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W dzień Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia
Więc niech pełnia tej radości
Zawsze w sercach waszych gości!
Niech Rok Nowy niesie blaski
Bożej chwały, Bożej łaski
A blask gwiazdy betlejemskiej
Wśród wędrówki świeci ziemskiej!
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Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie…

„Hej kolęda, kolęda…”

N

azwa kolęda pochodzi z łacińskiego słowa
„calendea”- oznaczająca pierwszy dzień miesiąca
w kalendarzu juliańskim. Kolęda styczniowa rozpoczynająca nowy rok była świętem obchodzonym ku czci odradzającego się słońca. Tego dnia urządzano
igrzyska , składano sobie Ŝyczenia i obdarzano się podarunkami. Terminem kolęda określano pierwotnie noworoczną pieśń
zawierającą obok gospodarza i jego rodziny, Ŝyczenia pomyślności i urodzaju w nadchodzącym roku oraz podziękowanie za dary. Najstarsze
przykłady takich kolęd w
literaturze polskiej przekazane zostały w
„Ludycjach wieśniaczych” wydanych w Krakowie w 1543 roku.
Świeckie kolędy noworoczne naleŜą do najdawniejszych zabytków polskiej pieśni. Twórców
tych pierwszych kolęd nie
znamy, bo w większości
była to twórczość anonimowa. Nikt tekstów nie podpisywał . Śpiewano je i powtarzano ze wsi do wsi, z pokolenia na pokolenia. Początkowo
zwyczaj obchodzenia chat we wsi „ po kolędzie” takŜe wiązał
się z pierwszym dniem nowego roku. Młodzi pod pretekstem
wręczenia mieszkańcom upominków-bardzo skromnych, liczyli na datki i poczęstunek, czego im zresztą nie odmawiano.
Byli dziwacznie poprzebierani w skóry zwierzęce. Bawili
starszych, straszyli dzieci. Wędrują tak po wsi śpiewali owe
piosenki o groźnym wilku, niesfornej kozie i turoniu. Do dziś
w niektórych regionach Polski zachował się zwyczaj chodzenia z kozą i turoniem. Z upływem czasu chodzenie „po kolędzie” zaczynano juŜ od drugiego dnia świąt BoŜego Narodzenia. Wszak w czasie świąt moŜna było otrzymać większe
datki. Do piosenki zaczęła tez przenikać tematyka religijna.
Śpiewano o nowonarodzonym BoŜym Dzieciątku, o pasterzach składających mu pierwszy hołd, o zwierzętach ogrzewających dziecię, o czarach anielskich. Lamentowano nad BoŜą
Dzieciną narodzoną w lichej stajence i marznącej w Ŝłobie.
Bardzo późno pojawiło sie określenie kolęda dla pieśni boŜonarodzeniowej , przypuszczalnie dopiero w XIX w. Ten fakt
motywuje się tym, Ŝe kiedyś kolęda nie wyróŜniała się wśród
innych pieśni religijnych. Miała biblijną treść i modlitewną
strukturę kompozycyjną : zwrot i prośbę. Sformułowanie
„kolęda „ w dzisiejszym znaczeniu tego słowa uŜył w XVX
w ksiądz ze Zgromadzenia Misjonarzy Michał Mioduszewski
zbieracz i wydawca pieśni religijnych w zbiorze
„Pastorałki i kolędy” wydanym w 1843 r. Z XVI w. pochodzi
teŜ najstarsza ze śpiewanych do dziś kolęd: „Anioł pasterzom
mówił”. Wiek XVIII przyniósł nam dwa inne rodzaje kolęd:
realistyczna i mistyczną. Ta pierwsza zwana pasterką -o tematyce pasterskiej- zawiera wiele szczegółów obyczajowych
i realiów epoki. Pasterki jak np. „Jezus Malusieńki” zaliczone
są do największych skarbów poezji ludowej. Anonimowi autorzy nie zwaŜali w treści na realia klimatyczne ani prawdę
historyczną np. pasterze przybywali do Betlejem pokonując
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zadymkę śnieŜną lub mimo siarczystego mrozu. Imiona pasterzy teŜ często bywały swojskie :
Jasiek, Bartek, Wojtek. Konstrukcja kolędy mistycznej była
oparta na paradoksalnych zestawieniach, pełne lirycznych uniesień i tkliwych zachwytów np.
„ Bóg się rodzi-moc truchleje, Pan niebiosów - obnaŜony,
ogień krzepnie-blask ciemnieje, ma granice- nieskończony”.
Te słowa kolędy autorstwa Franciszka Karpińskiego to najwybitniejsze osiągniecie tego nurtu. W tych słowach zawartych został wykład mistycznej tajemnicy narodzenia Boga
Człowieka. Przedstawiono to na zasadzie antytezy- przeciwieństwa np. są granice a on nieskończony. Popularność melodii kolędowania sprzyjała licznym trawestacjom- przeróbkom komicznym , satyrycznym. Najczęściej słuŜy przekazywaniu zakazanym przez cenzurę buntowniczym treściom.
Znane są kolędy robotniczo -rewolucyjne i liczne konspiracyjne przeróbki z czasów II wojny światowej, śpiewanej w
tramwajach i na ulicach. Inna charakterystyczną cecha polskich kolęd i tych zaadoptowanych jest to, Ŝe w treści bądź
melodyce jest polska sceneria, obyczajowość, specyficzny
język oraz elementy muzyczne. Adam Mickiewicz w czasie
swoich wykładów o literaturze słowiańskiej wygłaszanych w
ParyŜu w College de France wiele uwagi poświęcił właśnie
kolędom, podkreślając ich ogromne znaczenia w literaturze
polskiej. UwaŜał, Ŝe są pierwszym wytworem lirycznej i autentycznej poezji ludowej. Nazwał je pierwszym zawiązkiem
poezji narodowej. Mówił: „ Nie wiem, czy jak inny kraj moŜe
się pochlubić zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska. Trudno by znaleźć w jakiej kolwiek innej poezji wyraŜania tak czyste, o takiej słodyczy i takiej delikatności”. Wsłuchujmy się w te treści i melodie, bo przed nami okres kolędowania.

Horacy
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ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Trwa rozliczanie inwestycji.

Rozliczono inwestycję i przekazano uŜytkownikowi.
***
Referat Gospodarki Komunalnej - do dnia
31 października
1. Dokonano uzgodnień:
• lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych w pasie drogowym ulic: Niewiadomskiej, Pietrzkowickiej, Bukowej;
• projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy skrzyŜowania ulic Bohaterów Warszawy - Engelsa - Tetmajera,
• lokalizacji przebudowywanej/budowanej kanalizacji
sanitarnej przy ulicach Fryderyka Engelsa, Skalnej i
Szpitalnej.
2. Zgłoszono zarządcy drogi ulicy Bohaterów Warszawy usterki na kładce dla pieszych przebiegającej nad rzeką Nacyną.
3. ZłoŜono zamówienie na tablice na rozkłady jazdy na przystanku autobusowym przy ul. Romualda Traugutta.
4. Prowadzono postępowanie w sprawie odszkodowania za
zniszczenie barierek drogowych przy ulicy Ofiar Terroru.
5. Przygotowano zarządzenie w sprawie akcji zima w sezonie
2013 - 2014.
6. Zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej następujące
prace:
• ułoŜenie krawęŜnika wzdłuŜ drogi gminnej na ulicy
Gen. Stanisława Maczka - w rejonie posesji nr 55,
• uporządkowanie grobów wojennych.

BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY PIETRZKOWICKIEJ
Wykonawca zakończył roboty budowlane. W dniu 19 listopada dokonano odbioru końcowego robót.
Planowany termin wykonania robót (wynikający z umowy):
30 listopada.
Wartość robót budowlanych: 169 089,54 zł.

***
Biuro d/s Dróg i Transportu - od dnia 1 listopada
1. Wydano opinię dla projektu stałej organizacji ruchu na ulicy Jagiellońskiej i na Osiedlu Orłowiec (droga nr 460077
S).
2. ZłoŜono wnioski o naprawę szkód na ulicach: Jana Kochanowskiego, Św. Jacka i Nowej.

PRZEBUDOWA BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA
UL. RACIBORSKIEJ
Rozliczono inwestycję i przekazano uŜytkownikowi.

***
Stanowisko d/s Zarządzania Energią - od dnia 1 listopada
1. Uzupełniono dane do przetargu na zakup energii elektrycznej na rok 2014.
2. Przygotowano zlecenie na wykonanie badań instalacji elektrycznej pawilonu na przystanku autobusowym przy ul.
Romualda Traugutta oraz instalacji odgromowej budynku
Policji przy ul. Raciborskiej 371.
3. Przygotowano umowę z GIG Katowice na wykonanie monitoringu zrekultywowanego byłego wysypiska przy ul. W.
Korfantego (dawnej Raciborskiej) i ekspertyzy dotyczącej
moŜliwości posadowienia na tym terenie obiektów budowlanych.
***
Stanowisko d/s Gospodarki Wodno-Ściekowej - od
dnia 1 listopada
1. Przeprowadzono wizję lokalną w związku z naruszeniem
stosunków wodnych na bocznej ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera,
2. Udzielono informacji w sprawie moŜliwości podłączenia się
do kanalizacji sanitarnej w ulicach Skalnej i Kazimierza
Przerwy - Tetmajera.

SPRAWOZDANIE Z PRAC
BURMISTRZA I URZĘDU
za okres od 24 października do 20 listopada 2013 roku

UTWORZENIE TERENU USŁUG REKREACYJNYCH
PRZY UL. OFIAR TERRORU – PARK SENSORYCZNY
Zakończono rozliczanie inwestycji.
Na okres zimowy została zabezpieczona i wyłączona fontanna
- zgodnie z instrukcją producenta.
KOMPLEKSOWA TERMMOMODERNIZACJA SZEŚCIU OBIEKTÓW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Przygotowano umowę z Biurem Projektowym Technika
Grzewcza SOLARSYSTEM z Myślenic na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
Termin wykonania : 30 listopada.
Wartość umowy : 4 305,00 zł.
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
W dniu 24 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami.
W spotkaniu uczestniczył projektant modernizacji. Przedstawiono mieszkańcom przebieg drogi na odcinku oznaczonym
w projekcie, jako etap drugi.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 maj 2014r.
Wartość umowy : 180 810,00 zł

MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU ORŁOWIEC RÓWNOLEGŁEJ DO ULICY OBYWATELSKIEJ
W dniu 30 października wykonawca zgłosił zakończenie robót
budowlanych.
W dniu 12 listopada dokonano odbioru końcowego robót.
Trwa rozliczanie inwestycji.
MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
Rozliczono inwestycję i przekazano uŜytkownikowi.
MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU ORŁOWIEC RÓWNOLEGŁEJ DO ULICY OBYWATELSKIEJ
W dniu 30 października wykonawca zgłosił zakończenie robót
budowlanych.
W dniu 12 listopada dokonano odbioru końcowego robót.
Trwa rozliczanie inwestycji.
MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
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Referat Urbanistyki i Architektury
1. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na projekt
budowy Drogi Głównej Południowej. Do prac w Komisji
przetargowej został wyznaczony pan Janusz Zawadzki.
2. Trwają prace nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przystąpiono do etapu opiniowania i uzgadniania projektu zmiany tekstu planu MP/15 (teren pomiędzy ul. Gen. Józefa Bema, ul. KrzyŜkowicką, granicą z miastem Pszów, ul. Gajową) oraz projektu planu MP/4-Z/2 (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Raciborskiej).
***
Referat Mienia Komunalnego i Geodezji
1. Przygotowuje się dokumentację do umów notarialnych w
związku z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości drogowych na drodze bocznej ulicy Radoszowskiej (obok drukarni).
2. W drodze przetargu została sprzedana nieruchomość przy
ul. W. Łokietka, przeznaczona pod plac zabaw.
3. Zakończone zostało postępowanie przetargowe - sprzedaŜ
nieruchomości Centrum Usługowo -Handlowego. W dniu
4 listopada spisano umowę notarialną z nabywcą - Rydułtowskim Parkiem Przedsiębiorczości sp z o.o.
4. Na dzień 22 listopada ogłoszony został przetarg na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej przy ulicy Ofiar Terroru
nr 38.
***
Referat Ochrony Środowiska
1. Podpisano porozumienie z Kołem Łowieckim „Lis" na
dokarmianie zwierząt łownych w okresie zimy. Karma
zostanie wyłoŜona w paśnikach na terenie miasta.
2. Zawarto umowę z przedsiębiorcą Greecon Sp. z o.o. na
wykonanie operatów wodnoprawnych i opracowanie
wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na potrzeby programu budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.
3. Zaopiniowano dodatek do planu ruchu KW S.A. KWK
„Rydułtowy-Anna" na okres od 1 października 2013 r. do
31 grudnia 2016 r. Wprowadzone zmiany wynikają ze
zwiększenia eksploatacji (zwiększenie wybiegu ściany o
12 metrów) oraz poszerzenia zakresu robót przygotowawczych i udostępniających.
4. Przygotowano umowę na wykonanie i dostawę kontenerów do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych
oraz odpadów wielkogabarytowych. Zadanie realizowane
będzie przez Dorotę Boś i Jarosława Boś prowadzących
działalność gospodarczą pod nazwą BOŚ-MET z siedzibą
w Zblewie. Wartość przedmiotu zamówienia wyniesie
29 766,00 zł. Docelowo kontenery ustawione zostaną na
terenie planowanego PSZOK-u.
***
Referat Funduszy Zewnętrznych
1. Do Urzędu Marszałkowskiego przesłano dokumenty konieczne do podpisania umowy na dofinansowanie projektu
„Kompleksowa termomodernizacja sześciu obiektów uŜyteczności publicznej w Rydułtowach" w ramach RPO
WSL. Przesłano równieŜ harmonogram składania wniosków o płatność.
2. Wniosek „Przebudowa ulicy śelaznej w Rydułtowach"
został umieszczony na 11 miejscu wstępnej listy rankingowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
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Lokalnych. Wojewoda ogłosi listę zatwierdzonych projektów z końcem listopada. Ostateczna decyzja w sprawie
udzielenia dofinansowania zostanie podjęta przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji do 20 grudnia.
3. Z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła płatność pośrednia
w wysokości 1 046 193,23 zł. dla projektu: „Utworzenie
terenu usług rekreacyjnych przy ulicy Ofiar Terroru w
Rydułtowach - Park Sensoryczny".
4. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęła płatność w
kwocie 273 800 zł w związku z realizacją zadania
„Przebudowa boisk przy Zespole Szkół przy ulicy Raciborskiej".
5. W związku z umieszczonym na liście rezerwowej RPO
WSL projektem budowy boisk przy Zespole Szkół do
Urzędu Marszałkowskiego przesłano informację dotyczącą realizacji tego zadania.
6. W dniach 24-26 października miała miejsce wizyta przedstawicieli Gminy Reken (Niemcy) w ramach projektu
„Wolontariat jako społeczna koncepcja o szczególnej wartości w gminie/mieście".
***
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
1. W dniu 11 listopada odbyły się miejskie obchody Święta
Odzyskania Niepodległości. Gorąco dziękujemy wszystkim delegacjom i osobom, które uczestniczyły w uroczystości.
2. Do 15 listopada przyjmowano wnioski dotyczące pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli - wpłynęło 18 wniosków.
3. Rozliczono projekt „Sztuka i sport - porównanie szkolnych oraz pozaszkolnych moŜliwości kształcenia młodzieŜy w Rydułtowach i Reken", realizowany w akcji Comenius Partnerskie Projekty Regio.
***
Urząd Stanu Cywilnego
1. Zarejestrowano 107 urodzeń (w tym 11 mieszkańców
Rydułtów), 38 zgonów (w tym 19 mieszkańców Rydułtów).
2. Zarejestrowano 8 małŜeństw i 2 rozwody.
3. Spisano 7 zapewnień do zawarcia małŜeństwa.
***
Zakład Gospodarki Komunalnej
1. Uporządkowano i ogrodzono teren placu zabaw na ulicy
Barwnej.
2. Naprawiono pokrycia dachu na budynkach gospodarczych przy ulicy Raciborskiej 427.
3. Zakończono remont kanalizacji deszczowej na ulicy Pietrzkowickiej.
4. Wprowadzono nowe oznakowanie drogi na ulicy Obywatelskiej.
5. Trwa wycinka drzew przy ulicy Blachnickiego.
6. Uporządkowano groby wojenne.
7. Dokonano nasad drzew na terenie RAFY, placu zabaw na
ulicy Barwnej i na postoju dla autobusów przy ulicy Leona.
8. Wykonano odwodnienie na ulicy Krzywej.
9. Utwardzono ścieŜkę dla pieszych w rejonie ulicy Bukowej.
10. Remontowano mieszkania do zasiedlenia w budynku przy
ulicy Mickiewicza 23a.
11. Zabezpieczono na sezon zimowy fontanny na płycie rynku oraz w parku sensorycznym „ROSA".
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AKTUALNOŚCI

Październikowa wizyta uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Turcji

K

olejny rok realizacji „Comeniusowego” projektu
„Razem do źródeł Europy” zaprowadził młodzieŜ
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach do odległej Turcji. Gospodarzem tegorocznej wizyty szkół biorących udział w projekcie była Gazi
Anatolian High School z Trabzonu. PołoŜony nad Morzem
Czarnym, 160 km od granicy z Gruzją, załoŜony w czasach
antycznych przez greckich osadników Trabzon, jest dziś tętniącym Ŝyciem wielkim ośrodkiem komunikacyjnym
i największym portem na wschodnim wybrzeŜu. Urzeka on
swą lokalizacją na wzgórzach schodzących ku morzu i bogactwem zabytków bizantyjskich i osmańskich.W czasie czterodniowej wizyty młodzieŜ i nauczyciele zwiedzili kościół Aya
Sofia, połoŜony wysoko w górach prawosławny klasztor Sumela Monastery, obeszli jezioro Uzungol i dotarli do Ikizdere.
Mieli teŜ okazję zajrzeć do wnętrza współczesnego meczetu i
domu ojca Turków – Ataturka. Szczególną i osobliwą atrakcją okazał się być pobyt w miejscowych termach. W gościnie
u tureckich rodzin uczennice mogły spróbować specjałów
orientalnej kuchni, rozsmakować się w herbacie i przekonać
się, Ŝe kawa po turecku smakuje inaczej, poznać codzienne
zwyczaje i róŜnice kulturowe, zaś w szkole – wziąć udział w
jednej z lekcji. Spędzony wspólnie czas stał się dla młodzieŜy
towarzyszących nam partnerskich szkół z czeskiego Hawierzowa, słowackiej śyliny, niemieckiego Kall i tureckiego
Trabzonu okazją do zawarcia nowych znajomości, kontynuowania juŜ nawiązanych przyjaźni i rozwijania umiejętności
językowych.
B. P.

Sprzedawcy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach tradycyjnie
w czołówce najlepszych w zawodzie

U

czennice klasy II b Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rydułtowach Sandra Salwiczek, Barbara
Hadam i Wioletta Piecha w dniu 5 listopada wzięły
udział
w międzyszkolnym
konkursie
„Sprzedawca – mistrz w zawodzie” zorganizowanym w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Zadaniem
przyszłych sprzedawczyń było wykazanie się wiedzą teoretyczną z zakresu kształcenia w zawodzie oraz umiejętnościami praktycznymi, do których naleŜało: inkaso naleŜności,
rozpoznawanie próbek towarów, szacowanie wagi, mierzenie,
wystawianie faktur, obliczenia sklepowe, obsługa kasy fiskalnej, tworzenie ulotki reklamowej oraz prezentowanie towarów. W rozgrywanej na czas konkurencji polegającej na
ozdobnym pakowaniu towarów i wprowadzaniu pozycji zakupów do kasy fiskalnej reprezentacja z Rydułtów została oceniona najwyŜej. Ostatecznie w punktacji generalnej rydułtowska szkoła zajęła II miejsce, plasując się tuŜ za grupą uczniów
z
renomowanego
Zespołu
Szkół
EkonomicznoGastronomicznych z Cieszyna, w pokonanym polu zostawiając między innymi zespół gospodarzy.
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155 LAT TUNELU KOLEJOWEGO W
RYDUŁTOWACH (cz I)

W

grudniu tego roku przypada 155 rocznica
oddania do ruchu tunelu między Czernicą
a Rydułtowami, najstarszego tunelu kolejowego na obecnych ziemiach polskich.
Jego długość wynosi 727 m i przebiega na głębokości 25
m pod najwyŜszym punktem wzniesienia. Jest on piątym
co do długości czynnym tunelem kolejowym w Polsce.
Wyprzedzają go: Jedlina Górna 1604 m, Warszawa 1175
m, Bartnica 1168 m i Uniejów Rędziny 764 m. Wiek XIX

to okres burzliwego rozwoju transportu kolejowego. Pierwsza
linia kolejowa uŜytku publicznego powstała w Anglii w 1825
roku. JuŜ w 1835 roku uruchomiono sześciokilometrowy odcinek kolei na terenie Niemiec w Bawarii. Rozwijający się dynamicznie przemysł na Górnym Śląsku wymagał sprawnego
transportu, który w tym okresie mogła zapewnić jedynie kolej
Ŝelazna. JuŜ w 1836 roku we Wrocławiu utworzono Komitet
ZałoŜycielski Towarzystwa Kolei Górnośląskiej. Po okresie
badań i analiz, 5 kwietnia 1841 roku powołano Towarzystwo
Kolei Górnośląskiej Oberschlesische Eisenbahn Aktiengesellschaft, które podjęło się zbudowania linii kolejowej łączącej
Wrocław z Górnym Śląskiem. Wkrótce podjęto prace, które
posuwały się szybko. JuŜ 1 maja 1842 roku oddano pierwszy
odcinek z Wrocławia do Oławy długości 26,3 km. Była to zarazem pierwsza linia kolejowa na terenie obecnej Polski. Po
roku linię przedłuŜono do Opola. Skąd poprowadzono linię
przez Koźle, a właściwie przez leŜącą po drugiej stronie Odry
wioskę Kędzierzyn (stacja nosiła nazwę Cosel), do Gliwic.
Następnie przez Chebzie, Świętochłowice, Katowice do Mysłowic, gdzie linia dotarła 3 października 1846 roku. W tym
teŜ roku Wrocław otrzymał połączenie z Berlinem. Natomiast
z Mysłowic od 1847 roku moŜna było dotrzeć do Krakowa, a
od 1 kwietnia 1848 do Warszawy. JuŜ z chwilą powstania Komitetu ZałoŜycielskiego Kolei Górnośląskiej przedsiębiorczy
obywatele Raciborza starali się przekonać Komitet do zbudowania odgałęzienia linii z Koźla przez Racibórz do Oderberg
(obecnie Bohumin). Jednak nie spotkało się to z ich zainteresowaniem. Dlatego w 1841 roku utworzono „Komitet Towarzystwa Budowy Kolei Koźle - Bohumun” Komitee der Cosel
– Oderberger Eisenbahngesellschaft. Na jego czele stanęli
między innymi: ksiąŜę Feliks Lichnowski z KrzyŜanowic jako prezydent, Wiktor von Hohenlohe Waldenburg Schillingsfürst - ksiąŜę raciborski na Rudach, burmistrz Raciborza
Schwarz i starosta raciborski Wichura. Zebranie odpowiedniego kapitału trwało dosyć długo. Dopiero uzyskanie poparcia
króla Fryderyka Wilhelma IV, oraz zgoda cesarza Austrii na
poprowadzenia połączenia Wiednia z Berlinem przez Bramę
Morawską i Śląsk pozwoliło na rozpoczęcie działalności.
(Było wtedy rozpatrywane inne alternatywne połączenie, z
Wiednia przez Pragę i Drezno do Berlina) Na cześć króla, towarzystwo zmieniło nazwę na Kolej Wilhelma Spółka Akcyjna Wilhelmsbahn A.G. i otrzymało koncesję 10 maja 1844
roku. Od tej pory energicznie ruszyły prace przy budowie linii.
Prowadzono je równocześnie w kilku miejscach. Do Raciborza
kolej dotarła 1 stycznia 1846 roku, a 1 maja 1847 roku do Annaberg (Chałupki). Tego samego dnia do miejscowości Oderberg (Bohumin) dotarła austriacka kolej cesarska KaiserFerdinands-Nordbahn z Wiednia. Główny cel powstania linii,
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połączenie Wiednia z Berlinem został dokonany. Obydwie
miejscowości przedzielała Odra. Początkowo pasaŜerów przewoŜono powozami i promem. Po zbudowaniu mostu na Odrze,
co nastąpiło 1 września 1848 roku, połączenie było juŜ całkowite. W rejonie Rybnika na przełomie XVIII i XIX wieku powstały pierwsze kopalnie węgla. W kolejnych latach przybywały nowe. Tak Ŝe w połowie XIX wieku liczba ich wzrosła
do ośmiu. Były to kopalnie małe, z niewielkim wydobyciem.
Ich rozwój hamował ograniczony rynek zbytu sięgający najbliŜszych miast i dworów ziemiańskich, gdyŜ stan dróg nie
pozwalał na dalszy transport węgla. Nawet warunki atmosferyczne decydowały o wielkości wydobycia. MoŜna się o tym
przekonać ze sprawozdań kopalń za 1847 rok: „Charlotte” –
„zbyt węgla był mały na skutek bardzo mokrego roku”;
„Hoym” – „nieustannie deszczowa pogoda uczyniła drogi nieprzejezdne, co zmniejszyło zbyt w porównaniu z wcześniejszymi latami”. Sytuację tych kopalń mógł poprawić transport
kolejowy. O to zabiegał prof. dr Karol Kuh z Wojnowic - właściciel największej w rejonie kopalni „Charlotte” (Rydułtowy)
w Czernicy, równocześnie udziałowiec spółki Wilhelmsbahn.
Nawet na własny koszt dał sporządzić projekt zbudowania
odnogi kolei do swojej kopalni. Jego projekt został tylko częściowo wykorzystany, gdyŜ po osiągnięciu Czernicy, kolej
miała dalej prowadzić przez Rydułtowy, Rybnik, Orzesze,
Mikołów do Katowic. Taki projekt został zatwierdzony przez
spółkę i 9 sierpnia 1853 roku ruszyła budowa nowej linii. Prowadziła od stacji Nędza na wschód doliną rzeki Suminki w
okolice miejscowości Sumina, skąd skręcała na południe do
Czernicy i Rydułtów. Pod koniec 1854 roku linia dotarła do
Czernicy w sąsiedztwo szybu „Erbreich” kopalni „Charlotte”.
Oficjalne otwarcie odcinka Nędza - Czernica nastąpiło 1 stycznia 1855 roku. Przy końcu trasy postawiono budynek stacyjny
oraz załoŜono bocznicę kopalnianą. Właściciel kopalni Karol
Kuh osiągnął swój cel - jego zakład otrzymał połączenie „ze
światem”. Dalszą drogę przegradzało wzniesienie, przez które
musiano przebić tunel. Prace ziemne przy jego budowie rozpoczęto juŜ pod koniec 1854 roku. By drąŜenie tunelu moŜna
było prowadzić z dwóch stron, oraz umoŜliwić budowę dalszej
trasy, poprowadzono przez wzgórze roboczą linię obejściową.
Zgłębiono równieŜ do budowanego tunelu trzy szybiki Nie
wiadomo, czy zaraz z początkiem prac, albo w miarę występujących potrzeb. O tej drugiej moŜliwości świadczy numeracja
szybików od północy: I, III, II. Jeden z szybików miał prawdopodobnie parową maszynę wyciągową. Na szybiku nr II zainstalowany był kierat konny. Tunel miał konstrukcję murowaną. Jego przekrój i grubość murów były zróŜnicowane. Ściany
boczne stawiano z ciosów piaskowca i wykładano od środka
płytami granitowymi. Grubość ścian w miejscu połączenia ze
sklepieniem wynosiła 1,1 – 1,4 m i rozszerzała się w kierunku
fundamentów Piaskowiec pozyskiwano z kamieniołomu znajdującego się przy wschodnim końcu trasy obejściowej.
(Obecnie Stanowisko Przyrody NieoŜywionej „Skałka”.) Sklepienia górne i dolne (spągowe) wykonano z cegły klinkierowej. Grubość sklepienia górnego w zaleŜności od ciśnienia
górotworu wynosiła 0,7 – 1 m, dolnego około 0,5 m. Cegłę
klinkierową produkowano w załoŜonych na miejscu cegielniach. W samym tylko 1856 roku wypalono jej około 7 milionów. Wysokość wewnętrzna tunelu, mierzona od poziomu
torowiska wynosiła 7,1 – 7,5 m, a szerokość od 8,5 do 8,7 m.
Był on przystosowany do przeprowadzenia linii dwutorowej.
Początkowo prace prowadzono metodą odkrywkową.
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W wykopach murowano ściany boczne i sklepienia tunelu, a
następnie zasypywano. Tym sposobem wykonano 100 m od
strony Czernicy i 113 m od strony Rydułtów. Resztę, ponad
500 m prowadzono metodą górniczą. DrąŜenie wyrobiska o
tak znacznych rozmiarach nie było sprawą prostą, ale znano
juŜ wtedy róŜne metody prowadzenia takich robót. Przy budowie tego tunelu zastosowano system zwany niemieckim. Polegał on na tym Ŝe robotę rozpoczynano od drąŜenia dwóch
sztolni (wyrobisk korytarzowych), usytuowanych w miejscach
gdzie miano postawić ściany tunelu. Długość sztolni, zaleŜnie
od ciśnienia górotworu mieściła się w granicach od 6 do 9 m.
Sztolnie zabezpieczano obudową drewnianą. Po ich ukończeniu, murowano ścianę boczną tunelu. Na gotowym murze i
częściowo na drewnianej obudowie drąŜono następną sztolnię.
Równocześnie prowadzono dalszy postęp sztolni spągowych
dolnych. Prace te wykonywano, jak juŜ wspomniano, po obu
stronach tunelu. Gdy roboty murarskie dobiegały końca, przystępowano do drąŜenia sztolni stropowej, którą z kolei poszerzano aŜ do odkrycia całego stropu tunelu. Tymczasowa obudowa drewniana opierała się głównie na nienaruszonym rdzeniu. Po wymurowaniu sklepienia i usunięcia obudowy przystępowano do usuwania rdzenia. Robota była tak zorganizowana,
Ŝe wszystkie etapy budowy, a było ich osiem, prowadzono z
takim wyprzedzeniem, Ŝe równocześnie pracowano na wszystkich odcinkach. W pierwszej fazie, drąŜenie przebiegało bez
specjalnych zakłóceń. Przebijano się przez iły gipsowe, piasek
i gips. Następnie natrafiono na tak zwaną “kurzawkę”. Był to
drobny piasek zmieszany z wodą o konsystencji szlamu. Zdarzało się, Ŝe ciśnienie mas skalnych powodowało rozsadzanie
rdzenia co doprowadzało do zniszczenie drewnianej obudowy
powodując zawalenie się murowanego sklepienia. W związku
z trudnościami które wystąpiły przy budowie, w 1856 roku
sprowadzono z Austrii młodego, zdolnego inŜyniera Franza
Rziha (po czesku Ržiha), uznanego eksperta od budowy tuneli.
Urodził się on 18 marca 1831 roku w miejscowości Lipowá w
północnych Czechach. W 1851 ukończył politechnikę w Pradze. Po studiach praktykował przy budowie kolei i wyróŜnił
się przy drąŜeniu trudnych tuneli na liniach Karst i Semmering. Następnie budował koleje w Prusach, Brunszwiku i Austrii. Za zasługi przy budowie kolei otrzymał tytuł szlachecki.
Odtąd nazywał się Franz Ritter von Rzicha. W 1878 roku został profesorem budownictwa kolejowego i tunelowego w
WyŜszej Szkole Technicznej w Wiedniu. Zmarł 22 czerwca
1897 roku, pochowany został na cmentarzu w Semmering
(Dolna Austria). On to zastosował inną metodę budowy, zwaną austriacką. W tunelu rydułtowskim pierwszy raz uŜyto tej
metody na terenie państwa pruskiego. Polegała ona na tym Ŝe
otwierano cały przekrój tunelu i po jego omurowaniu, przystępowano do drąŜenia następnego odcinka. Kolejność prac przy
tej metodzie przedstawiała się następująco. Rozpoczynano od
drąŜenia w środku przekroju tunelu sztolni kierunkowej spągowej. Następnie u szczytu tunelu wykonywano sztolnię roboczą
stropową. Te dwie sztolnie łączono szybikami dla opuszczania
urobku. Sztolnię stropową poszerzano zgodnie z profilem tunelu. Następnie wybierano warstwę skały zalegającej ponad
stropem sztolni spągowej. Z kolei wykonywano silną obudowę
sztolni spągowej, tak zwaną podwalinę, na której opierała się
cała reszta obudowy podtrzymującej strop. Wtedy moŜna było
rozpocząć wybieranie skały po bokach sztolni. Po oczyszczeniu całego przekroju wyrobiska, podejmowano roboty murarskie. Zaczynano je od załoŜenia sklepienia spągowego, następ-
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nie stawiano ściany i strop. Metoda ta wymagała zuŜycia duŜej
ilości drewna do obudowy tymczasowej. Cały przekrój wyrobiska musiał być wypełniony gęstą siecią coraz dłuŜszych stojaków, gdyŜ prace posuwały się z góry na dół. Jak juŜ wspomniano, środkowa część tunelu wymagała dodatkowej bardzo
silnej obudowy, na której wspierały się stropnice zabezpieczające wyrobisko, musiała zapewnić przestrzeń na odstawę urobku a takŜe dostawę materiałów do budowy. W rydułtowskim
tunelu dodatkowo musiano uszczelnić przodek i spąg, gdyŜ w
niektórych miejscach kurzawka była tak płynna Ŝe „nie moŜna
jej było ładować łopatami lecz wiadrami, a gdy spadła lampa
na spąg to zanurzała się jak w wodzie”. Tak brzmiała relacja
budowniczego tunelu inŜyniera
Franza Rziha.

Andrzej Adamczyk
Podpisy pod ilustracjami
Rys 1
Tunel i linia obejściowa Interimsbahn, oznaczona szarym kolorem, na mapie
z lat 80. XIX
wieku. U dołu mapy z
prawej strony widać kamieniołom dostarczający piaskowiec do
budowy tunelu
St. Br. Strzałką oznaczono dawny budynek
stacyjny w Czernicy.
Rys 2
Tunel z zaznaczonym rozmiesz-

czeniem szybików i zasięgiem prac wykonanych metodą
odkrywkową
Ueberwölbter Einschnitt.
Rys 3
Pomiary tunelu wykonane przed rekonstrukcją w 1987 roku.
Rys 4
Kołowrót konny na szybiku II.
Rys 5
Niemiecka metoda budowy tunelu.
Rys 6
Franz Ritter von Rzicha.
Rys 7
Austriacka metoda budowy tunelu.

c. d.
nastąpi...

KLUKA 335/1 Grudzień 2013
Zespół taneczny „MiraŜ” Wodzisław Śl.
Mistrzem Czech

N

a odbywających się 10 listopada b.r. w Brnie
(Republika Czeska) Otwartych Mistrzostwach
Czech pod nazwą „Najlepszy Zespół Roku” mini
formacja dorosłych zespołu tanecznego „MiraŜ”,
prezentująca choreografię modern dance „Exogenesis” zajęła
pierwsze miejsce. Mistrzostwa odbywały się w ramach trwających 3 dni targów związanych z tańcem „Dance Life Expo
2013”. W ramach imprezy tancerki z „MiraŜu” miały teŜ
moŜliwość uczestniczenia w warsztatach tańca jazzowego
prowadzonych przez znakomitych fachowców. Zespół wystąpił w składzie: Martyna Musiolik, Patrycja Barteczko, Paulina
Wloka, Dominika Pławna, Anna Kubica i Klaudia Czapka.
„… wyjazd do Brna potraktowaliśmy jako część przygotowań
do udziału w Mistrzostwach Świata Modern i Jazz Dance,
które odbędą się w połowie grudnia w hotelu
„Gołębiewskim” w Mikołajkach. Ogromnie cieszę się z sukcesu dziewczyn ale jednocześnie Ŝałuję, Ŝe nie mogliśmy pojechać do Brna z pozostałymi formacjami przygotowującymi się
do Mistrzostw …. „- komentuje Ryszard Kozłowski, główny
instruktor.
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105-lecie Chóru Cecylia

24 listopada Towarzystwo Śpiewu Cecylia uroczyście obchodziło 105– lecie działalności. Obchody poprzedziła Msza
Święta w kościele Św. Jerzego, a następnie spotkanie w Oratorium Św. Józefa. Przybyły chóry, przedstawiciele władz
oraz Goście. Więcej informacji w kolejnym wydaniu „Kluki”.
Cześć pieśni

Serdecznie dziękuję
Pani burmistrz mgr Kornelii Newy
i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki
Komunalnej Panu Śmieja za szybkie załatwienie mojej interwencji w sprawie spróchniałej grubej gałęzi
stuletniej prawie wierzby. Przy lada okazji groziła
złamaniem jak poprzednia. A aleją Parkową codziennie idą gromady dzieci do i ze szkoły oraz przechodnie. Nie powinniśmy być obojętni na tego rodzaju zagroŜenia.
Maria Antonina Wieczorek
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Wieczór Pieśni Patriotycznej
„Raduje się serce”.

Puchar w Gaszowicach
16 listopada b.r. chóry Okręgu Rybnickiego wzięły udział w
XXXVI edycji Konkursu o Puchar Przechodni Okręgu Rybnickiego im. R. Tronta , który odbywał się w Gaszowicach.
Wystąpiło 7 chórów. Wśród zaproszonych gości był Wójt
Gaszowic A. Kowalczyk, honorowy dyrygent Okręgu Rybnickiego J.Pogocki, przedstawiciel Związku Śląskich Kół
Śpiewaczych J. Zaręba oraz sponsorzy. Od Walnego Zjazdu
Ś.Z.Ch i O w Katowicach 27 kwietnia obowiązuje nowy regulamin przyznawania Pucharu Przechodniego czyli Puchar
otrzymuje chór który w rejestrze Ś.Z. Ch i O w Katowicach
jest zarejestrowany jako chór pierwszy. Tak więc nasz chór
„Cecylia” otrzymał ten puchar i w 2014 będzie gospodarzem
XXXVII edycji tego konkursu. Według złoŜonych rocznych
sprawozdań chórów na temat swojej działalności pierwsze
miejsce i 286 punktów zdobył chór „Seraf” z Rybnika. Natomiast nasz chór „Cecylia” zajął piąte miejsce z 139 punktami
na osiem chórów, które złoŜyły sprawozdania. Po Koncercie
chórów i wręczeniu nagród odbyła się wspólna biesiada. Tak
więc do zobaczenia za rok w Rydułtowach na kolejnym Pucharze Przechodnim.
Cześć pieśni

R

óŜnie moŜna świętować obchody Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 r. PrzewaŜnie są
to uroczyste msze w intencji Ojczyzny czy składanie kwiatów pod pomnikami poległych. Obchody
święta Niepodległości w naszym mieście rozpoczęły się od
śpiewania pieśni patriotycznych na wieczorze w dniu 9 listopada w RCK „Feniks”. Organizatorem Wieczoru Pieśni Patriotycznych było Towarzystwo Śpiewu „Cecylia”, które do
wspólnego śpiewania zaprosiło chór „Lira”, uczniów szkoły
muzycznej w Rydułtowach, Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, zespół „ Ósmy Dzień Tygodnia” z komendy Hufca w Rydułtowach oraz mieszkańców naszego miasta.
Przez półtorej godziny wykonawcy wspólnie z widownią zaśpiewali najpiękniejsze i najbardziej znane pieśni patriotyczne. Zaśpiewano m.in. „My pierwsza brygada” , „Wojenko,
wojenko”, „ O mój rozmarynie”, „Serce w plecaku” i wiele
innych znanych pieśni chórami dyrygowała D. Miłowska.
Swój krótki występ dali harcerze oraz SRH „Czuwaj!”. Po
koncercie wszyscy zostali zaproszeni na pyszną grochówkę.
Na tej innowacyjnej imprezie obchodów Święta Niepodległości miasto reprezentowali: Burmistrz K. Newy, w-ce przewodnicząca R.U B. Wojciechowska, obecny był teŜ Radny
Sejmiku Województwa Śląskiego Cz. Sobierajski oraz proboszcz parafii św Jacka w Radoszowach R. Dobosiewicz.
Pozostali zaproszeni goście niestety nie mogli być obecni .
Ten wspaniały wieczór był finansowany przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu śląskim oraz Urząd Miasta Rydułtowy. Według opinii obecnych był to bardzo udany wieczór,
dobrze zorganizowany świadczący o tym, Ŝe taka forma
uczczenia obchodów Odzyskania Niepodległości jest potrzebna, łączy pokolenia i nie jest robiona na silę.
ElŜbieta Jankowska

Podziękowania

Dziękujemy z całego serca Krewnym,
Znajomym, Sąsiadom, delegacji TMRu za udział
w Mszy Św., za kwiaty, za okazane Nam dowody
Ŝyczliwości, za złoŜone Ŝyczenia z okazji
„śelaznych godów” i za sprawioną Nam radość.

Krystyna i Alojzy
Barnabas
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wój potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.2. - Rozwój
dialogu obywatelskiego. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie trwania projektu udzielono ponad
7 tysięcy porad prawnych w 4 BBPPO na terenie powiatu,
nakręcono 4 filmy informacyjno – promocyjne, wydano 6
biuletynów informacyjnych i zorganizowano aŜ 31 wydarzeń
i akcji promocyjnych w gminach na terenie powiatu wodzisławskiego. Została utworzona strona internetowa
www.swiadomy-obywatel.pl .
S. Tomaszewska
***
imieniu Koordynatora projektu Henryka Machnika i
Partnera Dyrektora PCPRu p. Ireny Obiegły serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować Konferencję, a w części finansowali zadania poszerzające program
Konferencji. Dziękuję więc zespołom artystycznym, wyróŜnionym statuetkami XX-lecia TMRu: SM ROW, SM
„Orłowiec”, Chórowi Lira i Cecylia oraz Stowarzyszeniu
Osób i Rodzin Niepełnosprawnych. Dziękujemy Sponsorom:
Urzędowi Miasta Rydułtowy, Dyrekcji KWK Rydułtowy Anna, Zarządom obu Spółdzielni Mieszkaniowych, Kancelarii Prawnej Michał Gebel oraz fundatorom statuetek śp. Andrzejowi Korbica i Henrykowi Machnikowi. Dziękuję wszystkim uczestniczącym w Konferencji i jego II części z wyróŜnieniami i występami artystycznymi. Pragnę dodać, Ŝ nasze
biura będą czynne do 13.12.2013 r.

W

W

dniu 20.11.2013 r. odbyła się konferencja
zamykająca projekt „Świadomy Obywatel”.
Projekt ten był realizowany od października
2010 roku przez Towarzystwo Miłośników
Rydułtów w Partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie. TMR środki finansowe na realizację projektu
"Świadomy obywatel" pozyskało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było utworzenie i funkcjonowanie
na terenie powiatu wodzisławskiego Biur Bezpłatnych Porad
Prawnych i Obywatelskich. Biura te znajdują się: w Rydułtowach w siedzibie Towarzystwa Miłośników Rydułtów, w
Wodzisławiu Śląskim w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, w Gorzycach w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz w Mszanie w siedzibie Urzędu Gminy Mszana. Realizacja tego projektu miała na celu zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu wodzisławskiego do rzetelnych,
bezstronnych, a co najwaŜniejsze bezpłatnych porad prawnych oraz przyczynienie się do wzrostu ich świadomości w
zakresie ochrony i realizacji praw obywatelskich.
W konferencji wzięło udział prawie 200 osób w tym
przedstawiciele Władz Miasta, Powiatu, Władze Miast i Gmin
z powiatu wodzisławskiego i gmin sąsiednich, przedstawiciele oświaty i kultury, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. W części pierwszej przedstawione zostały 3 prelekcje
wygłoszone przez p. Donatę Malińską – podsumowanie projektu, dotychczasowych działań i rezultatów, p. Irenę Obiegły
i p. Alinę Osadnik. Następnie zostały wręczone pamiątkowe
statuetki dla Włodarzy Gmin na których działały Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w ramach projektu
„Świadomy Obywatel”. Statuetki otrzymało Starostwo Powiatowe, PCPR, Gmina Gorzyce, Gmina Mszana i Miasto
Rydułtowy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Po
tej części nastąpił posiłek oraz został wyemitowany film podsumowujący projekt „Świadomy Obywatel”. W następnej
części zaprezentowały się zaproszone zespoły, które uświetniły konferencję swoimi występami: Zespół Czelodka, Chór
Lira, Zespół Olimpki, Zespół Rzuchowianki wraz z Miłośnikami z TMRu, Zespół Pszowiki.
Projekt jest realizowany od października 2010r. do
grudnia 2013r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.4. - Roz-

***
Piosenka „ŚWIADOMY OBYWATEL”
1. Często się zdąŜa łamanie prawa
Dziś czas to zmienić mądra to sprawa
Kiedyś prawo czyli dekalog
Wiele lat go studiowano
Dziś w TMRze masz prawnika
On w twe sprawy szybko wnika
2. Cały ten zasób, punktów i prawa
Nie zmieści Ŝadna porządna szafa
Masz problemy idź do biura
Tam nie ujdzie Ŝadna bzdura
W TMRze i konflikt z Ŝoną
teŜ rozwiąŜesz w miłość dozgonną
3. Wiemy, Ŝe prawo jest często srogie
No, a porady prawne są drogie
Tu dziś inaczej – jest nieodpłatnie
By kontakty były łatwe
Obywatel ma być świadomy
by nie wrobić się w kłopoty
4. Są więc porady tu w Rydułtowach
Ale specjalne są w Wodzisławiu (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
No i jeszcze moŜna w Mszanie
I w Gorzycach teŜ coś znajdziesz - bis
5. To nam wszystko hej Unia dała
bowiem o naszych błędach wiedziała
więc korzystaj obywatelu
gdyŜ pomocnych jest niewielu
więc korzystaj obywatelu
by świadomych było wielu.
Piosenkę wykonał Chór Lira
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Czarny Diament dla Rydułtów
Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego przyznaje nagrodę „CZARNY DIAMENT”
pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki
Miastu Rydułtowy i jego burmistrzowi Kornelia Newy
–
za zorganizowane, sprawne i efektywne zarządzanie
Miastem przez panią Burmistrz Kornelię Newy;
– za rozwój miasta dzięki pozyskiwaniu funduszy z Unii
Europejskiej i realizację wielu innowacyjnych przedsięwzięć, zaskakujących pomysłowością i oryginalnością;
–
za podejmowanie licznych inicjatyw integrujących
społeczność lokalną, które przybliŜają historię i kulturę
Miasta Rydułtowy;
– za stworzenie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Mieście poprzez powołanie do Ŝycia między innymi spółki Rydułtowski Park Przedsiębiorczości.Niezmiernie miło mi zawiadomić wszystkich mieszkańców, Ŝe 15 listopada 2013 roku miastu Rydułtowy i jego burmistrzowi Kornelii Newy wręczono na uroczystej gali nagrodę "Czarny Diament 2013". Te prestiŜowe nagrody przyznaje
Izba Przemysłowo-Handlowa z Rybnika.Nagroda Czarny
Diament jest nagrodą, która zyskała sobie w naszym regionie
duŜą renomę. Wystarczy spojrzeć na osoby, tworzące kapitułę
konkursu oraz na to, jakie znakomitości przybyły na wręczenie nagród.Posiadanie nagrody "Czarnego Diamentu" to najwyŜsza śląska marka, fachowość, kompetencja, Ŝyczliwość
dla rozwoju przedsiębiorczości na ziemi śląskiej, a takŜe karta
przetargowa na arenie polskiego biznesu - powiedział Andrzej śylak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Pan prezes dodał równieŜ, Ŝe
prawdziwych sukcesów nie zdobywa się jeŜdŜąc windą prawdziwe sukcesy osiąga się przez Ŝmudne wspinanie się na
schody.Taka teŜ jest moja teoria sukcesu. Sukces osiąga się
mozolną pracą. Ale nie ma teŜ sukcesu bez ludzi, którzy nań
pracują. To właśnie grono fachowców, z którymi mam szczęście współpracować, umoŜliwiło nam wszystkim ten wspólny
sukces. To właśnie zgodna współpraca z Radą Miasta, która
w sposób odpowiedzialny decyduje o rozwoju miasta, daje
tak pozytywne efekty, dostrzegane juŜ nie tylko w Rydułtowach. Widzą je przecieŜ coraz częściej osoby z zewnątrz,
zupełnie z Rydułtowani nie związane.Nagroda jest wielkim
wyróŜnieniem dla całego miasta, dla wszystkich jego mieszańców, którzy wspólnie pracują na wizerunek Rydułtów. Przyznanie miastu Rydułtowy tej nagrody uwaŜam więc
za nasz wspólny, ogromny sukces.Muszę przyznać, Ŝe zakręciła mi się w oku łezka wzruszenia (i dumy), kiedy odbierałam Czarny Diament z rąk premiera Buzka. PrzecieŜ nagrodę
tę otrzymało dotychczas jedynie kilka wielkich okolicznych
miast. A tu w szeregu z nimi, jak równorzędny partner, stają
nasze Rydułtowy. Zdaję sobie oczywiście sprawę, Ŝe nie moŜemy równać się z okolicznymi wielkimi miastami. Te miasta
dysponują kilkakrotnie (kilkunastokrotnie) większymi pieniędzmi i potencjałem gospodarczym. MoŜemy jednak próbować konkurować z nimi przynajmniej w niektórych dziedzinach i przekształcać nasze miasto w miejsce przyjazne dla
jego mieszkańców...
Burmistrz Miasta Rydułtowy
Kornelia Newy

Fot. Zenon Keller

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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WSZYSTKO O ZDROWIU

Humor Humor Humor

Dieta na odtrucie się !
Naz wa firmy

M

asz szarą cerę i worki pod oczami? To znak, Ŝe musisz
jak najszybciej pozbyć się toksyn i potrzebujesz kuracji
ZbliŜają się święta, lecz w rodzinie Jasia się
oczyszczającej ! w płynach i produktach, które spoŜywasz, są
nie przelewa. Zdesperowany Jasio pisze list do św. Mikołaja:
nie tylko rozmaite substancje przydatne Twojemu organizmo"Drogi św. Mikołaju, jestem bardzo biedny, ale chciałbym dowi, ale jest i wiele szkodliwych "śmieci". Organizm stara się je
stać na gwiazdkę klocki Lego, piłkę i kolejkę elektryczna."
usuwać np. z potem i moczem. We współczesnym poŜywieniu
Panie na poczcie nie bardzo wiedzą co zrobić z tym listem,
jest tyle szkodliwych substancji, Ŝe organizm często nie daje
gdyŜ Jasio nie napisał adresu do Mikołaja.
sobie rady z ich usunięciem. Nagromadzone toksyny zaburzają
Postanawiają przeczytać list.
pracę niektórych narządów. Odbija się to twojej kondycji, saTak się wzruszają losem biednego Jasia, Ŝe postanawiają spełmopoczuciu i wyglądzie. Pojawiają się pryszcze, kłopoty Ŝołądnić jego Ŝyczenia.
kowe, częściej się męczysz i przeziębiasz. Pozwól swojemu
Jednak pracownice poczty same duŜo nie zarabiają, więc pieciału odpocząć i zastosuj dietę odtruwającą. warto powtarzać ja
niędzy starczyło tylko na piłkę i klocki.
co miesiąc.
Wysyłają prezenty do Jasia.
Po jakimś czasie przychodzi list od Jasia, panie na poczcie
otwierają go i czytają:
"Drogi Mikołaju dziękuję Ci za wspaniale prezenty, a tę kolejkę to pewnie te jędze z poczty ukradły"
***
śona woła męŜa i mówi do niego:
- męŜu kupiłam pół litra wódki, wkładam ją do lodówki i ma
tam być do BoŜego Narodzenia. Zrozumiano?
MąŜ:
- no tak.
Po chwili opuszcza spodnie do kolan i mówi do Ŝony:
- widzisz? Wisi i będzie wisieć do ósmego marca!

Dieta warzywna: 6 marchewek, 6 cebul, 50 dg pomidorów, 25
dg zielonego groszku, 2 strąki papryki, seler, mała główka czerwonej kapusty. Ugotowaną z tych składników zupę doprawiaj
***
ziołami. Nie dodawaj tłuszczów, soli czy śmietany ! Zupę poRozmawiają koledzy po pracy:
dziel na 5 porcji. Ostatnia zjedz nie później niŜ 2 godziny przed
- Jak minęły święta?
snem. Jeśli wolisz jeść surówki, to pamiętaj, nie przyrządzaj ich
- Wspaniale! śona serwowała mi same zagraniczne dania.
na zapas. Pokrojone warzyw tracą dość szybko wartościowe
- A jakie?
substancje, które odtruwają organizm. do przyprawiania wa- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i
rzyw uŜywaj soku z cytryny, świeŜych ziół np. mięty, oraz olisznycle z kapustą włoską.
wy z oliwek. Nie wybieraj do sałatek warzyw skrobiowych
czyli ziemniaków, fasoli i kukurydzy.
***
W odtruwającej diecie moŜesz się wspomóc daniem 20 dg ugoW wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. Ponietowanego ryŜu zmieszanym z plasterkami pieczonych jabłek.
waŜ koń biegnie leniwie, chłop bije go batem.
Nie obieraj ich ze skórki ! Zawierają substancje wspomagające
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! - mówi
odtruwanie. Po śniadaniu i kolacji wypij kubek naparu zpokoń.
krzywy posłodzony łyŜeczka miodu. W ciągu dnia wypij przy- Pierwszy raz słyszę, Ŝeby koń mówił! - dziwi się chłop.
najmniej 1 litr wody źródlanej.
- Ja teŜ! - mówi pies.
***
- Takiej niewdzięczności świat nie widział - mówi Kowalski do
kolegi.
- Co się stało?
- Wyobraź sobie, przed świętami zapłaciłem teściowej za nowe
zęby, a w święta ona mnie tymi zębami pogryzła.

Skonsultowane z lekarzami NZOZu

Podziękowania za przekazania 1%
padatku na rzecz Towarzystwa
Miłosników Rydułtów dla :

***
Jaka jest ulubiona kolęda świeŜo upieczonych rodziców?
- Cicha noc.
***

Pani Gedyk Małgorzaty
oraz
Pana Mrozek Lucjana
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Wspaniała rocznica

W

naszym Ŝyciu jest wiele dat i rocznic, o których pamiętamy. Zawsze dziwimy się: „to juŜ
tyle lat, kiedy to przeleciało?”. Przy tej okazji
wracamy do wspomnień : „jak to było ?”. Myślę, Ŝe kaŜda rocznica dostarcza wiele miłych wspomnień z
przeŜytych razem chwil i lat. Miałam zaszczyt uczestniczenia
w bardzo miłej, podniosłej uroczystości. Państwo Krystyna i
Alojzy Barnabas świętowali 65-tą rocznicę ślubu- Ŝelazne
gody małŜeńskie. Zaiste- nietuzinkowa to rocznica. Oby było
więcej takich par, które by w zdrowiu i dobrym samopoczuciu doczekały takiego jubileuszu. W czasie mszy świętej
wzruszający był moment wznowienia zaślubin. Były Ŝyczenia
i kwiaty. W spotkaniu („W Gościnnym Domu”) panowała
równieŜ serdeczna i miła atmosfera. Były toasty i okolicznościowe przemówienia: Pani Burmistrz Kornelii Newy, Prezesa TMRu Henryka Machnika i paru innych Gości. Nad stroną
artystyczną czuwały: Córka i Wnuczka Jubilatów umilając
gościom czas koncertem fortepianowym i tańcem klasycznym. Bardzo uroczy był moment gdy zabrzmiał „Cesarski
Walc” J. Straussa i Jubilaci zatańczyli walca w kręgu gości.
Panią Krystynę znamy z pięknych artykułów w „Kluce” na
temat Ŝycia kulturalnego w Rydułtowach i imprez artystycznych w RCK „Feniks”. Pan Alojzy jest znanym społecznikiem, był radnym w Rydułtowach i członkiem róŜnych komisji, nawet teraz jest przewodniczącym komisji Rewizyjnej
TMRu. Oby tak dalej! Niech słuŜy obojgu zdrowie, chęć aktywnego uczestniczenia w Ŝyciu rydułtowskiej społeczności.
W Ŝyciu jest wiele dróg, często na rozstajach i najczęściej
trudno wybrać, która z nich jest ta właściwa, najlepsza. Państwo Barnabasowie, przeszli w swoim Ŝyciu wiele takich
skomplikowanych dróg, które jednak mimo róŜnych przeciwności przeszli razem. śyczymy kolejnej wspaniałej rocznicy
w zdrowiu i pomyślności. Niech Wam zawsze świeci słońce.
Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi, a Anioł StróŜ
ma w swojej opiece. W imieniu wszystkich członków TMRu
Maria Antonina Wieczorek.

Klub Skatowy „Herkules”
Rydułtowy zachęca do gry w skata

J

uŜ po raz jedenasty odbyły się
Ind ywidualne
Mistrzostwa Rydułtów w skacie sportowym.
W tegorocznej imprezie
mogli uczestniczyć gracze zrzeszeni w Polskim Związku Skata jak
i niezrzeszeni, zamieszkali na terenie naszego miasta. Całe rozgrywki obejmowały 4 turnieje grane systemem 3 x 24 rozdań. Do ostatecznej klasyfikacji zaliczone kaŜdemu uczestnikowi zostały 3
najlepsze wyniki z turniejów. Mistrzem Rydułtów w 2013
roku został Brachmański Jerzy z wynikiem 6022 pkt, drugie
miejsce Erwin MenŜyk z wynikiem 5043 pkt, trzecie – Rudolf Michna z wynikiem 4873 pkt i czwarte miejsce Horst
Wagner z wynikiem 4858 pkt. Cała czwórka reprezentuje
Klub S.C. „Herkules” Rydułtowy. Czołowi zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody pienięŜne. W całym cyklu
turniejów udział wzięło 15 skacistów w zdecydowanej większości zrzeszeni w „Herkulesie”. Na zakończenie imprezy
odbyła się wspólna biesiada uczestników, na której podsumowano wyniki i wręczono nagrody. Nie obyło się bez golonka i
kufla piwa. Gośćmi imprezy byli przedstawiciele TMR i Redakcji „Kluki” Panowie Jerzy Majer i Henryk Mańka.
Krótka historia Klubu S.C. „HERKULES” Rydułtowy.
Klub załoŜył w 2000 roku jej obecny Prezes Erwin MenŜyk.
Klub zrzeszony jest w Okręgu Śląsk-Południe Polskiego
Związku Skata, gdzie zarejestrowanych jest 16 skacistów.
Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ligowych skata. Klub
wystawia 2 druŜyny grające w III lidze i jedną druŜynę w
klasie okręgowej. Ambicją klubu jest awans jednej druŜyny
do II ligi rozgrywek. Oprócz rozgrywek ligowych zawodnicy
biorą liczny udział w rozgrywkach okręgowych i na szczeblu
krajowym w Grand Prix Polski. Dwaj zawodnicy: Józef Cegiełka i Julian Nieroda brali w ostatnich latach udział w rozgrywkach międzynarodowych tj. mistrzostwach świata w
Calpe Hiszpania i w ubiegłym roku w Karpaczu oraz Mistrzostwach Europy w Seelestat Francja.

Zapraszamy na strony internetowe: Polskiego
Związku Skata – www.pzskat.pl i Okręgu
Śląsk-Południe – www.pzskatsp.pl. Informujemy,
Ŝe klub czeka na nowych członków.
Wszyscy chętni do grania w skata mogą zgłaszać
w kaŜdy czwartek o godz. 16.00
w barze przy ul. Podleśnej (Biały Domek).
Julian Nieroda

Kolejny Turniej SKATA odbędzie się
07.12.2013 r. o godz. 9:00
w Piwiarni WARKA Rydułtowy
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XXXIII Edycja Biesiady
Gwarków

P

iękno, tradycja, radość na twarzach
uczestników i dobrze dobrany program,
to cechy w skrócie opisujące tegoroczną Biesiadę
Gwarków organizowaną przez Zarząd Koła Zakładowego Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Górnictwa.
Sala Domu Administracyjnego Kopalni wypełniona Gwarkami, Gośćmi i Paniami, z wielkim zainteresowaniem śledzili
kolejne punkty misternie przygotowanego programu Górniczej Gali. Słowa Prezesa Aleksandra Chowańca otwierające
tegoroczną Biesiadę, nie jednej osobie wyzwoliły ”ciary”.
Młodym „adeptom przyjmowanym do Górniczego Stanu” w
pamięci pozostanie tradycyjny „Skok przez skórę”, wprowadzani przez Lisa Majora i Starą Strzechę. Zaszczytu „Skoku
przez skórę” w tym roku dostąpili: Sankala Mariusz, Popardowski Tadeusz, Hnida Adam, Mikołajczuk Dawid, Chmielewski Krzysztof i Kufka Tadeusz.
Rozrywkową cześć Biesiady wypełniły występy zespołów: „Happy Folk, Orkiestry Dętej Kopalni Rydułtowy
pod dyrekcją Jana Wojaczka wraz z Zespołem Tanecznym.
Błyszczącą humorem, gwiazdą tegorocznej Biesiady była
Joanna Bartel, zaś taniec brzucha w wykonaniu Natalii, (wraz
z instruktarzem) wielu ucieszył zmysł wzroku. Program niezwykle róŜnorodny, barwny i bogaty, zapowiadali: urocza
Góralka z Istebnej Pani Aneta Legierska i Wojciech Lala.
Skarbnikowi Górniczych Skarbów Panu Ryśkowi Tkoczowi,
w tym roku podrosły wąsiska, ku zaskoczeniu wielu biesiadników, w tym równieŜ autora niŜej podpisanego. Rozpoczęte
przed dziesiątki laty coroczne przed barbórkowe „Górnicze
Spotkania” dozoru i kierownictwa Kopalni przy piwie, zapisują się w nowej karcie historii Rydułtów, a takŜe w pamięci
Braci Górniczej i Ŝywię nadzieję Ŝe Zarząd Kola Zakładowego SITG i Kierownictwo Kopalni tradycje te będzie kontynuował w kolejnych latach. Gratuluję pomysłu tegorocznej Biesiady, wspanialej jej realizacji i Ŝyczę dalszych sukcesów i
satysfakcji z okazji Górniczego Święta – Barbórki.
Gratuluję równieŜ zespołom tanecznym Orkiestry
KWK Rydułtowy - Anna za nowe piękne tańce i zachwycające stroje.
Jerzy Majer
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Z Ŝycia miasta i sąsiadów
Artykuły prasowe i moje komentarze
„Dziennik Zachodni”- Bieńkowska znów w górę najsilniejsza śląska baba.
ElŜbieta Bieńkowska, Mysłowiczanka w zrekonstruowanym
rządzie zostanie wicepremierem oraz szefem nowego resortu
infrastruktury i rozwoju regionalnego. Zaś ministrem edukacji
Joanna Kluzik-Rostkowska.
H.M: Mamy nadzieję , ze te dwie „mocne baby” ze Śląska
przywrócą dobre notowania rządu.
Lyski-Rybnik
Z wojskowymi honorami poŜegnano majora Tomiczka,
bohatera II wojny światowej.
22 listopada na cmentarzu parafialnym w PstrąŜnej poŜegnano majora Antoniego Tomiczka, ostatniego polskiego pilota
RAF-u. Informacja o śmierci 98-letniego majora Tomiczka,
który podczas II wojny światowej dokonywał zrzutów leków i
Ŝywności nad walczącą w powstaniu Warszawą, wstrząsnęła
lokalną społecznością. 1 grudnia w miejscowej bibliotece
odsłonięta będzie wystawa o majorze.
H.M: Przez wiele lat major Tomiczek bywał na róŜnych spotkaniach zwłaszcza z młodzieŜą. Osobą, która organizowała
takie spotkania był nasz członek Eugeniusz Wala, który z
racji swoich zainteresowań lotnictwem uwaŜał takie działania
za swój obowiązek wobec historii. Major Tomiczek jeszcze
za Ŝycia był patronem lyseckiej szkoły.
Górnictwo
Zarobki pracowników Kompanii Węglowej spadną o prawie
2%. Z informacji górniczej Solidarności wynika, ze zmniejszenie średniej płacy w KW w 2014 roku o ok. 2% ma nastąpić poprzez likwidację dopłat do zwolnień chorobowych,
likwidacje świadczeń na pomoce szkolne i bilety komunikacji
( to przywileje zapisane w Karcie Górnika), likwidacje rekompensaty węglowej( dopłata do deputatu węglowego zaleŜna od rodzaju węgla jakie dostaje górnik) oraz likwidację
funduszu motywacyjnego w kopalniach. Na takim zmniejszonym poziomie płacy miałyby zostać zamroŜone takŜe po 2014
roku. Program restrukturyzacji zakłada teŜ zniesienie od 2016
roku deputatu węglowego dla górniczych emerytów oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla
emerytów. Przewiduje się teŜ łączenie kopalń z 15 do 8.
H.M: Procedura decyzyjna, konsultacje ze związkami zawodowymi wymagają czasu i nie naleŜy się spodziewać wcześniejszych decyzji jak w kwietniu 2014 roku. O ile znam Ŝycie to tak radykalne przedsięwzięcia nie maja szans. Boje się
jednak o decyzje względem emerytów.
Radlin-Rydułtowy
„Nowiny Wodzisławskie” Kopalnia Marcel wchłonie Rydułtowy-Annę ?
Mamy nadzieję, Ŝe kopalnia Marcel pozostanie. O jej dobrej
pozycji świadczą rankingi. Jest na plusie i ma jeden z najnowocześniejszych zakładów przeróbczych oraz najnowocześniejszą upadową. Liczymy, Ŝe to zaprocentuje- zaznacza
Barbara Magiera, burmistrz Radlina.
H.M: Decyzja o tym czy Rydułtowy-Anna będzie połączona
z Marcelem lub odwrotnie zadecyduje analiza perspektywy
dalszego fedrowania w obu kopalniach i sytuacja ekonomiczna. W obecnej chwili jest tak, Ŝe Marcel jest na plusie bo
sprzedaje węgiel na rynku wewnętrznym zaś RydułtowyAnna jest na minusie bo węgiel w 80% eksportuje, zaś cena
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węgla w eksporcie spadła o 50zł na tonę od ubiegłego roku, a
o tym gdzie sprzedawany jest węgiel nie decyduje kopalnia.
„Nowiny”
Pilot z Rydułtów szybowcowym mistrzem Polski !
23 letni pilot Aeroklubu ROW Mateusz Siodłoczek zdobył
tytuł mistrza polski w klasie standard w XLI Szybowcowych
mistrzostwach juniorów. Zawody rozegrane były od 15 do 25
sierpnia na lotnisku Grudziądz- Lisie Kąty.
H.M: Nasze szczere gratulacje i Ŝyczymy kolejnych sukcesów.
Proboszcz do wiernych: dlatego wyciągnięto armatę pedofilii.
H.M: Chodzi oczywiście o „kazanie” proboszcza parafii Matki Uzdrowienia Chorych na Orłowcu ks. Stanisława Juraszka
w czasie Mszy Św. z okazji Święta Niepodległości. W części
tego „kazania” zgadzam się z argumentami księdza lecz oczywiście nie z wszystkimi. Ksiądz ma jednak tą przewagę, ze w
kościele moŜe powiedzieć wszystko zaś wiernemu nie wypada odpowiadać. Wysłuchaliśmy więc kazania, ale wiem, ze
wielu innych równieŜ podziela mój pogląd. Słuchając jednak
kazania księdza w kościele Św. Jerzego w dniu 24 listopada
dochodzę do wniosku, ze radykalnych księŜy nie brakuje w
kościele i moŜna ich zaliczyć do grupy Macierewicza.
„Nowiny Wodzisławskie”
Miasto i kopalnia z Czarnymi Diamentami.
Miasto Rydułtowy obok Jastrzębia Zdroju znalazły się w gronie tegorocznych laureatów Czarnych Diamentów, czyli dorocznego wyróŜnienia Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Węglowego. Statuetkę odebrała burmistrz Kornelia Newy. W grupie firm uhonorowanych w tym roku Czarnym Diamentem znalazła się Kopalnia Węgla Kamiennego
Rydułtowy-Anna.
H.M: Nasze szczere gratulacje! To przecieŜ kolejne wyróŜnienie dla Naszego miasta, a fakt, Ŝe wyróŜniono tez naszą
kopalnię jest dobrym prognostykiem przed zapowiedzią połączenia z Kopalnia Marcel.
Unikatowy krzyŜ wrócił z renowacji.
Zabytkowy, dwuramieniowy krzyŜ pokutny po
remoncie powrócił na
swoje miejsce przy Kościele św. Jerzego w
Rydułtowach - To unikat - mówi o bezcennym
obiekcie Irena Kontny
ze Śląskiego Centrum
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. To
jedyny
dwuramienny
krzyŜ pokutny w Polsce.
H.M: Nie wiem czy
Państwo wiecie ale
udział w tym, Ŝ krzyŜ
pokutny jest na tym
miejscu i ma taki opis to
między innymi zasługa
naszego pasjonata historii Ewalda Brzezinki.

Zebrał i skomentował Henryk Machnik.
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„Wspólnie kultywujemy tradycje świąteczne”

G

mina Lyski we współpracy z czeską gminą Darkovice realizują projekt pn. „Wspólnie kultywujemy tradycje świąteczne”. Ideą projektu obok
współpracy transgranicznej jest pogłębianie wiedzy uczniów na temat istoty Świąt BoŜego Narodzenia oraz
świątecznych tradycji. W ramach projektu zorganizowane
zostaną warsztaty artystyczne oraz kulinarne skierowane dla
dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy Lyski. Zajęcia artystyczne
podczas których dzieci będą miały moŜliwość poznać róŜne
techniki przyozdabiania świątecznych prezentów oraz zaprojektować i wykonać samodzielnie ozdoby na świąteczne
drzewko odbędą się 30 listopada br w Sali Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi w godz. 10.00-15.00. Warsztaty kulinarne odbędą się 7 grudnia br w lokalu „Zacisze” w Bogunicach
w godz. 10.00-15.00 pod kierunkiem Remigiusza Rączki,
znanego z cyklu programów kulinarnych Rączka gotuje. Podczas warsztatów dzieci będą poznawać tajniki wyrobu ciasta,
wycinać tradycyjne świąteczne formy, wypiekać oraz zdobić
za pomocą tradycyjnych metod. Uczestnictwo w warsztatach
jest bezpłatne. Wszystkie materiały potrzebne do zajęć kulinarnych oraz artystycznych dzieci otrzymają na miejscu. Dla
wszystkich uczestników warsztatów przewidziany został ciepły posiłek. Liczba miejsc ograniczona, dlatego prosimy o
wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu (32) 4300051
wew. 115 lub e-mailowo na adres promocja@lyski.pl.

Gmina Lyski w rankingach
1. Certyfikat w zakresie "Nowoczesnego Zarzadzania w Administracji Publicznej"
2. Certyfikat dla Urzędu Gminy Lyski za udział w akcji
"Przejrzysta Polska"
3. Certyfikat "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2006
4. Certyfikat "Gmina otwarta na fundusze strukturalne"
5. Dyplom dla Wsi PstrąŜna w Gminie Lyski za zdobycie
wyróŜnienia w konkursie "Piękna Wieś Województwa
Śląskiego"
6. WyróŜnienie dla Urzędu Gminy w ramach akcji
"Przejrzysta Polska"
7. Dyplom dla Wsi Sumina w Gminie Lyski za zdobycie
wyróŜnienia w konkursie "Piękna Wieś Województwa
Śląskiego"
8. Certyfikat Euro - Gmina przyznany dla Gminy Lyski za
dotychczasowe działania samorządu Gminy
9. Dyplom dla Wsi Raszczyce w Gminie Lyski za zdobycie
wyróŜnienia w konkursie "Najpiękniejsza Wieś Województwa Śląskiego"
10. Dyplom "Zielona Gmina 2010"
11. Dyplom dla Wsi Bogunice w Gminie Lyski w konkursie
"Piękna Wieś Województwa Śląskiego"
12. Dyplom dla Urzędu Gminy Lyski za zajęcie IV miejsca w
"IV Sportowym Turnieju Miast i Gmin Województwa
Śląskiego"
13. Dyplom dla Wsi Nowa Wieś w Gminie Lyski za zdobycie
wyróŜnienia w konkursie "Piękna Wieś Województwa
Śląskiego"
14. Podziękowanie dla Urzędu Gminy Lyski
15. Dyplom dla Urzędu Gminy Lyski za zajęcie II miejsca w
konkursie "Przyjazna Wieś" w kategorii "infrastruktura
techniczna"
16. Dyplom dla Urzędu Gminy za zajęcie II miejsca w "XII
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Sportowym Turnieju Miast i Gmin Województwa Śląskiego"
17. Dyplom "Drzewo Roku 2011" dla Urzędu Gminy Lyski
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„Zobacz, skosztuj i posłuchaj – to jest nasza ziemia”
GIMNAZJUM NR 1 W PORTUGALII

„Kiedy się czegoś pragnie, wtedy cały wszechświat
sprzysięga się, byśmy mogli spełnić nasze marzenie”.
(Paolo Coelho)
ortugalia to jedno z najpiękniejszych państw w Europie,
które jednocześnie jest najmniej znane w Polsce. MoŜe
dlatego, Ŝe leŜy daleko od naszego kraju i niewielu Polaków
wybiera się tam na wakacje. Myślę, Ŝe właśnie to zadecydowało o atrakcyjności wyjazdu w ramach projektu Comenius:
„Zobacz, skosztuj i posłuchaj – to jest nasza ziemia.” W Lizbonie - juŜ po raz czwarty spotkali się partnerzy z 5 krajów
uczestniczących w realizacji zadań ujętych w tym międzynarodowym projekcie. Z naszego gimnazjum wyjechało 5 nauczycieli i 6 uczniów. Nasza przygoda rozpoczęła się juŜ
pierwszego dnia, po pierwszym, dla wielu w Ŝyciu locie samolotem, poznaliśmy się z naszymi kolegami i koleŜankami
z innych krajów oraz nowymi portugalskimi rodzinami, u
których mieliśmy mieszkać przez kilka następnych dni. Przyjęli oni gości z otwartymi ramionami i odnosili się do nas
niezwykle przyjaźnie. Ten dzień spędziliśmy na pogłębianiu
swojej znajomości oraz doskonaleniu umiejętności językowych - głównie angielskiego. Drugiego dnia pojechaliśmy do
szkoły, Colégio Guadalupe, w dzielnicy Lizbony – Verdizela.
Zaskoczyli nas przyjaźni i mile nastawieni uczniowie. Nie
krępowali się rozmawiać z nami. NajwaŜniejsze było to, Ŝe
umiemy się porozumieć - tego baliśmy się przed wyjazdem
najbardziej. W szkole poznaliśmy panią Weronikę, nauczycielkę z Polski, która jest tam asystentem językowym równieŜ
w ramach programu Comenius. Bardzo podobało nam się to,
Ŝe szkoła posiadała kilka boisk i basen. Po przyjeździe nauczycieli do szkoły, zostaliśmy zaproszeni na mały koncert w
wykonaniu uczniów. Zagrali nam tradycyjne portugalskie
piosenki oraz zaśpiewali swój hymn szkoły. Po występie
uczniowie uczyli nas grać na „cavaquinho”, czyli małej portugalskiej gitarze. Najciekawsza tego dnia była lekcja języka
portugalskiego prowadzona przez panią Weronikę. Nauczyliśmy się wielu ciekawych słówek, na przykład: „ boa tarde” –
dobry wieczór, „obrigada” – dziękuję, „ola”- cześć, itd. Resztę dnia spędziliśmy w rodzinach, rozmawiając o naszych krajach, Ŝartując i jedząc pyszne portugalskie potrawy. Trzeciego
dnia zwiedzaliśmy Lizbonę oraz miasto Sintra. Jedną z największych atrakcji na przedmieściach stolicy była statua
Chrystusa Króla, która miała 110 m wysokości i była wykonana na wzór rzeźby w Rio de Janeiro. W dalszej części
zwiedzania pojechaliśmy do Sintry - jednego z najstarszych
miast europejskich. Miasteczko jest piękne i magiczne. Mieliśmy moŜliwość podziwiania znajdujących się tu niezwykłych
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zabytków, w tym Palácio Nacional de Sintra. Tam teŜ zjedliśmy tradycyjny obiad, regionalne potrawy bardzo nam smakowały. Czwarty dzień kaŜdy uczeń spędził indywidualnie ze
swoją rodziną. Wieczorem wspólnie spotkaliśmy się w restauracji na plaŜy gdzie oglądaliśmy i tańczyliśmy tradycyjne
portugalskie tańce oraz podsumowaliśmy wizytę. Niestety
pobyt w Portugalii dobiegł końca. MoŜemy szczerze powiedzieć, Ŝe zdobyliśmy wiele nowych przyjaźni i mnóstwo doświadczeń, o których rozmawialiśmy często podczas podróŜy
i po powrocie do Polski. Oby te przyjacielskie stosunki trwały jak najdłuŜej. Ten wyjazd uświadomił nam, jak wiele mamy moŜliwości rozwoju i Ŝe tak naprawdę, to od nas samych
zaleŜy, w jaki sposób ukształtujemy swe przyszłe Ŝycie. Poznaliśmy teŜ tutejszą kulturę i obyczaje - podobne i róŜne od
polskich. Naprawdę warto brać udział w takich wyjazdach,
poniewaŜ dzięki nim poszerzamy wiedzę o innych krajach
oraz poznajemy nowych, zagranicznych przyjaciół, tylko w
takich okolicznościach moŜemy praktycznie sprawdzić nasze
umiejętności z języka angielskiego. Trzeba takŜe podkreślić,
Ŝe wyjazd nie doszedłby do skutku gdyby nie zaangaŜowanie
naszych nauczycieli, którzy go przygotowali i byli z
nami – pani dyrektor Alicji Kołodziej,
Dominiki
Urbanek, Magdaleny Szklanny, Barbary
StaniczekSzurek oraz pana
Sebastiana Grela.
Dziękujemy im za
opiekę.
PoniŜej kilka refleksji naszych kolegów i koleŜanek:
Sebastian Szweda : „W Portugalii najbardziej podobało mi
się nastawienie ludzi do nas. Wyjazd sprawił mi ogromną
radość i pozostanie na zawsze w mojej pamięci.”
Ania Szulc: „Bardzo się cieszę, Ŝe wzięłam udział w wyjeździe do Portugalii. Bardzo polubiłam rodzinę, u której zamieszkałam. Na pewno zapamiętam ten czas do końca Ŝycia.”
Aleksander Skaba : „Najbardziej spodobali mi się uczniowie
partnerskiej szkoły. Wszyscy byli niesamowicie przyjaźni.
MoŜna było porozmawiać z nimi na kaŜdy temat. Mam nadzieję, Ŝe spotkam się z tymi ludźmi raz jeszcze.”
Emilia Skowronek, kl. III b
pod kierunkiem: Beaty Spakowskiej

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich
autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Nasze poprzednie wyjazdy w ramach projektu Comenius
do Czech i Słowenii równieŜ były zrealizowane przy
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
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Nowo otwarte Studio Fryzjerskie
Agnieszka Nowak
ul. Raciborska 252
ZAPRASZA !!!

Godziny otwarcia:

Pn-Wt 8:00– 17:00
Środa 12:00-19:00
Czw- Pt 8:00-17:00
Zakład wykonuje szeroki zakres usług fryzjerskich Sobota 8:00– 13:00
Damsko - Męskich

tel. 505 103 439
Spotkanie
Jubilatów
obchodzących
50 rocznicę ślubu
w RCK „Feniks”
Foto: S. Tomaszewska

Niech te święta przyniosą Wam
BoŜe łaski, spokój,
radość i dostatek wszelki,
a Nowy Rok niech spełni marzenia ukryte
na samym dnie serca.
śyczy
Burmistrz
Miasta Rydułtowy
i
Rada Miasta

Niechaj ten Wigilijny
wieczór upłynie Wam
w szczęściu i radości
przy śpiewie
pięknych
kolęd
i zapachu
świerkowej
choinki.
Ryszard Zawadzki
Poseł na Sejm RP

Z okazji Świąt BoŜego
Narodzenia składam
wszystkim Czytelnikom
najserdeczniejsze Ŝyczenia:
wiele ciepła
rodzinnego, miłości
i wszystkiego
co najlepsze,
a takŜe duŜo
pomyślności
w Nowym Roku.

Grzegorz Matusiak
Poseł na Sejm RP

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.

WESOŁYCH ŚWIĄT i Szczęśliwego Nowego Roku!

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;
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