych. W miastach – moŜna spotkać ją dosłowPara małŜeńska wybrała się na wczasy. Tam poznała inną parę nie wszędzie. Biedronka Ŝyje zazwyczaj 30-90 dni. Najstarsze
i wspólnie spędzali urlop. Po kilku dniach postanowili urozma- osobniki nawet trzy lata. Są w dodatku bardzo płodne. W
icić sobie wakacje i w tym celu zamienili się partnerami na
mieszkaniach biedronki obsiadają okna, parapety, firanki, lamjedną noc. Rankiem w kuchni spotykają się panowie i rozmapy, spodnie powierzchnie stołowych blatów, kąty pomieszczeń.
wiają:
Wydzielana przez ich stawy udowo-goleniowe Ŝółta substancja
-Jak się bawiłeś?
jest niebezpieczna, bo zawiera alergeny. Owady zostawiają
-Ja, świetnie, a Ty?
trwałe ślady tam, gdzie przesiadują. Poza tym nieprzyjemnie
-Ja teŜ doskonale, nawet się nie spodziewałem, Ŝe tak moŜe
pachną. Właścicieli mieszkań doprowadza to do szału. Biedronbyć.
ki azjatyckie zaczęły atakować ludzi. Owady najczęściej gryzą
-No to fajnie, a ciekawe czy dziewczyny teŜ przypadły sobie do człowieka w mieszkaniach, w których ulokowały się na czas
gustu?
hibernacji i atakują najmocniej jesienią i wiosną. Co gorsza,
stwierdzono,
Ŝe u niektórych ich ukąszenia powodują reakcje
***
alergiczne
dróg
oddechowych i skóry. Uczulenie objawia się
Matka miała 3 córki : Akację, Jabłonkę i Cegiełkę.
najczęściej
zapaleniem
spojówek, swędzącą pokrzywką, napaPewnego dnia przychodzi do niej jedna córka i się pyta:
dami
astmy
oraz
obrzękiem
naczynioruchowym. NaleŜy uni- Mamo! Mamo! A dlaczego mam na imię Akacja?
kać
kontaktu
z
biedronkami
azjatyckimi. JeŜeli jest to nie- Bo gdy byłaś mała spadł ci na czoło liść akacji.
moŜliwe,
w
niektórych
przypadkach
konieczne jest przyjPo chwili przybiega druga córa i zadaje podobne pytanie.
mowanie
leków
antyalergicznych.
Warto
więc szczelnie za- Mamo! Mamo! A dlaczego mam na imię Jabłonka?
mknąć
okna
i
dodatkowo
spryskać
framugi
preparatem
owado- Bo gdy byłaś mała spadł ci na czoło liść jabłoni.
bójczym.
Skuteczne
okazuje
się
zamontowanie
w
oknach
speNa końcu przybiega trzecia córa i się pyta:
cjalnych
siatek.
Rodzice
podczas
spacerów
z
dziećmi
powinni
- Łebełebełebe?
uwaŜać, aby ich pociechy nie brały na ręce chińskich biedro***
nek.
Kumpel do kumpla:
Wygrałem milion złotych w totka!
Gratulacje! A co na to twoja Ŝona?
Odebrało jej mowę!
Zazdroszczę ci. Tyle szczęścia na raz...
Naz wa firmy

***
Kanar sprawdza bilety w autobusie.
W końcu dociera do pasaŜera drzemiącego na tyle i puka go w
ramię:
-Bilecik proszę!
PasaŜer otwiera zaspane oczy. Marszczy brwi i odpowiada z
niechęcią:
- Człowieku... Kierowca sprzedaje.
Materiał Expres.Olsztyn.pl
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Jesień z przyjaciółmi TMR-u

T

radycyjnie w okresie jesieni - pory
roku zdobionej róŜnymi barwami, Zarząd TMR zorganizował w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”- program–spotkanie o charakterze rozrywkowym,
dla mieszkańców, Zespołów i Członków Towarzystwa pt.
„Jesień z przyjaciółmi TMR”. Spotkanie to zaszczycili zaproszeni Goście: Burmistrz Miasta p. Kornelia Newy, Przewodniczący Rady p. L. Szwan, Radni Miasta, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowała Pani Alina Osadnik, Starostwo Powiatu reprezentował Pan Zbigniew Seemann, zaś Posła Pana Ryszarda Zawadzkiego reprezentował
Kierownik Biura Pan Fryderyk Kamczyk. W programie
współfinansowanym przez Urząd Miasta udział wzięły Instytucje i Firmy współpracujące z TMR: Kopalnia „Rydułtowy –
Anna”, Ciepłownia Rydułtowy, Orkiestra Dęta Kopalni,
Dziekan ks. Konrad Opitek, Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
Przedszkole Nr 4, Zespół Gimpel– Band, chóry: „Cecylia” z
Paniami Ritą Ferenc i ElŜbietą Jankowską, chór „Lira” z Panią Urszulą Matuszek i Panem Janem Krajczok, stowarzyszenie
„Pikotki”reprezentowane
przez Panie Danutę Krajczok i
Cecylię Madejską. W spotkaniu udział wzięli
członkowie,
grono przyjaciół
i
sympatyków
Towarzystwa. Zespół gospodarczy w składzie: Danuta Nowak, Barbara Pałka, Eugenia Habram, Stefania Stebel i Henryk Mańka serwowali kawę, herbatę i śląski kołocz upieczony
przez Leszka Adamczyka. Media reprezentowali: Pan Bogumił Kosowski, P. Angelika Rzaczek i P. Sabina Tomaszewska. Miło nam, Ŝe w imprezie w charakterze widzów wzięło
udział wiele osób, zwłaszcza reprezentujących TMR. Zaprzyjaźnionym Instytucjom i Firmom współpracujących z TMRem wręczono pamiątkowe Statuetki XX-lecia TMR: dla
KWK „Rydułtowy-Anna” – statuetkę odebrał Prezes SITG
mgr inŜ. Aleksander Chowaniec, dla Orkiestry Dętej Kopalni
„Rydułtowy” – statuetkę odebrał Prezes i dyrygent orkiestry
P. Jan Wojaczek, zaś Statuetkę Mecenasa XX-lecia TMR dla
„Ciepłowni Rydułtowy” odebrał Prezes mgr inŜ. Andrzej
Wycisk.
W ramach spotkania wręczono dyplomy, kwiaty i nagrody
rzeczowe dla laureatów konkursów: na Najpiękniejszy balkon
roku 2013 dla: P. Urszuli Hajto (I miejsce), dla P. Antoniego
Majer(II miejsce) i P. Soni Matuszek (III miejsce), oraz na
Najpiękniejsze otoczenie domu w roku 2013: P. Gabriela
Szypuła (I miejsce), P. Dariusz Podzowski (II miejsce), P.
Paweł Staniek (III miejsce). W holu Rydułtowskiego Centrum
Kultury „Feniks” prezentowano fotogramy konkursowych
balkonów oraz ogrody i otoczenie domów. Laureatom GRATULUJEMY! Z występem pozakonkursowym tematycznie
związanym z tytułem programu, wystąpiły: „Rzuchowianki” i
męski chór TMR-u, przy współudziale par tanecznych Ogniska Pracy Pozaszkolnej kierowanej przez P. mgr Annę Skomorowską, dzieci z przedszkola nr 4 przygotowywanych do
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występu przez Panie: Beatę Jeszka i Gabrielę RotterKrawiec. Zespół Gimpel-Band wystąpił w specjalnym programie z tekstem okolicznościowym P. mgr Katarzyny Konofał z którym zaśpiewała Pani Burmistrz K. Newy, a miał
równieŜ wystąpić Pan Zbigniew Seemann lecz przyśpieszenie występów spowodowało, Ŝe były Burmistrz nie miał
szans na występ– za co Serdecznie Pana Seemanna, zespół i
widzów przepraszamy. Jako przerywnik dwukrotnie z pięknymi tańcami zaprezentował się Zespół „Olimpki” z OOP –
prowadzony przez P. Aleksandrę Wolner. Do udziału w konkursie zaproszone zostały Zespoły: „Turbulencja”,
„Kokoszyczanki”, „Połomianki”, „Gospodynki”,
„CzyŜowianki”, „MłodzieŜowy zespól z Gogołowej”,
„Podbuczanki”, „Melodia”, Moszczeniczanki” i „Pszowiki”,
które wystąpiły z programem jesiennym, ocenianym wg regulaminu przez powołane jury, w skład którego weszli: P. Urszula Matuszek, P. Ilona Sklarek, P. Joanna Rusok, P. Alicja
Kołodziej, P. Maria-Antonina Wieczorek oraz P. Jan Wojaczek. Jury konkursu oceniało: treść piosenek, śląsko godka,
scenki tematycznie związane z programem jesieni, pląsy, skecze, stroje i scenografię. Limitowany był czas występu poszczególnych Zespołów. W wyniku pracy jury, pierwsze
miejsce w konkursie zajął Zespół „Pszowiki”, drugie miejsce
Zespół „CzyŜowianki”, zaś trzecie, równorzędne miejsce zajęły Zespoły: „Podbuczanki” i ”Mszanianki”; WyróŜniono
Zespoły młodzieŜowe: „Turbulencja” i „Uczniowski Zespół z
Gogołowej”. Laureatem nagrody ufundowanej przez Posła
RP Ryszarda Zawadzkiego za zajęcie pierwszego miejsca w
konkursie został Zespół „Pszowiki”. Wszystkie występujące
Zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, kwiaty, oraz upominek w postaci zestawów ksiąŜkowych. Wręczenia dyplomów, nagrody i upominków ksiąŜkowych dokonali Burmistrz
Miasta, Przewodnicy Rady Miasta oraz Prezes TMRu Henryk
Machnik. Wszystkim Zespołom Gratulujemy! Dziękujemy
równieŜ ofiarnym harcerzom, którzy byli obsługą szatni i
dziękujemy całemu personelowi RCK „Fenix”. JuŜ dziś za-

praszamy Mieszkańców na specjalny program na dzień 20
listopada br. do Domu Orkiestry . To zaproszenie w imieniu
Zarządu TMR-u skierowali prowadzący program: Marzena
Groborz i Jerzy Majer. Impreza była współfinansowana ze
środków Miasta Rydułtowy.

Koordynator Projektu
(-) Jerzy Majer
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Wspomnienie o śp.
Andrzeju Korbicy

W

smutku pogrąŜona Rodzino ,
Koledzy , Przyjaciele , Znajomi , Sąsiedzi zmarłego ś. p.
Andrzeja Korbicy. Jedni mówią, Ŝe śmierć jest jedyną sprawiedliwością.
Niestety z takim stwierdzeniem trudno się zgodzić gdy mamy przed sobą śmierć śp. Andrzeja. Przypomnijmy kim był. Urodził się w Rydułtowach w 1947 roku. Po ukończeniu szkoły
podstawowej uczęszczał do szkoły zawodowej
uzyskując średnie wykształcenie. Podejmuje pracę na Kopalni
Anna w charakterze elektromontera a później zostaje wybrany na kilka kadencji na funkcję Przewodniczącego Związku
Zawodowego Górników w Polsce przy KWK Anna . AngaŜuje się w pracę Zarządu Klubu sportowego z Pszowa , wspiera
sekcje tenisa stołowego, orkiestry górnicze zwłaszcza z Kopalni „Anna” i kopalni „Rydułtowy”. Jest obecny we wszystkich przejawach Ŝycia społecznego w Pszowie, Rydułtowach
i w powiecie. Zostaje członkiem Towarzystwa Miłośników
Rydułtów. Po przejściu na emeryturę wcale nie maleje Jego
aktywność. Zostaje wybrany na kolejne kadencje do Rady
Powiatu a w obecnej kadencji zostaje członkiem Zarządu
powiatu. W TMR pełnił odpowiedzialną funkcję Z-cy Prezesa
ds. gospodarczych. Zakładaliśmy, Ŝe to właśnie On będzie
prezesem TMRu w przyszłej kadencji, ale los okazał się bezlitosny. Niejednokrotnie podziwialiśmy go za energię i za
niezwykłą umiejętność tak organizowania czasu kaŜdego
dnia , Ŝe zdąŜał zrobić zakupy, pomóc chorej śonie, przygotować posiłki, pobyć z Rodziną, zwłaszcza z ukochanym
Wnukiem a jednocześnie dać rady być obecnym na wielu
spotkaniach słuŜbowych i mniej oficjalnych i zdąŜyć zadbać o
dom , otoczenie i ulubione kwiaty i zwierzęta. Pełnił nadto
funkcję Pełnomocnika Posła Ryszarda Zawadzkiego. Do miesiąca sierpnia br. był kierownikiem BBPPO w Rydułtowach i
z-cą Koordynatora w programie „Świadomy Obywatel”. Przy
tym był towarzyski, pomocny dla osób z kłopotami i jak tu
nie zawołać gdzie ta sprawiedliwość! - jeśli taka osoba jak
Andrzej musiał opuścić ten świat. Kilka miesięcy temu mówiłem przyjaciołom, Ŝe miałem sen w którym śnił mi się zmarły niedawno Jerzy
Koszorz, którego we śnie pytam jak tam
j
e
w niebie i czy spotkał kogoś bliskiego.
z
dr
n
Odpowiedział mi, Ŝe jest pięknie ale do.A
tąd nie spotkał nikogo znajomego bo
Śp
przechodzi koło niego tysiące nieznanych
osób a nikt bliski, więc jest samotny.
Mam nadzieję Ŝe Ty Andrzeju znajdziesz
w niebie bliskich i przyjaciół którzy będą
przy Tobie moŜe dziś a moŜe jutro. Niech
ta Śląska ziemia będzie dla Ciebie matką, która otuli Twe
prochy, a Twą duszę przeniesie w miejsce gdzie nie ma juŜ
trosk, chorób i cierpienia a bliscy znów będą przy Tobie.
Cześć Twojej pamięci Ogarnięci smutkiem Członkowie
Towarzystwa Miłośników Rydułtów z Prezesem Henrykiem
Machnikiem i Przyjaciele realizujący projekt „Świadomy
Obywatel” oraz Redakcja „Kluki”.

MZWIK: WODA W RADLINIE W
NORMIE

M

iędzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji opublikowało wyniki analizy wody dostarczanej mieszkańcom powiatu wodzisławskiego. Wedle jej wyników woda dostarczana
do radlińskich kranów mieści się w normach oraz nie zawiera
nieprawidłowych zmian.

NFZ Dentysta
Czernica
codziennie bez zapisów
tel. 32 4305020
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Obiekty, które znów cieszą!

1.
2.
3.

Pomnik przy Parku Sensorycznym
Dawny Dom Kultury KWK Rydułtowy-Anna
SkrzyŜowanie Profesora Motyczki

4.

Otoczenie „machnikowca”
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Foto relacja z
„Jesień z Przyjaciółmi TMRu”
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Dlaczego...

M

iło być chwalonym.
Wczoraj dostałam bardzo przyjemną wiadomość. W poczcie przeznaczonej dla burmistrza
znalazło się pismo Izby PrzemysłowoHandlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. W piśmie
tym przekazano mi decyzję Kapituły XV edycji Nagrody
Czarny Diament, która na posiedzeniu w dniu 15 października postanowiła uhonorować miasto Rydułtowy Nagrodą
Czarny Diament 2013. Muszę przyznać, Ŝe to wielkie wyróŜnienie dla naszego miasta. Nagroda Czarny Diament jest nagrodą, która zyskała sobie w naszym regionie duŜą renomę.
Przyznanie miastu Rydułtowy tej nagrody uwaŜam więc za
nasz wspólny duŜy sukces. Muszę przyznać, Ŝe od jakiegoś
czasu zastanawiam się, czy Rydułtowy podąŜają w dobrym
kierunku. Wydaje mi się, Ŝe tak jest. Potwierdzają to takŜe
spotykani na mieście mieszkańcy. Często równieŜ słyszę pochwały od osób przyjezdnych. Ten oficjalny dowód uznania
to kolejne potwierdzenie, Ŝe Rydułtowy się rozwijają. Przyznany naszemu miastu Czarny Diament powinien cieszyć nas
wszystkich. Zwłaszcza, Ŝe kapituła Czarnych Diamentów to
osoby zacne i powszechnie szanowane. Pamiętajcie, Ŝe rozwój Rydułtów to nasz wspólny sukces. Bez Was nie udałoby
się tego dokonać. Dlatego to Wam wszystkim dziękuję i gratuluję sukcesu. Muszę się takŜe pochwalić, Ŝe dostaliśmy
kolejne pieniądze z Unii Europejskiej. Tym razem dofinansowano nasz projekt „Kompleksowa termomodernizacja sześciu
obiektów uŜyteczności publicznej w Rydułtowach”. Projekt
uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 556 905,86 zł. Te
pieniądze cieszą mnie tym bardziej, Ŝe większość prac związanych z termomodernizacją tych obiektów (głównie oświatowych) juŜ została wykonana. Tak więc pieniądze prawie spadły nam z nieba. W tym miejscu muszę powiedzieć kilka
słów o projektach unijnych. Chciałoby się, Ŝeby Unia dawała
nam pieniądze na to, czego potrzebujemy i co sami chcemy
zrobić. Tymczasem jest inaczej. Organizowane są konkursy w
ramach pewnych grup tematycznych. Jeden nasz projekt moŜe dostać dofinansowanie w takim konkursie, inny nie. I nie
ma moŜliwości „zamiany”. Choć wydawałoby się, Ŝe bardziej
potrzebny nam jest basen, niŜ park sensoryczny, to jednak ten
pierwszy przepadł w konkursach a ten drugi wygrał. Trudno
się tu obraŜać i kręcić nosem, Ŝe basen waŜniejszy. Zwłaszcza, Ŝe prawie kaŜde pieniądze unijne to około 85 procent
kosztów inwestycji. Więc warto realizować zamierzenia.
Choć to nasze najskrytsze marzenie o nowym basenie nie
zostanie na razie zrealizowane...

Burmistrz Miasta Rydułtowy
Kornelia Newy

Czy nie czas to zmienić ?

Z

a niedługo kolejną „tradycję” odfajkujemy. Groby
na cmentarzach pokryły kolorowe, sztuczne i prawdziwe kwiaty, wieńce, plastikowe i szklane znicze
tylko po to by mieć grób
bliskiego ładniejszy od innych. Nasuwa się pewna refleksja- pytanie komu
to potrzebne? Zmarłemu po stokroć
nie ! Sprzedawcom kwiatów i zniczy
na pewno tak. Nie jednemu z kupujących „ szarpnęło kapsą” ale czego się
nie robi pod ludzi. Trzeba kupić bo
co by powiedzieli sąsiedzi taka tradycja. Na targu w mieście przejść nie
było moŜna same kwiaty, wieńce, znicze. Gdzie tylko moŜna
„dzieła pogrzebowe” reklamują sprzedawcy , które za dwa
trzy tygodnie wylądują w kontenerach. Nie dawno byłem na
cmentarzu i zauwaŜyłem kilka duŜych kontenerów a przy
nich pracujących męŜczyzn. Praca polegała na segregacji
prawdziwych kwiatów od sztucznych, plastikowych zniczy
od szklanych, kto za to płaci?- my. Kto płaci za wywóz tych
duŜych kontenerów? TeŜ my! A ile to kosztuje to wiemy płacąc tylko za swoje małe kubły przydomowe. Czy nie czas to
zmienić kupując jeden znicz i jeden Ŝywy kwiat. Tak jak to
jest na Zachodzie. Chodzi przecieŜ tylko o pamięć po zmarłych a nie bogacenie handlarzy i producentów róŜnych ozdób
cmentarnych.
Bzyk

Chleba naszego powszedniego

Trzy dni temu jadąc na rowerze obok
Domku Marii zauwaŜyłem leŜącą na ziemi
kromkę chleba. Mając czas usiadłem na
murek i obserwowałem które dziecko lub dorosły idąc podniesie ten kawałek chleba. Po około 40 minutach tą osobą
byłem ja. Obecnie jestem dziadkiem ale pamiętam teŜ słowa
moich dziadków, rodziców i księŜy na lekcjach religii którzy
mówili o poszanowaniu chleba naszego powszedniego. Uczono mnie teŜ, Ŝe przed krojeniem chleba naleŜy zrobić na nim
krzyŜ- symbol chleba a gdy spadnie Ci kromka chleba naleŜy
ją podnieść a gdy leŜy na ziemi podnieść i dać ptaszkom do
zjedzenia. Zgodnie z uchwałą o segregacji odpady Ŝywnościowe naleŜy wkładać do worka na odpady biodegradowalne
ale niestety spotykamy się z faktem, Ŝe równieŜ chleb wrzucany jest do kubła na śmieci. Wyjściem jest dogadanie się z
sąsiadami którzy hodują kury, gęsi, kaczki i chętnie odbierają
odpady w tym chleb i tak się dzieje w moim przypadku ale
proponuję by specjalny kontener na takie odpady obiadowe i
śniadaniowe wystawiać na osiedlach. Rozumiem , Ŝe jest kolejny problem jak takie odpady Ŝywnościowe zagospodarować ale to juŜ odrębny temat. Nie moŜe być tak , Ŝe jedni
mają za duŜo i wyrzucają równieŜ chleb a drudzy z głodu
szukają go po śmietnikach.

Bzyk

KLUKA 334/ 1 Listopad 2013

Piosenka nie zna granic

W

sobotę 19.10.2013 r. sala koncertowa w RCK
FENIKS rozbrzmiewała muzyką z polskoczeskiego pogranicza. Był to Koncert finałowy II Festiwalu Pieśni z pogranicza. Festiwal zorganizowało
Towarzystwo Śpiewu „Cecylia”, a pomysłodawcą imprezy
był Antoni Tomanek – sekretarz chóru. Koncert poprzedziły
warsztaty muzyczne podczas których zaproszone chóry ćwiczyły pieśni polskie i czeskie. Oprócz naszego chóru
„Cecylia” – dyrygent Donata Miłowska wystąpiły chóry: „Bel
Canto” z Gaszowic – dyrygent Janusz Budak, chór z Kościoła
św. Anny w KrzyŜanowicach – dyrygent Leonard Fulneczek,
zespół „Melodia” z PstrąŜnej – dyrygent Urszula Matuszek
oraz zespół „Olzanki” z Olzy – dyrygent Irena Witek-Bugla.
Dwa zaproszone chóry z Czech nie dotarły. W finale na scenie zaśpiewały razem wszystkie chóry wraz z publicznością polskie i czeskie piosenki. Następnie kaŜdy chór dał
krótki koncert. Podczas koncertu przekonaliśmy się, ze piosenka nie zna granic, a wiele piosenek czeskich jak i polskich
są do siebie bardzo podobne. Mają te samą melodię i podobne
słowa – co odkrywali słuchacze. Projekt festiwalu był finansowany z budŜetu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim, wspierany przez Miasto Rydułtowy oraz sponsorowany przez Posłów na Sejm RP Ryszarda Zawadzkiego i
Krzysztofa Gadowskiego. Serdeczne podziękowania bo dzięki ich wsparciu zaproszone chóry (około 100 osób) podczas
warsztatów miały zapewniony posiłek oraz napoje, a chóry
dostały dyplomy i okolicznościowe statuetki. Festiwal pieśni
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liczyć – dziękujemy za przybycie. Pani Burmistrz nie mogła
przybyć ale przysłała gratulacje i podziękowanie za zorganizowanie Festiwalu. WaŜne jest to, Ŝe było obecnych tylu zaproszonych gości znaczących bardzo duŜo w naszym Ŝyciu
społeczno – politycznym. Niech Ŝałują Ci, którym nie chciało
się przyjść albo myśleli, ze nie będzie tam nic ciekawego –
wręcz przeciwnie! Wg opinii publiczności i gości było to bardzo udane spotkanie z polsko-czeską pieśnią z pogranicza.
Ludzie wychodzili z koncertu roześmiani, zadowoleni i pytali
kiedy będzie następny. Będzie proszę Państwa
09.11.20132 teŜ w RCK „Feniks” Koncert zorganizowany
przez Chór „Cecylia” i zaproszone zespoły. Będzie to Wie-

czór Pieśni Patriotycznej. Serdecznie
zapraszamy
na
wspólne śpiewnie.
E. Jankowska

oprócz dość licznie zgromadzonej publiczności zaszczycili
zaproszeni goście. DuŜym wydarzeniem było przybycie p.
Europoseł Małgorzaty Handzlik, a jej obecność nadała Festiwalowi duŜą rangę. Pani Europoseł bawiła się świetnie do
końca i widać był, ze czuła się u nas wspaniale. Piosenka Mariana Makuli „Małgola” dedykowana pani Europoseł stała się
przebojem wieczoru. Zaszczycili nas teŜ swoją obecnością
Senator RP Adam Zdziebło, Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski, Sekretarz UM Krzysztof Jędrośka, Radna Rady Powiatu Janina Chlebik – Turek, Radna Barbara Wojciechowska, Prezes TMRu Henryk Machnik, Naczelny Gazety KLUKA Bogdan Kosowski. Są to osoby na które zawsze moŜemy
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SPOTKANIA BURMISTRZA RADLINA Z
MIESZKAŃCAMI !!!

J

uŜ dziś serdecznie zapraszamy na
jesienną serię spotkań Burmistrza
Radlina z mieszkańcami miasta.
Odbędą się one w dniach 18 - 21
listopada. Wśród tematyki spotkań,
oprócz spraw bieŜących, omówiona zostanie m.in. realizacja wywozu odpadów
komunalnych z terenu miasta, budowa
kanalizacji oraz przedstawiona zostanie sytuacja finansowa
miasta. Zapraszamy!
18 listopada 2013, godz. 17.00 - Sala OSP GłoŜyny
19 listopada 2013, godz. 17.00 - Restauracja Fenix, ul. Rydułtowska (Reden)
20 listopada 2013, godz. 17.00 - Miejski Ośrodek Kultury w
Radlinie
21 listopada 2013, godz. 17.00 - Hala Zborna Koksowni
"Radlin"
Tematyka spotkań:
- realizacja wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście
- podsumowanie miejskich inwestycji w 2013 roku
- plany budŜetowe na rok 2014
- informacja o stanie finansowym miasta
•
sprawy bieŜące…
•

ZAPRASZAMY !!!

Warsztaty Enter Your Future
w Liceum na Skalnej w Rydułtowach

W

dniach 7 – 11 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach odbyły się warsztaty kulturowojęzykowe narodowego projektu „Enter Your
Future” organizacji AIESEC. Projekt jest organizowany we
współpracy z Komitetem Lokalnym AIESEC Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Katowicach, a
patronat
nad nim
sprawuje
Ministers t w o
Edukacji
Narodow e j ,
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Urząd Miasta Katowice oraz Kuratorium Oświaty. Ideą projektu jest szerzenie wiedzy na temat innych krajów, tolerancji,
zrozumienia międzykulturowego oraz aktywny rozwój umiejętności językowych młodzieŜy. Zajęcia prowadzone są w
języku angielskim przez dwóch wolontariuszy z róŜnych krajów. W Liceum na Skalnej warsztaty „Enter Your Future”
zostały zorganizowane juŜ po raz piąty. Tym razem gościliśmy studentów z Ukrainy i Maroka. Oprócz moŜliwości szlifowania języka angielskiego, uczniowie dowiedzieli się wielu
ciekawych informacji na temat tych krajów: ich kultury, geografii, historii. Uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć jak
wygląda marokańskie wesele, co kupuje się na bazarze w
Marakeszu. Ibrachim wyjaśniał, z czego słynie Casablanka -

jego rodzinne miasto. Pokazywał, gdzie w Maroku moŜna
uprawiać narciarstwo oraz tłumaczył, Ŝe Polska to „Bolanda”
po arabsku. Z kolei Anastasia z Ukrainy wyjaśniała, Ŝe polskie i ukraińskie potrawy to prawie to samo, z wyjątkiem samych nazw, np.: „varenyky” to nasze pierogi a „holubtsy” –
gołąbki. Przekonywała, Ŝe język
ukraiński jest drugim po włoskim
najbardziej melodyjnym językiem
na
świecie.
Uczniowie mogli
zobaczyć
wiele
atrakcji turystycznych na Ukrainie,
od powszechnie
znanych miejsc takich jak Kijów, Lwów, Krym po mniej znane takie jak: Tunel miłości w Rvinie czy Kazantip ze słynnym
festiwalem muzyki.„Według mnie takie warsztaty są bardzo
przydatne” - mówi Zuzia, uczestniczka warsztatów z klasy
1b. „I to nie tylko dla nas licealistów, ale takŜe dla gimnazjalistów, którzy mieli okazję wzięcia w nich udziału. Jest to
przede wszystkim odkrywanie nowych obyczajów lub Ŝycia,
jakie wiodą ludzie w innych krajach. Jednak najlepsze jest
właśnie poznawanie ich samych. MoŜemy wysłuchać, jakie
poglądy mają na świat oraz poznawać ich zainteresowania.
Ci ludzie próbują łamać negatywne stereotypy na temat ich
kraju czy ich samych”. Wszyscy licealiści mieli moŜliwość
uczestniczenia w projekcie. Na kaŜdych zajęciach było wiele
pytań a na koniec - wiele pamiątkowych zdjęć.

Lidia Szmelich
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XI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,, TO JA’’
25 października br w Rydułtowskim Centrum Kultury,,
FENIKS’’ odbyło się znaczące wydarzenie dla środowiska
osób niepełnosprawnych – XI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,, TO JA’’. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach.
Zadanie dotował Urząd Miasta Rydułtowy oraz Starostwo
Powiatowe w Wodzisławiu Sl ze środków PFRON.
W Festiwalu wzięło udział 20 zespołów[ponad 300 osób] ze
szkół, ośrodków, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, stowarzyszeń z powiatów wodzisławskiego,rybnickiego, raciborskiego z śor oraz Kończyc Małych,
które prezentowały swoje dokonania artystyczne w róŜnych
dziedzinach od muzyki, po taniec, recytację, teatr, plastykę.
Rydułtowy reprezentowały dzieci i młodzieŜ z SPnr1 – klasy

integracyjne, Gnr1 – klasa specjalna oraz świetlicy ,, TACY
SAMI ‘’. Gościem specjalnym tegorocznego festiwalu była
delegacja z miasta partnerskiego REKEN, która przybyła do
Rydułtów w ramach projektu ,, Wolontariat jako społeczna
koncepcja o szczególnej wartości w gminie’’. Zagraniczni
goście byli zachwyceni rozmachem i poziomem artystycznym
imprezy. Do prac przy realizacji projektu włączeni zostali
wolontariusze – uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Rydułtowach,
którzy w czasie trwania festiwalu słuŜyli pomocą osobom
niepełnosprawnym. Festiwal był nie tylko prezentacją twórczych i terapeutycznych osiągnięć osób z niepełnosprawnością ale był teŜ wspaniałą integracyjną zabawą. Podczas koncertu profesjonalnego zespołu ,, POZIOM 600’’, kończącego festiwal bawili się wszyscy uczestnicy imprezy.
Festiwal był etapem kulminacyjnym poprzedzonym wielomiesięcznymi próbami i pracą z osobami niepełnosprawnymi.
Pedagodzy i terapeuci biorąc pod uwagę predyspozycje,
moŜliwości i zdolności osób niepełnosprawnych wspaniale
przygotowali swoich podopiecznych do prezentacji. Motywacją dla osób niepełnosprawnych była forma festiwalu – nie
było osób przegranych, wszystkie zespoły i wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Festiwal dał moŜliwość zebrania w
jednym miejscu i czasie ok. 20 instytucji zajmujących się
osobami niepełnosprawnymi, co stworzyło warunki do wymiany doświadczeń pomiędzy opiekunami tych grup między
innymi na temat metod pracy, sposobów komunikacji, współpracy z rodzicami. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki występom i pre-
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zentacjom, osoby borykające się ze szczególnymi trudnościami, odkryli i poznali własne moŜliwości, zyskali szansę pełniejszego istnienia w społeczeństwie. Więcej niŜ istnienia –
takŜe wzbogacania swojego otoczenia. Potwierdzili tezę, Ŝe
sztuka otwiera oraz daje szansę pokonania bólu i alienacji. W
trakcie imprezy wszyscy uczestnicy festiwalu realizowali
ideę integracji. Wszyscy, bo nie tylko osoby występujące na
scenie, ale takŜe ich instruktorzy, opiekunowie i widzowie,
pokazali jak moŜna, dzięki kulturze i sztuce kruszyć bariery i
przezwycięŜać zahamowania, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji. Celem, który przyświecał organizatorom tego przedsięwzięcia była nie tylko prezentacja dorobku artystycznego
osób z niepełnosprawnością, integracja ale takŜe podnoszenie
jakości i skuteczności oddziaływań mających na celu prawidłowe, wzajemne relacje osób zdrowych i niepełnosprawnych. Poprzez nasze działania pragnęliśmy przełamać bariery
mentalne i stereotypy panujące w społeczeństwie ludzi zdrowych, chcieliśmy uświadomić wszystkim, Ŝe niepełnosprawni nie chcą ,, ciągle sterczeć w przedsionku ‘’, na marginesie
społeczeństwa, Ŝe chcą i mają prawo do tego, by być jego
pełnoprawnymi obywatelami, Ŝe chcą i potrafią tworzyć, bawić się, być razem . Myślimy , Ŝe choć w małym stopniu te
załoŜenia udało nam się zrealizować.
Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do
organizacji tegorocznego festiwalu.
Mamy nadzieję ,Ŝe za rok po raz kolejny uda nam się zorganizować tak waŜną dla środowisk osób niepełnosprawnych imprezę.
Organizator
Przewodnicząca Stowarzyszenia
Rodzin i Osób Niepełnosprawnych
Barbara Wojciechowska
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Przegląd zespołów w Raciborzu

Spóźnione Ŝyczenia z okazji Dnia Nauczyciela
składa Redakcja „Kluki”
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Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom pogrzebu naszego kochanego MęŜa, Ojca, Dziadka

Ś.p. Henryka Siwczyk
Dziękujemy szczególnie kolegom, znajomym z rodzinami, delegacjom za okazanie współczucia, modlitwę, złoŜenie
kwiatów
Dziękuje śona z Rodziną

Orkiestra Rydułtowy z zespołami tanecznymi oferują:
*Koncerty Orkiestry z towarzyszeniem zespołów tanecznych i śpiewu
*Przemarsze defiladowe z MaŜonetkami
*Koncerty okazyjne itp.
Kontakt:
ORKIESTRA RYDUŁTOWY
Ul.Leona 2 44-280 Rydułtowy
tel. 783 465 360 lub 604 095 665
NIP 647-10-24-492
Bank PKO 22 1020 2472 0000 6302 0157 8335
E-mail:
zspol@sukcesrydultowy.pl
www.sukcesrydultowy.pl

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

* realizacja recept
* szybkie terminy
* gabinet okulistyczny
* sprzedaŜ i aplikacja soczewek kontaktowych
* Szkła okularowe renomowanych firm
*10% rabatu na soczewki firmy HOYA

Posiadamy nowoczesny sprzęt diagnostyczny!

LEK. MED. MAGDALENA WOJTASZEKPAWLIK
Wtorek, Sobota od 09:00
(na zapisy)
Piątek 15:00
(bez zapisu)

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

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

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Rydułtów, Rydułtowy, ul. Traugutta 289, tel. (032) 414-00-66; Kolegium Redakcyjne (tel. 4140066); Red. Nacz. B. Kosowski, Z-ca Red. Nacz. M. Stebel, Sekretarz: E. Jankowska, członkowie: S.Brzęczek, M.A.Wieczorek,
E.Jankowska, M.Stebel, J.Majer, B. Gaszka, Angelika Rzaczek, Sabina Tomaszewska, Marzena Groborz, Grzegorz Krajczok;
e-mail: kluka.tmr@interia.pl; nasza strona: www.tmrrydultowy.pl; Redaktor wydania: A. Rzaczek ;
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