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Kornelia Newy Burmistrzem Rydułtów na kolejną kadencję.
Gratulujemy!!!
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NA ULICACH RYDUŁTÓW...

Na ulicach Rydułtów
Obserwując ruch uliczny w Rydułtowach, szczególnie
na ul. Ofiar Terroru, trudno nie stwierdzić, że „ruch jak w
Rzymie”. Tam też, podobnie jak u nas, jeździ się według
„prawa fantazji”. Świat w każdej dziedzinie przyspieszył.
Nawet rok wydaje się być krótszym. Więc ludzie też pędzą na
oślep, stale im się spieszy. Zapominają o tym, że ich uwaga i
sprawność silnika też mogą w pewnym momencie zawieść.
Wydaje im się, że z szabelką w ręku, na koniu pędzą przez
pola. Skąd wziął się ten wszędobylski pośpiech? Dokąd? Po
co? Dlaczego? Nie zważają na niebezpieczeństwo wynikające
z ruchu, na konsekwencje brawury. Byle szybciej. Ile fabryka
dała. Przecież istnieje bardzo mądre porzekadło: „Śpiesz się
powoli - zdążysz”. Chyba że hołdują powiedzeniu „Czas
ucieka, wieczność czeka”. Akurat on nie ucieknie, a nasz realny świat jest podobno najlepszy ze światów.
W latach 40’ - 50’ ruch uliczny w Rydułtowach był
minimalny, nie to co dzisiaj. Przejść przez ulicę można było
w każdym miejscu i było bezpiecznie. Tego nie można powiedzieć dzisiaj. Niebezpieczeństwo czyha na drodze, a i na
pasach bywa różnie. Wtedy dominował ruch konny: furmanki, wozy, bryczki. Auto było rzadkością. Ludzie przystawali i
patrzyli na przejeżdżający samochód. Dominowały stare niemieckie auta firm Adler, Volkswagen, BMW. Ciężarówek
załadowanych towarami prawie nie pamiętam. Towary typu
drewno, węgiel, materiały budowlane, sprzęty, meble przewożono końmi i wozami. Od święta pojawiała się jakaś
„antyczna ciężarówka”. Często widywało się dzieci bawiące
się na ulicy. Najbardziej ruchliwa była ul. Ofiar Terroru, dawniej Dworcowa, a w czasie okupacji Adolf Hitlerstrasse, ze
względu na trasę przez ówczesną wieś - miasteczko górnicze.
Ruchliwa była też Plebiscytowa (dawniej Szpitalna, Lazaretstrasse) ze
względu na dojazd do
szpitala, kopalni i Biertułtów. Na Dworcowej całymi dniami (bywało że i w
nocy) słyszało się turkot
kół i stukot końskich kopyt w równym tempie i
pokrzykiwania woźniców. Najgłośniej jechały w dół puste
furmanki, najczęściej po węgiel. Podobno na załadunek i wagę stały po kilka godzin, a nawet cały dzień i noc. Załadowane wozy ciężko jechały pod górę, konie miały co ciągnąć,
czasem przystawały na wysokości dzisiejszego parku Hvidovre. Woźnica ponaglał je batem. Czasem ktoś z przechodniów lub z okna strofował go. Dialog najczęściej był taki:
„Przestań pieronie walić te konie, som pociągnij”. Odzew był
zazwyczaj taki: „Zamknij się, bo tym batem Cię przełoża”.
Być może dlatego przejeżdżająca dziś czasem ul. Ofiar Terro-
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ru w stronę kopalni i z powrotem furmanka zaprzężona w dwa konie, jej stukot i widok przywołują miłe, sentymentalne skojarzenia. Zastanawiam się tylko, z jakiego
„muzeum” wzięła się ta jadąca po węgiel furmanka. Miło
patrzeć, jak pędzące auta muszą hamować. To naprawdę miły
widok machającego batem woźnicy i dźwięk końskich kopyt.
Jeżeli można mówić o ruchu ulicznym, to trzeba wiedzieć, że
jeżeli we wspomnianych latach w ciągu tygodnia pojazdy na
drogach się pojawiały, o tyle w sobotę i niedzielę ruch zamierał. W niedzielę wieczorem najczęściej jechała jakaś furmanka na kopalnię, żeby ustawić się w kolejce po węgiel na poniedziałek. Było pusto. Za to intensywniejszy był ruch pieszy.
Ludzie szli na spacer, do kina, w odwiedziny. W sobotę i niedzielę spotykano się w gronie rodziny, znajomych, by pogadać, coś wypić, pograć w karty. Ludzie chętniej przebywali z
sobą. Nie było samotności przed telewizorem, komputerem,
wyjazdów czy wypadów w okolice.
Z biegiem lat (po wojnie) i rozwojem motoryzacji,
ruch na ul. Ofiar Terroru wzmagał się. Były lata, kiedy sprowadzaliśmy „złom” z RFN-u. Były to auta stare lub powypadkowe. Opłacało się żeby w naszych warsztatach je wyremontować. Potem jeździły po naszych drogach stwarzając potencjalne niebezpieczeństwo. Ten proceder był ogólnopolski i
trwał parę lat z dużym powodzeniem. Później przyszła moda
na Warszawę, Dużego i Małego Fiata. Zaczęto także sprowadzać nowe auta z Czechosłowacji, Włoch i ZSRR. Zaczęły
powstawać fabryki „Fiata 125”, „Poloneza”, „Malucha”. Jednak nowych samochodów nie było łatwo dostać. Były przydziały w różnych instytucjach, talony, nagrody. Z tym bywało
różnie: zasługi w pracy, w działalności społecznoideologicznej, opinie władz, partii, urzędów. Nie obywało się
też bez różnego rodzaju powiązań, protekcji, znajomości.
Drogi zdobycia nowego samochodu były trudne. Samochody
były drogie, nie każdego było stać. Dziś obserwujemy gwałtowny wzrost ilości samochodów. Wystarczy iść do salonu z
pieniędzmi i wyjeżdża się nowym autem. Samochody, podobnie jak przed laty w zachodnich krajach, stały się przedmiotem powszechnym, pospolitym, codziennego użytku.
Dziś w nieoznaczonych pasami miejscach trudno
przejść przez ulicę nie tylko Ofiar Terroru, ze względu na
własne bezpieczeństwo i oczywiście - (ponoć dość wysoki)
mandat gdy Policja i Straż Miejska złapie.
Mimo samych wiraży na ulicy, samochody pędzą na złamanie
karku, a wyprzedzanie na tych zakrętach nie należy do rzadkości. Trudno tu przejść nawet na pasach. Nie wszyscy kierowcy „grzeszą kulturą i rozumem”. Przybywa samochodów,
a także firm poprawiających ich osiągi. Dziś wszystkim się
spieszy, jakby zapomnieli o starym porzekadle: „spiesz się
powoli, a zdążysz na czas”.
Horacy

4

KLUKA 348/1 Grudzień 2014

WYBORY 2014

Oni będą nas reprezentować w Radzie Powiatu:
Mateusz Góral (Prawo i Sprawiedliwość)
Danuta Maćkowska (Prawo i Sprawiedliwość)
Arkadiusz Skowron (Platforma Obywatelska)
Janina Chlebik-Turek (Wspólnota Samorządowa)

Wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów Miast
Rydułtowy:

Oni będą radnymi Rydułtów w nowej kadencji:
Jerzy Wróblewski
Joanna Kubala (N)
Piotr Sojka
Wojciech Koźlik
Lucjan Szwan
Barbara Pawłowicz
Małgorzata Brzonkalik-Skowronek (N)
Franciszek Panic
Józef Jenczmionka
Janusz Grabiec (N)
Mirosław Jona (N)
Adam Meslik
Danuta Kosteczko (N)
Barbara Wojciechowska
Maciej Poręba (N)
Jacek Stebel (N)
Adam Mandera (N)
Stefan Sładek
Halina Zając
Mariola Bolisęga (N)
Teresa Anielska (N)

Kornelia Newy

Gaszowice: II tura: Paweł Bugdoł vs. Zbigniew Goworowski
Lyski:
Pszów: II tura:
rek Hawel

Grzegorz Gryt
Katarzyna Sawicka – Mucha vs. Ma-

Lubomia:

Czesław Burek

Radlin:

Barbara Magiera

Wodzisław Śląski:

Mieczysław Kieca

Racibórz: II tura:

Mirosław Lenk vs. Anna Ronin

Gorzyce: II tura:
zło

Daniel Jakubczyk vs. Piotr Ośli-

Rybnik: II tura:

Adam Fudali vs. Piotr Kuczera

Marklowice:

Tadeusz Chrószcz

Komentarze powyborcze kandydatów na Burmistrza miasta Rydułtowy

*(N) Osoby nie będące radnymi w obecnej kadencji

Nowe władze wybrane
Na sesji Rady Miasta w dniu 27-11-2014 zaprzysiężeni
zostali radni nowej kadencji. Przedstawiono również nowego
wiceburmistrza oraz wybrano zastępców przewodniczącego.
Stanowisko wiceburmistrza od 01-12-2014 piastować będzie
Marcin Połomski. Przewodniczącym Rady Miasta został ponownie Lucjan Szwan. Jego zastępcami zostały radne: Barbara Wojciechowska i Barbara Pawłowicz
Łukasz Majer

Arkadiusz Skowron
Chciałbym podziękować wszystkim Rydułtowikom,
którzy skorzystali ze swojego prawa i wzięli udział w wyborach. Gratulacje dla pani burmistrz Kornelii Newy - za to, z
jaką klasą wygrała. Trochę jestem zaskoczony nieco słabszym
wynikiem Marka Wystyrka. Sądziłem, że przy tej kampanii,
którą prowadził, zdobędzie więcej głosów. Z drugiej jednak
strony jeszcze przed rozpoczęciem kampanii myślałem, że
będę walczył z nim o drugie miejsce, jednak szybko okazało
się, że przy środkach i nakładach, które włożył w swoją kampanię, nie mam na to większych szans. Dziękuję za wszystkie
głosy, również za te, które pozwoliły mi uzyskać mandat radnego powiatowego.
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Marek Wystyrk
Nie mamy jeszcze oficjalnych wyników, poczekajmy
na nie. Ale nawet, gdybym przegrał, nie traktuję tego w kategoriach porażki. Moje podejście jest pragmatyczne. Dla mnie
istotne jest, jak rozkładają się głosy w poszczególnych okręgach. Porównując sobie wyniki z wyborów sprzed czterech
lat, to zachowałem status quo z delikatną przewagą w pewnych obszarach. Fakt jest taki, że to Arkadiusz Skowron i
Mateusz Góral odebrali głosy pani Kornelii Newy. Nadal będę działał na rzecz Rydułtów i rydułtowików poprzez organizację pozarządową. Uważam, że tylko ciężką pracą można
cokolwiek osiągnąć. Radnym, którzy wygrali, życzę sukcesów. Nie będzie to łatwa kadencja, a my będzie sprawdzać ich
obietnice wyborcze.

Mateusz Góral
Jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, że pani Kornelia
Newy zwyciężyła w pierwszej turze. Spodziewałem się, że
będzie jednak druga. Chciałem pogratulować jej dobrego wyniku i zapewnić ją o współpracy, ponieważ udało mi się uzyskać mandat radnego powiatowego. Będę więc starał się godnie reprezentować Rydułtowy w powiecie wodzisławskim.
Jestem wdzięczny wyborcom, że obdarzyli mnie takim zaufaniem, bo jestem młodym człowiekiem, mam dopiero 26 lat, a
to były pierwsze wybory w których uczestniczyłem jako kandydat. Myślę, że czas sprawić, by Prawo i Sprawiedliwość w
Rydułtowach stało się bardzo mocne. Pierwszym krokiem w
tym kierunki będzie powołanie komitetu gminnego PiS w
Rydułtowach.

Zakończenie Akademii Aktywnego Seniora
10-11-2014 r w RCK Feniks odbyło się podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu „Rydułtowska
Akademia Aktywnego Seniora 60+”. Organizatorem spotkania było stowarzyszenie „Moje Miasto”. Na uroczystej gali
Prezes stowarzyszenia, Marek Wystyrk dokonał podsumowania działań, które udało się osiągnąć. Początkowo projekt
zakładał zaangażowanie 100 osób, jednak w czasie trwania
projektu okazało się, że w rydułtowskich seniorach drzemie
olbrzymi potencjał, czego dowodem jest liczba osób które
ukończyły akademię – 270 osób!!! „Moje Miasto” w ramach
projektu zaproponowało seniorom szereg zajęć. Mieli oni do
dyspozycji : kursy komputerowe, kursy językowe, warsztaty z
zakresu zdrowia i dbałości o ciało, aerobik, nordic walking,
aquarobik, warsztaty rękodzielnicze. Na gali podsumowującej
członkowie stowarzyszenia wręczyli wszystkim absolwentom
akademii dyplomy i upominki. Po części oficjalnej odbył się
bankiet dla zaproszonych gości.

Kornelia Newy
Cieszę się ze swojego wyniku, na razie jeszcze nieoficjalnego, ale martwię się, że padł system PKW do głosowania. Baliśmy się o ten system ogromnie, bo on wciąż szwankował i stało się tak, jak się stało. Dziękuję wszystkim
mieszkańcom za głosy. Był taki moment, że bałam się trochę
o wynik, jednak mieszkańcy docenili to, co robiłam i cieszę
się, że ich myślenie o Rydułtowach jest moim myśleniem o
Rydułtowach. Że chcemy tego samego. Bo inaczej nie wybraliby mnie kolejny raz. Myślę też, że nowo wybrani radni będą
stanowili dobrą radę. Mamy trochę byłych radnych, trochę
nowych. Sądzę, że będzie to interesująca rada.
Tekst z „Nowin wodzisławskich” z dnia 18-11-2014

Zapraszamy do przeglądania naszej strony
internetowej tmrrydultowy.pl

Akademia Aktywnego Seniora ujawniła olbrzymie
pokłady zaangażowania wśród rydułtowskich emerytów. Serce rosło, gdy widziało się grupę około 20 osób maszerujących
dziarsko ulicami miasta. I to nie tylko w ładną, słoneczną
pogodę, ale nawet w pochmurne dni czy wręcz w deszczu.
Nie inaczej rzecz się miała w przypadku aerobiku. Zdaniem
prowadzących postępy poczynione pomiędzy pierwszymi
zajęciami a tymi pod koniec cyklu były wręcz ogromne. Rydułtowscy emeryci zadają kłam twierdzeniu, że na emeryturze
zostają już tylko kapcie, kocyk i godziny przed telewizorem.
Zaangażowania i pasji w działaniu mogą im pozazdrościć
nawet młodzi ludzie.
Od pewnego czasu w naszym kraju modny staje się
aktywny tryb życia. Basen, biegi, jazda na rowerze, nordic
walking zyskują coraz więcej zwolenników. Podobnie jest w
Rydułtowach, choć tu inaczej niż w innych miastach, impuls
do działania dali emeryci, którzy pokazują, że aktywnym
można być w każdym wieku. Brawo!!!
Łukasz Majer

AKTUALNOŚCI
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Wigilia 1945...

Utwór „Wigilia” pochodzi z „Opowiadań z dzieciństwa – Z
MGIEŁ …” Pani Jadwigi Mandera, która jest rybnicką poetką, malarką i pisarką. „Obdarzona niezwykłym darem przekazywania w sposób prosty a jednocześnie rzeczywisty wymiaru poznanej mądrości życia.”
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Ja czekałam na swoją kolejkę.
Na stole nie było już pustego talerza – wszystkie
były napełnione,
tak jak oczy kolędujących – łzami.
Złożone ręce.
„Ojcze nasz, …” … i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy …

Wigilia (1945 r.)
Jadwiga Mandera
Zapach gotującego się maku, rodzynek, migdałów,
świeżego ciasta.
Choinka iglicą i bombkami lśniąca, pod nią stajenka,
w niej Matka Boska, Dzieciątko w żłobku złożone i
Józef stary, pochylony, zgarbiony.
Pachnie świętem najpiękniejszych z świąt.
Krzątają się ciotki.
Babcia odświętnie ubrana, w bluzeczkę w grochy z
białym żabotem.
Kołysze się, drzemie na krześle bujanym.
Brat coś czyta, wtulony w kąt tapczanu.
Nie ma matki …
Nakrywanie do stołu.
Biały obrus, talerze – te od święta,
ze złoceniami, srebrem lśniące sztućce,
miski, miseczki i wizytówki.
Każdy będzie miał swoje miejsce z góry
wyznaczone.
Krzyż wyciągnięty spod szklanego klosza
– piękny, złoty – nad nim Jezus bolejący.
Obok świeczniki i świece na nich białe.
Chleb i sól.
Talerzy o jeden więcej.
A pod choinką Dzieciątko złoży prezenty.
Zapada zmierzch.
Wszystko gotowe.
Gwiazdka wypatrywana na balkonie.
Nie ma matki.
Żadnych słów.
Cisza …
Pukanie
W drzwiach staje ona, brudna, zziębnięta, zmęczona,
szczęśliwa.
Wróciła …
Skąd ?
(UB zabrało matkę i osadziło w więzieniu w Rybniku
gdy mąż Teodor Swoboda został rozstrzelany przez
NKWD w Twerze - pogrzebany w Miednoje)
„Nie mieli widać sumienia odebrać matkę dzie
ciom” – usłyszałam.
„Wypuścili !”
„To Bóg sprawił.”
„I Janik „ - dodała matka. (Brat matki Janik - Jan
Oleś zginął w Oświęcimiu)
Brat szczęściem omdlały przywarł do matki i trwał
tak długo …
Świadomy zdarzenia.

Matka autorki Emilia w krótkim czasie straciła dwie
najbliższe osoby – męża i brata. Mąż Teodor Swoboda znalazł się na tzw. Liście Katyńskiej, rozstrzelany przez NKWD
w Twerze a pochowany w Miednoje. Ukochany brat Emilii –
Jan Oleś, w rodzinie nazywany Janikiem został rozstrzelany
pod Ścianą Śmierci w Obozie Oświęcimskim.
Dwie najbliższe osoby zabrały jej dwa systemy totalitarne – stalinowski i hitlerowski. Na domiar złego w okresie
powojennym, rodziny, które straciły bliskich na terenie ówczesnego ZSRR były szykanowane, często aresztowane pod
zarzutem współpracy z hitlerowskim okupantem. Również w
tym wypadku miało to miejsce, tylko w zaistniałej sytuacji
nawet dla UB było jasne, że z uwagi na brata takiego zarzutu
jej postawić nie można.
Materiał przygotował :
Janusz Grabiec

Park sensoryczny znów doceniony
Kolejna nagroda dla parku sensorycznego w Rydułtowach. Tym razem za najlepszą przestrzeń województwa
śląskiego. 45 zgłoszeń z 34 gmin to owoc tegorocznej, piętnastej już edycji konkursu, w którym marszałek województwa
śląskiego premiuje najlepsze inwestycje wpływające na poprawę przestrzeni publicznej. Uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego w ramach Śląskich Dni Architektury.
Jury konkursu, złożone z członków Wojewódzkiej
Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, dokonało oceny
zgłoszonych realizacji i przyznało nagrody główne oraz wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego w 4 kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany
obiekt użyteczności publicznej.
Za najlepszą przestrzeń publiczną uznano park sensoryczny w Rydułtowach. - którego niebywała oferta zachęca
do relaksu poprzez integrację zmysłów. Plac wzroku, smaku,
słuchu, węchu i dotyku gwarantują odpoczynek i ciekawe
doznania dla każdego, kto odwiedzi to miejsce - brzmiał werdykt.
Artykuł w „Nowinach wodzisławskich”
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INFORMACJA

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Informujemy, że w związku z decyzją Sądu potwierdzającą, że decyzja
Kompanii Węglowej S.A. o odebraniu 1
tony deputatu za rok 2014 była niezgodna z prawem, możliwe jest odzyskanie deputatu za rok 2014 na drodze
sądowej przez wszystkich pokrzywdzonych emerytów. W związku z tym informujemy, że Towarzystwo Miłośników
Rydułtów będzie w dalszym ciągu w
swojej siedzibie wypisywało i zbierało
pełnomocnictwa procesowe w tej sprawie. Jednocześnie informujemy, że osoby chcące wypisać pełnomocnictwo muszą spełnić następujące warunki:
- nie pobrały pełnego deputatu na początku roku ( do ubiegania się o zwrot
uprawnione są jedynie osoby, których
deputat został pomniejszony)

7

- konieczny jest podpis osoby
uprawnionej do pobrania deputatu
(emeryt, emerytka, wdowa po emerycie,
osoby upoważnione)
- konieczne jest zabranie ze sobą legitymacji emeryta/rencisty (zielona dyskietka)
- konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 12 zł przy składaniu
wniosku
- wnioski będziemy przyjmować do dnia
15-12-2014 r. (po tym terminie konieczny będzie indywidualny kontakt z Kancelarią Radców Prawnych „Dura lex,
sed lex” z siedzibą w Rybniku)
Siedziba TMR otwarta w godzinach:
09:00 – 13:00
Telefon kontaktowy: 32 414 00 66
Kontakt mailowy:
kluka.tmr@interia.pl

KOMPLEKSOWA
DIAGNOSTYKA

USG
COLOR-DOPPLER
WYKONYWANE BADANIA USG:
- jamy brzusznej
- piersi
- układu moczowego
- jąder
- tarczycy
- ortopedyczne
- ślinianek
- szyi
DOPPLER:
- tętnic szyjnych i kręgowych
- żył oraz tętnic kończyn dolnych
- aorty brzusznej

ADRES: Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich 9
(NZOZ) Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna
lek. med. Andrzej Konieczny
Rejestracja tel. 32 457 64 37
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Impreza patriotyczna 10-11-2014 r.

Państwowe odznaczenie dla chóru „Cecylia”

Puchar w Rydułtowach
Po raz pierwszy Konkurs o Puchar Przechodni Okręgu
Rybnickiego im. R. Tronta organizowało Towarzystwo Śpiewu „Cecylia”. Konkurs odbył się 08-11-2014 w RCK. Była
to już XXXVII edycja tego wspaniałego spotkania chórów.
Tym razem na scenie wystąpiło 8 chórów, które swój kunszt
śpiewaczy pokazały w krótkim repertuarze. Jako ostatni wystąpił gospodarz konkursu - chór „Cecylia”, który swoim
występem wzbudził wielkie emocje, a występ został przyjęty
bardzo pozytywnie. Gościnnie wystąpił także chór „Zaolzie”
z Orłowej Dolnej Lutyni
Najwięcej punktów za swoją roczną działalność i zarazem I miejsce zdobył chór „Bel Canto” z Gaszowic - dyrygent Janusz Budak. Po koncercie i wręczeniu nagród odbyło
się spotkanie wszystkich chórzystów przy kawie.
Do zobaczenia za rok, na kolejnym Pucharze Przechodnim.
Cześć Pieśni
Elżbieta Jankowska
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nu. Nie od dziś bowiem wiadomo, że „muzyka łagodzi obyczaje”. Zwłaszcza muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego.
Łukasz Majer

Filmowy grudzień w RCK Feniks

Uczta na deskach Sali teatralnej
W miesiącu grudniu na deskach RCK dominować będzie tematyka Świąteczna. 11-12-2014 dzieci z Publicznego
Przedszkola nr 4 w Rydułtowach zaprezentują publiczności
Jasełka „Kłopoty Śnieżynek”. Z kolei dwa dni później, 13-122014 roku na Jasełka i Kiermasz Świąteczny zapraszają
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Kolejnym świątecznym
akcentem będzie Jarmark Świąteczny, który zorganizują harcerze z Hufca ZHP Błękitne Niebo. Całość dopełnią odbywające się 17-12-2014 r. Jasełka w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Rydułtowach. Warto zaznaczyć, że
wszystkie wyżej wymienione imprezy są bezpłatne.
RCK nie zapomniało także o najmłodszych. Specjalnie
dla nich przygotowane zostały dwa spektakle. 05-12-2014 r.
Teatr Tańca KAMELEON wystawi przedstawienie dla dzieci
„Królowa Śniegu”, z kolei 06-12-2014 r. najmłodsi będą mieli okazję wziąć udział w spektaklu mikołajkowym pod nazwą
„Pan Antenka i srebrny kubraczek”. Przedstawienie wystawi
Teatr TRIP. Niewątpliwie olbrzymią atrakcją dla dzieci będzie wizyta Mikołaja, który po spektaklu będzie rozdawał
prezenty.
Jednak
największą
atrakcją, którą w
miesiącu grudniu ma do zap r o po no wan ia
R y d u ł t o ws k i e
Centrum Kultury jest bez wątpienia VI Mikołajowy Festiwal
Muzyczny im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Będzie to impreza dwudniowa. Pierwszego dnia, 12-12-2014 r. odbędą się
warsztaty fortepianowe dla uczniów szkół muzycznych. Z
kolei 13-12-2014 r. o godz. 16:30 odbędzie się Koncert Galowy. Bez wątpienia
będzie to nie lada gratka nie tylko dla
rzeszy wiernych fanów muzyki Mistrza,
ale także dla wszystkich mieszkańców
Rydułtów. Okres przedświąteczny, gonitwa za prezentami, ostatnie zakupy - to
wszystko sprawia, że ludzie chodzą
spięci i udziela im się nerwowa atmosfera. Idealnym sposobem na rozładowanie
napięcia jest wizyta na koncercie i zrelaksowanie się przy dźwiękach fortepia-

Brak pomysłów na spędzenie czasu wolnego w gronie
rodziny i przyjaciół w Mikołajki, ferie świąteczne, czy Sylwestra? Co powiecie na kino? W grudniu Rydułtowskie Centrum
Kultury przygotowało dla was 16 propozycji filmowych, w
tym aż 15 premier.
Najgłośniejszą z nich jest ekranizacja ostatniej części
bestsellerowej serii Suzanne Collins - Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Część I (w RCK od 5 do 9 i 11 grudnia). Historia, osadzona w utopijnej krainie Panem, opowiada o decydującym
starciu zbuntowanych dystryktów pod wodzą Katniss
(Jennifer Lawrence) z Kapitolem prezydenta Snowa (Donald
Sutherland). Choć film wyraźnie ustępuję poprzedniej części,
to wciąż pozostaje sprawnie zrealizowanym kinem akcji i
pozycją obowiązkową dla fanów (a raczej fanek) cyklu.
Widzom z bardziej wyrafinowanym gustem gorąco
polecam Wolnego strzelca (12-14.12). Jake Gyllenhaal wciela
się w swojej życiowej kreacji w postać Louisa Blooma, który
nocami przemierza ulice Los Angeles z kamerą w poszukiwaniu sensacji. Interesują go morderstwa, rozboje i zdrady, które
potem sprzedaje lokalnej telewizji. Kalendarz filmów z gatunku thriller uzupełniają Rozgrywka (15-18.12.) z duetem Viggo
Mortensenen - Kirsten Dunst oraz John Wick (19-21.12.),
którego gwiazdą jest Keanu Reeves. W ofercie znalazły się
również trzy dramaty. Pierwszy z nich, Mapy gwiazd (14.12.) Davida Cronenberga stanowi swoistą satyrę życia w
Hollywood. W rolach głównych John Cusack, Julianne Moore
i Robert Pattinson. W Melasie (10.12.) młode małżeństwo
zmaga się z trudami życia na Kubie. Z kolei główny bohater
Obywatela (1-4.12.) Jerzego Stuhra bierze udział w wydarzeniach przełomowych dla polskiej transformacji ustrojowej.
Z lżejszego repertuaru, RCK ma do zaoferowania komedie Love, Rosie (19-23.12.), Mów mi Vincent (27-30.12.),
Szefowie wrogowie 2 i Scenariusz na miłość. Dwie ostatnie
pozycje znalazły się w programie „Sylwestra z gwiazdami”
organizowanego z okazji ostatniej nocy w roku. Cena za dwa
seanse wraz z poczęstunkiem wynosi 45 zł.
Dla najmłodszych przygotowano pięć propozycji. Trzy
z nich to animacje: Siedmiu krasnoludków ratuje śpiącą królewnę (1-4.12.), Piorun i magiczny dom (12-18.12.) oraz
Wielka Szóstka (27-31.12.). Szczególnie zachęcam do wybrania się na ostatnią z nich, będącą najnowszym dziełem studia
Pixar. Wytwórnia ta przez lata przyzwyczaiła widza do filmów na wysokim poziomie tak realizacyjnym, jak i fabularnym (Iniemamocni, Wall-e, Odlot, Kraina Lodu). Tym razem
historia opowiada o niezwykłej przyjaźni młodego wynalazcy
Hiro z jego robotem, Baymaxem. W grudniowej ofercie nie
mogło też zabraknąć filmów familijnych związanych z okresem świątecznym: holendersko-szwedzki Gdzie jest Mikołaj?
(5-9, 11.12.) oraz brytyjski Uwolnić Mikołaja! (19-23.12.).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Szczegóły na stronie internetowej RCK:
www.rck.rydultowy.pl.
Kuba Abrahamowicz
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Z cyklu historia okolicznych parafii - Brzezie
Brzezie - wioska niedaleko Raciborza, położona na wzgórzu.
Ulubione miejsce wycieczkowe. Pierwszą wzmianką o Brzeziu znajdujemy z roku 1245, a mianowicie zapisał ją książę
Mieszko klasztorowi w Czarnowąsach pod Opolem. Dnia 17go sierpnia 1383 r. potwierdza książę Jan II sprzedaż wójtostwa, karczmy, młyna i jednej części dochodów z sadownictwa oraz łąk. Wszystko to kupił Stanisław na Brzeziu od dotychczasowego właściciela Jana Reichenwalda za 150 talarów. Nowy właściciel wójtostwa miał proboszczowi w Brzeziu dawać 10 szufli żyta i owsa. Z dokumentu wynika, że w
Brzeziu był już kościół i proboszcz. Potwierdza to pewien
dokument dotyczący dziesięcin na rzecz kościoła. Kościół w
Brzeziu należał wówczas do dekanatu żorskiego. Od 1472
roku właścicielem Brzezia jest rycerz Maciej. Od 1501 roku
właścicielem był pan Jan. W 1518 roku właścicielem był
książę Walenty, który Janowi Trochowi darował część Brzezia jako wyłączną własność z prawem dziedzictwa. Według
spisu pochodzącego z 1532 roku otrzymywało miasto Racibórz od Brzezia czynsze w wysokości 11 guldenów. W 1575
roku Hynko Piotr Wiecza nabywa część państwa Raciborskiego razem z częścią folwarku w Brzeziu za 13 253 śląskich
talarów. Kupno to pismem potwierdził cesarz Rudolf dnia 18
października 1576 roku. Późniejsze dokumenty wspominają o
Janie Reisewitzu na Raszczycach, jako o właścicielu Brzezia.
Wspomniany Jan w latach 1583 - 1598 był wyższym sędzią
krajowym. Około 1675 roku właścicielem Brzezia był hrabia
Ferdynand Leopold Oppersdorf, a następnie Jan Bernard,
który w 1694 roku był starostą krajowym. W tym czasie, od
1610 roku miejscowy kościół św. Mateusza i Macieja był
kościołem parafialnym. Nie wiadomo z jakich powodów zostały mu prawa kościoła parafialnego odebrane, a cała wieś
przyznana została do kościoła w Pogrzebieniu. Ten stan przetrwał do 1911 roku. Obecny kościół, w miejscu starego, drewnianego zbudowany został w 1906 roku. Z dokumentów wynika, że pierwszy kościółek drewniany został wybudowany w
1331 roku. Powiększony i przebudowany został w 1746 roku.
Wymiary kościoła były następujące: 19,2 m. długości i 8,4 m.
szerokości. W 1750 roku do Brzezia należeli mieszkańcy Nieboczów. Razem parafian było 3 000. Kościółek okazał się za
mały. Już od 1888 roku rozpoczęto starania nad budową nowej świątyni. Projekt został kilkukrotnie odrzucony. Budowę
kościoła rozpoczęto wg ostatecznego planu dopiero w 1904
roku. Koszt wyniósł 126 500 marek. Kościół został wybudowany w stylu barokowym. Kamień węgielny pod budowę
kościoła wmurowano 25 września 1904 roku w obecności
wielu księży. Budowa trwała dwa lata, bo już w październiku
1906 roku wciągnięto dzwony na wieżę kościoła. 4 listopada
1906 roku nastąpiło poświęcenie nowego kościoła. Rok później, w 1907 roku rozebrano stary kościół. Datuje się, że od
17 listopada 1911 roku Brzezie stały się samodzielną parafią,
do której dołączono parafian z Nieboczów. Pierwszym proboszczem parafii w Brzeziu został ks. Feliks Borzucki.
Ksiądz proboszcz pochodził z okolic Raciborza, urodził się 12
maja 1878 roku. Zmarł 21 sierpnia 1938 roku. Parafią opiekował się 25 lat. Ceremonię pogrzebową odprawił ks. Kanonik
Knosala z Pszowa. Obecnym proboszczem jest ksiądz Bogdan Rek.
Stanisław Brzęczek
Na podstawie „Kronik kościołów nad Odrą”

Naprzód Rydułtowy znów zwycięski!!!
22-11-2014 o godz. 13:00 rozpoczął się ostatni tegoroczny mecz ligowy piłkarzy Naprzodu Rydułtowy w A klasie, grupie Rybnik. Naprzód, mający szansę na pozycję
lidera rozgrywał mecz w Grabowni, podejmując tamtejszy
TKKF Jedność. Był to typowy mecz drużyny z czołówki z
outsiderem rozgrywek, ponieważ gospodarze prezentują się w
tym sezonie zaskakująco słabo, zajmując przed meczem z
Naprzodem ostatnie miejsce w tabeli. W dotychczasowych
meczach zgromadzili zaledwie 11 punktów. Dla porównania,
Naprzód w tym samym okresie czasu zgromadził 32 punkty.
W poprzedniej kolejce piłkarze z Rydułtów zremisowali na
własnym boisku z Unią Książenice 1:1, podczas gdy TKKF
Jedność Grabownia uległ na wyjeździe Polonii Niewiadom.
Popularna „Szpajcha” wygrała to spotkanie 2:0.
Historia piłki nożnej zna wiele przypadków, gdy mecze czerwonych latarni z drużynami z czołówki kończyły się
nieraz zaskakującymi wynikami. Zdając sobie z tego sprawę
gracze Naprzodu chcieli jak najszybciej zdobyć przewagę na
boisku i udokumentować ją bramkami. Takie podejście przyniosło efekt już w 11 minucie meczu, gdy precyzyjnym strzałem popisał się piłkarz Naprzodu, Kamil Elias. Podrażniona
utratą bramki Jedność ruszyła do ataku, by jak najszybciej
odrobić straty. Udało się to w 35 minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Szymon Drążek. Gospodarze z remisu cieszyli
się zaledwie 8 minut, bowiem w 43 minucie bramkę dającą
prowadzenie dla Naprzodu strzelił Damian Pierścionek. Ten
sam piłkarz kilka chwil później strzelił przysłowiowego „gola
do szatni”, bowiem w 45+5 minucie podwyższył prowadzenie
Naprzodu. Wynik do przerwy brzmiał 1:3 dla graczy z Rydułtów. Bramka stracona w doliczonym czasie gry podłamała
gospodarzy, którzy nie byli w stanie sforsować obrony przyjezdnych. Na dodatek w 63 minucie stracili kolejną bramkę.
Jej autorem był Michał Jureczko. W tym momencie było już
1:4. Wynik meczu ustalił w 79 minucie piłkarz Grabowni
Maciej Masalski, zmniejszając nieco rozmiary porażki. Wynik nie uległ już zmianie i TKKF Jedność Grabownia przegrała z Naprzodem Rydułtowy 2:4. W 91 minucie drugą żółtą i w
czerwoną kartką ukarany został zawodnik gospodarzy Radosław Zając. Cieniem na meczu położyła się kontuzja gracza
Naprzodu Kamila Dzioka, który na skutek kontuzji musiał
opuścić boisko i w asyście karetki udał się do szpitala. Piłkarzowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Dzięki zwycięstwu Naprzód przerwę zimową spędzi na fotelu lidera,
TKKF zimę spędzi na ostatnim miejscu.
Skład Naprzodu Rydułtowy:
Brzoza, Dziok (Malejka), Elias (Budka), Gawlas, Gwioździk
(Jureczko), Margeciok, Pierścionek (Żyła), Postawka, Stajer,
Szweda, Wolski
Łukasz Majer
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XXXIV Biesiada Gwarków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Kopalni „Rydułtowy –Anna”
Biesiadą Koła Zakładowego SITG rozpoczęto coroczne obchody Barbórkowe 2014r. W pięknie przystrojonej
Sali Budynku Administracyjnego Kopalni (od samego wejścia), zabrała się w górniczej gali społeczność dozoru, kardy
kierowniczej, kierownictwa kopalni wraz z osobami towarzyszącymi (paniami), w trym także zaproszeni goście.
Przepiękne słowa powitania do zebranych skierował
Prezes Koła Zakładowego Aleksander Chowaniec, życząc
tradycyjnie wesołej zabawy. Szczególnie sentymentalne słowa wspomnień, dziękując za niezawodną, wieloletnią współpracę na niwie Gwarków, kierował do śp. kol. Wojtka Szymiczka, który dziś tworzy Niebiański Zespół Rydułtowskich
Gwarków.
Tradycyjnie Stare Strzechy i Lis Major wprowadziły
Młodych Lisów w osobach: Jarosław Tupaj, Przemysław
Łuczyński, Adrian Kelner, Krzysztof Wrzałek, Dariusz Jaworski i Zenon Klimek do grona Gwarków, którym poprzez
tradycyjny „skok przez skórę”, wręczono pamiątkowe kilofki
górnicze. Tradycyjnym Gościem Biesiady był Skarbnik w
osobie Ryszarda Tkocza. Uroczystość rozrywkową wypełniły
następujące zespoły: Orkiestra Dęta pod dyrekcja Jana Wojaczka z zespołem wokalnym, Zespół taneczny Sukces, Zespół „Antyki’ oraz Zespół B.A.R. Zapowiadali program biesiadnie: piękna Góralka Aneta Legierska i Wojciech Lala.
Nad całością imprezy czuwały koleżanki z Zarządu Koła:
Magdalena Sobala i Grażyna Piechulek. Uczestnicy biesiady,
tegoroczną zabawę, na długo i dobrze zapiszą w swej życzliwej pamięci. XXXIV Biesiada Gwarków Koła Zakładowego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Kopalni
„Rydułtowy- Anna”, z wieloletniej tradycji przechodzi do
historii Rydułtowskiej Kopalni i Miasta. Gratuluję pomysłu,
zaangażowania i stowarzyszeniowej dokładności.
Jerzy Majer
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17 rodzin zostało już wybranych przez darczyńców. Chcesz
pomóc? Wybierz rodzinę, która według Ciebie najbardziej
potrzebuje kogoś, kto wyciągnie do niej pomocną dłoń.
Aby wybrać rodzinę, której chce się pomóc, wystarczy wejść na stronę internetową Szlachetna Paczka, kliknąć
"Wybieram rodzinę" i wybrać magazyn, w naszym przypadku
"Rydułtowy". Po wyborze miasta otworzy się baza, w której
można znaleźć opis każdej z rodzin i informacje na temat ich
potrzeb.
Boisz się, że nie dasz rady sam sprostać potrzebom
rodziny? Nie musisz. Zaproś do projektu przyjaciół, znajomych lub współpracowników i wspólnie stwórzcie paczkę dla
konkretnej rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Jak mówi ks. Jacek Stryczek - Więcej szczęścia jest
w dawaniu niż w braniu, dlatego dzięki Szlachetnej Paczce
możesz sam się o tym przekonać.
Akcja Szlachetna Paczka odbywa się w Rydułtowach po raz pierwszy – i mamy nadzieję, że nie ostatni, lecz
zależy to również od Ciebie.

Być może to właśnie Ty przyczynisz się do tego, aby
na twarzach najbardziej potrzebujących rodzin zagościł
uśmiech. Zasiądź do stołu wigilijnego z poczuciem satysfakcji i z myślą, że również dzięki Tobie choć jedna rodzina będzie miała szczęśliwe święta.
Lider Rejonu
Monika Grabarz

Kartka z kalendarza - grudzień
- 2 grudnia 1996 roku rozpoczęło działalność Centrum Usługowo-Handlowe (Nowe
targowisko)
- w grudniu 2000 roku zatwierdzono projekt modernizacji
rynku, z likwidacją stacji benzynowej oraz budową dworca
autobusowego przy ul. Traugutta

Baza rodzin Szlachetnej Paczki już otwarta!
Do świąt Bożego Narodzenie pozostał już miesiąc.
Szlachetna Paczka nabiera więc tempa, by do najbardziej
potrzebujących wraz ze świętami dotarła pomoc. Lista osób,
które potrzebują pomocy jest już skompletowana. Są wolontariusze. Brakuje jeszcze darczyńców. Dołącz do grona ludzi
chcących odmienić czyjeś życie w te święta!
21 listopada Szlachetna Paczka otworzyła bazę rodzin. Z Rydułtów trafiło do niej 33 rodzin, które potrzebują
wsparcia. Dziś na pomoc czeka jeszcze 16 z nich, ponieważ

- 9 grudnia 2002 roku w wieku 87 lat zmarł wybitny instruktor ZHP ksiądz doktor harcmistrz Franciszek Herman Jastrzębski
- 6 grudnia 2008 roku za budynkiem ROKO przy ulicy Mickiewicza otwarto kompleks boisk sportowych
- 4 grudnia 2009 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury w
Warszawie Rydułtowy otrzymały po raz drugi z rzędu certyfikat „Gmina Fair Play”
Stanisław Brzęczek
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Humor, humor, humor!!!

Pewnego razu w pracy:
- Wiesz, przyjechała do mnie teściowa ze wsi.
- O, to się masz dobrze. Pewnie przywiozła Ci z pół świni.
- Nie, przyjechała cała.
Moja teściowa przypomina mi gazetę. Wie o wszystkim i ukazuje się codziennie.
- Moja teściowa może o jednej sprawie gadać przez cały wieczór.
- A moja nawet sprawy nie potrzebuje.
- Mężu, gdzie podziała się książka „Jak żyć sto lat”?
- Schowałem ją do biurka, żeby przypadkiem nie dostała się w
ręce twojej mamusi.
Spotyka się dwóch kolegów:
- Gdzie pracujesz?
- Nigdzie
- A co robisz?
- Nic
- Jak Boga kocham, fajne zajęcie
- Tak, tylko że konkurencja ogromna
Pewien Żyd był bardzo bogaty. Ale był też samotny. Więc
pewnego dnia rabin mu poradził:
- Icek, ty taki bogaty, ty weź sobie żonę.
- Ale rabi, ja się ciebie pytam: a po co mnie żona? Ja jestem
szczęśliwy.
- Ale ty Icek popatrz do przodu. Ty jesteś sam, jak ty będziesz
umierać i leżeć na łożu śmierci, to kto Ci poda szklankę wody?
- Icek przemyślał to i postanowił się ożenić. Jednak mimo tego,
że był bogaty nie mógł znaleźć odpowiedniej kandydatki. W
końcu się ożenił, ale jego połowica okazała się fatalnym wyborem: brzydka, okropny charakter, a w tych innych sprawach
zupełnie beznadziejna. Więc cierpiał, ale pocieszała go złota
myśl rabina. I w końcu zdarzył się, że Icek zachorował. Leżąc
na łożu śmierci jego ostatnią myślą było:
- I po co to wszystko było, skoro teraz mi się wcale nie chce
pić…

Czas na trening – aerobiczna 6 Weidera
Wszyscy marzymy o szczupłym brzuchu z pięknie wyrzeźbionymi mięśniami. Chcielibyśmy zaprezentować tutaj
program, który zdobył popularność na całym świecie, a miliony
osób mogą potwierdzić jego zaskakujące rezultaty. Mowa tutaj
o aerobicznej szóstce Weidera, zwanej powszechnie jako A6W.
Poniżej prezentujemy dokładny opis poszczególnych
ćwiczeń wchodzących w skład treningu Aerobicznej 6 Weidera. Trzeba wykonywać poszczególne elementy treningu bez
przerw na rozluźnienie mięśni. Najbardziej istotne jest to, aby
zatrzymać dany ruch na trzy sekundy w momencie największego naprężenia mięśni brzucha. Należy także pamiętać, że
wszystkie z ćwiczeń powinno się wykonywać na płaskim podłożu.
Ćwiczenie 1:
Kładziemy się na wznak na płaskim podłożu z rękami wzdłuż
tułowia. Podnosimy na zmianę raz jedną, raz drugą nogę pamiętając o zachowaniu kąta 90 stopni w kolanie i biodrze. Podczas podnoszeń, unosimy jednocześnie barki bez odrywania
tułowia od podłoża. To moment największego napięcia mięśni,
więc wytrzymujemy w takiej pozycji około 3 sekund. Jeśli to
nam pomoże, można objąć kolana dłońmi, lecz nie przytrzymujmy ich zbyt mocno.
Ćwiczenie 2:
Jest to ćwiczenie analogiczne do pierwszego. Ponownie kładziemy się na płaskim podłożu, lecz w tym wypadku unosimy
jednocześnie obie nogi pamiętając o odpowiednim kącie nachylenia i uniesieniu barków. Wytrzymujemy w takiej pozycji 3
sekundy podczas których zachowane jest maksymalnie napięcie
mięśniowe.
Ćwiczenie 3:
Ponownie jest to ćwiczenie analogiczne do pierwszego. Różnica polega na tym, że rąk nie trzymamy wzdłuż tułowia, a splatamy je na karku. Pamiętajmy o utrzymaniu pozycji maksymalnego napięcia mięśni przez 3 sekundy.
Ćwiczenie 4:
To połączenie ćwiczenia numer 2 i 3. Polega na podnoszeniu
obu nóg z jednoczesnym spleceniem rąk na karku i utrzymaniu
w pozycji napięcia mięśniowego przez około 3 sekundy.

Ćwiczenie 5:
Zaplatamy ręce na karku i unosimy klatkę piersiową. Podobnie
jak w ćwiczeniu 1 i 3, podnosimy raz jedną, raz drugą nogę, z
tym że nie zatrzymujemy ich w momencie największego napię- Salcia, kiedy potrzebujesz pieniędzy to jesteś dla mnie bardzo cia mięśni, a wykonujemy ruch przypominający rowerek
(nożyce) zmieniając nogi 5 do 15 razy.
miła.
- Ależ Icek, ja jestem dla ciebie zawsze bardzo miła
Ćwiczenie 6:
- No właśnie…
Unosimy część barkową tułowia, jednocześnie podnosząc obie
nogi. Utrzymujemy taką pozycję przez 3 sekundy.
Nowak przy Kowalskim pisze list do teściowej
Należy pamiętać, że czas wykonana wyżej opisanych ćwiczeń
- Jak się dzieli „Teściowa”
nie powinien przekraczać 40 minut. Ponieważ każdego dnia
- Najlepiej siekierą - odpowiada pytany.
zwiększamy intensywność treningu, (po około 16 dniach trzeba
przyspieszyć tempo wykonywania ćwiczeń.
Łukasz Majer
Dwóch Żydów zwiedza Watykan. Podziwiają przepych i boza
gactwo. Nagle jeden z nich mówi:
www.6weidera.com
- Popatrz, a zaczynali od stajenki.
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Zginął śmiercią górnika

Na łamy „Kluki” powracają „Kryminałki”. Dzięki
uprzejmości służb mundurowych w Rydułtowach będziemy
informować o czarnej stronie naszego miasta.
Z jakimi najpoważniejszymi przestępstwami w ostatnim czasie miała do czynienia rydułtowska policja? Odpowiedzi udzieli Zastępca Komendanta Nadkomisarz Bartosz Wuwer.
„Najpoważniejszymi przestępstwami były rozboje, pobicia,
dwa przestępstwa na tle seksualnym. Przestępstwa te zostały
wykryte przez policjantów naszego komisariatu, a sprawcy
przebywają obecnie w zakładach karnych.
W ostatnim czasie odnotowaliśmy najwięcej włamań i kradzieży. Są to włamania głównie do piwnic, garaży. Największa ich ilość miała miejsce na osiedlu Orłowiec i ul. Ligonia.
Łupem złodziei padają przede wszystkim rowery oraz sprzęt
AGD z działek. Sporo kradzieży z samochodów notuje się z
parkingów przykopalnianych. Z pojazdów znikają radia, CB
radia, nawigacje, telefony komórkowe. W tej kwestii, wspólnie z policjantami z Radlina, patrolujemy wspomniane parkingi w cywilu. Wykrywalność przestępstw utrzymuje się na
poziomie 75%
W rydułtowskim komisariacie obecnie zatrudnionych jest 29
policjantów. Do dyspozycji posiadamy trzy oznakowane radiowozy, oraz jeden radiowóz nieoznakowany. Również
współpraca z rydułtowską Strażą Miejską układa nam się
bardzo dobrze”
za www.naszemiasto.pl
Co zatem wydarzyło się w naszym mieście w ostatnim czasie?
- We wrześniu pracownicy spółdzielni mieszkaniowej w poszukiwaniu wycieku wody z rur ustalili, że źródło problemu
znajduje się w jednym z mieszkań. Po wejściu do mieszkania
odkryli ciało kobiety w stanie całkowitego rozkładu. Po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczono udział osób trzecich.
Stwierdzono, że 68 letnia kobieta popełniła samobójstwo w
2012 roku
- Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy pobili na ulicy 29-latka zabierając mu bluzę, kurtkę, dokumenty i klucze z
mieszkania. Za rozbój grozi im do 12 lat więzienia.
- Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, który miał
miejsce 18-11-2014 r. w Rydułtowach na ulicy Strzody. Poszkodowanym jest 25 latek, który wjechał w drzewo
- Straż Miejska przeprowadziła w październiku w SP1 prelekcję dot. Bezpieczeństwa w szkole i miejscach publicznych
- W tym samym miesiącu dwa razy zabezpieczono ruch drogowy
- SM dokonała 21 wieczorno-nocnych kontroli terenów szkół
Stanisław Brzęczek

Niejednokrotnie spacerując alejkami cmentarza parafii
p.w. św. Jerzego zastanawiałem się nad pewnym grobem, śp.
Roberta Adamczyka. Grób jak każdy inny, z wyglądu podobny do setek innych. Każdy grób to jednak inna historia człowieka. Kim był? Jakie prowadził życie? Jak wyglądał? Czy
zrealizował swoje marzenia? Na grobie Roberta Adamczyka
widnieje napis: „Zginął śmiercią górnika”.
Nasuwa się pewna refleksja: skąd taki napis? Czemu
nie: zginął śmiercią piechura, śmiercią kierowcy, piekarza,
stolarza itd.. Chciałem dowiedzieć się, jaka historia się za tym
kryje, kim był śp. Pan Robert. Pytałem o to żyjących mieszkańców o nazwisku Adamczyk, nikt jednak nie potwierdził
rodzinnego powiązania z Robertem Adamczykiem.
Wreszcie po kilku latach mam znalazłem odpowiedź.
Czytając „Gościa Niedzielnego” nr 44 natknąłem się na artykuł po tytułem „Grób górnika w Rydułtowach”. Historię rodziny Adamczyków przedstawia wnuk Roberta, który opisuje
swego dziadka z zasłyszanych rodzinnych opowieści, ponieważ sam urodził się dopiero 30 lat po jego śmierci.
Otóż rodzina Roberta Adamczyka mieszkała w Niewiadomiu przy ul. Narutowicza 145 (domu tego już nie ma).
„Robert, mój starzyk, pracował w kopalni Hoym
(Ignacy). Było to w sierpniu 1916 roku. Starzyk na dole został
uderzony w głowę walącą się skałą. Był taki zwyczaj, że przed
pracą na dole każdorazowo górnicy zdejmowali z głów hełmy
w czasie modlitwy przed szychtą. Wtedy to oderwała się skała
pod stropem, która zabiła mojego starzika. Osierocił 10 dzieci (dwóch synów i osiem córek, w tym Agata, moja mama).
Zwłoki dziadka zostały przewiezione do kostnicy Szpitala w
Rydułtowach. Należy nadmienić, że kościół św. Jerzego był
kościołem dla parafian Niewiadomia Górnego. Moja starka
Anna po śmierci męża Roberta została sama z 9-cioma dziećmi. Szalała wówczas I Wojna Światowa. Najstarszy 20-letni
syn Feliks już wówczas nie żył. Zamarzł w ponad 20 stopniowym mrozie w styczniu 1916 roku pod Stanisławowem na
froncie”.
Z opowiadań zacnej starszyzny rydułtowskiej dowiedziałem się, że w tamtym czasie był taki zwyczaj by umieszczać na nagrobkach informację kto, gdzie i w jakich okolicznościach zginął.
Godne słów uznania jest to, że na krańcu cmentarza
ostała się 100-letnia mogiła o śląskiej historii wielkiej dwunastoosobowej rodziny. A ile takich jest na cmentarzu podobnych, którym warto by było poświęcić wspomnienia? Czy nie
warto by było wspomnieć naszych przodków ze starego
cmentarza, których szczątki po ekshumacji zostały przeniesione na nowy cmentarz? Ale to już jest temat na kolejny artykuł…
Stanisław Brzęczek
Na podstawie „Gościa Niedzielnego”
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Gaszowice,
W związku z podjęciem decyzji o zakończeniu pracy zawodowej na stanowisku Wójta Gminy
Gaszowice i przejściem na emeryturę pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy
serdeczne podziękowania za wszechstronną, owocną, nacechowaną ogromną życzliwością
współpracę. Okazywana pomoc na którą zawsze mogłem liczyć i którą sobie bardzo wysoko
ceniłem, miała swój niezaprzeczalny wkład w rozwój Naszej Gminy, którą miałem zaszczyt kierować przez
ostatnie 16 lat. Proszę o przyjęcie życzeń zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów
w działalności zawodowej i społecznej. Jestem przekonany, że Wasze wspaniałe osobowości pozwolą Wam
zrealizować swoje marzenia i plany.
Z wyrazami szacunku i wdzięcznej sympatii,

Wójt Gminy Gaszowice
Andrzej Kowalczyk
Podziękowania
W związku z prowadzeniem akcji wydawania pism na kopalnie oraz przyjmowaniem pełnomocnictw procesowych przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów chciałbym raz jeszcze serdecznie podziękować niżej wymienionym osobom, które poświęcają swój własny czas wolny i nieodpłatnie pomagają emerytom w wypisywaniu wniosków. Bez ich wkładu pracy niemożliwe byłoby przyjęcie wszystkich zainteresowanych osób. Są
to:
Alicja Pawełek, Elżbieta Jankowska, Jolanta Pikos, Joanna Rusok, Eugenia Bluszcz, Bogumił Kosowski,
Jerzy Jankowski, Henryk Mańka, Łukasz Majer

Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować pani Angelice Rzaczek oraz panu Grzegorzowi Krajczokowi
za
prowadzenie nieodpłatnej akcji wypisywania PIT-ów za rok 2013.
Mamy nadzieję na ich ponowne zaangażowanie przy wypisywaniu rozliczeń również za rok 2014

Prezes
Towarzystwa Miłośników Rydułtów
Henryk Machnik
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20 LAT CHÓRU LIRA
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20 lat minęło – 23.11.2014
Chór Lira obchodzi 20 lat swojej działalności. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Matki
Boskiej Uzdrowienia Chorych na Orłowcu. Oprócz wiernych
obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, parlamentu, a
także zaproszeni goście.
Chór – jako jubilat, zaprezentował następujące pieśni:
- „Ave Maria Stella”
- „Święta Cecylio”
- „O Chryste Królu”
- „Zbliżam się w pokorze”
Później, po uroczystym „Te Deum” odśpiewaliśmy „Pieśń
Radości”.
Kolejna część obchodów – oficjalna, miała miejsce
w restauracji „Platinum”. Chór przywitał gości pieśnią
„Canticorum”, po której była pani Prezes I. Szewczyk przedstawiła krótki rys historyczny, zakończony piosenką „20 lat
minęło” (do tekstu chórzystki, pani Teresy Nawrot). Następnie chór wykonał 4 pieśni – mini koncert:
- „Cum de core”
- „Wesoły wędrownik”
- „Grandola vila morena”
- „W aureoli”
Mamy nadzieję, że zgromadzonym gościom się podobało. Po koncercie nastąpił moment wręczenia odznaczeń i
legitymacji, każdy chórzysta był usatysfakcjonowany otrzymaną nagrodą.

Na zakończenie tej części usłyszeliśmy wspaniałe
życzenia zaproszonych delegacji - miłe słowa trafiły do naszych serc.
Chór to „gra zespołowa” i każdy uczestnik daje z
siebie wszystko by osiągnąć zamierzony efekt i mieć satysfakcję.
Oby św. Cecylia długo nam jeszcze patronowała, bo
pomysłów mamy wiele – na następne 20 lat. Oby tylko los
sprzyjał.
Z chóralnym pozdrowieniem
„Cześć Pieśni”
Zarząd chóru „Lira”
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Drodzy mieszkańcy Rydułtów!!!
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Rydułtów z Okręgu nr 12, którzy oddali na mnie głos w wyborach samorządowych do Rady
Miasta. Postaram się nie zawieźć Państwa zaufania.
Z wyrazem szacunku
Barbara Wojciechowska

Drodzy mieszkańcy Rydułtów!!!
Wyborcom, którzy wzięli udział w wyborach
i oddali swój głos na mnie,
serdecznie dziękuję!
Halina Zając

Katowickie prezentacje Biblioteczne 2014 - kochamy Muminki

W czasie bibliotecznych prezentacji odbył się konkurs
na najbardziej pomysłowe stoisko biblioteczne.

20 listopada 2014 roku odbyły się Katowickie Prezentacje Biblioteczne pt.: „Kochamy Muminki”, a to wszystko z
okazji 100-lecia urodzin Tove Jansson. Na zwiedzających
czekały liczne atrakcje m.in. Pochód Włóczykijów, akcja
„Książka za grosik Włóczykija”, a także podziwianie stoisk
bibliotecznych. Wszystkie stoiska były perfekcyjnie przygotowane.

WYGRALIŚMY, ZAJĘLIŚMY I MIEJSCE. Nasze
stoisko prezentowało się następująco: teatrzyk paluszkowy,
teatrzyk Kamishibai, balonowe postacie, robiące furorę Muminki z masy cukrowej oraz bibliotekarki przebrane za Włóczykija, Mamę Muminka i Małą Mi.
Dyrekcja Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy im. H.M.
Góreckiego
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Świętowali Dzień Pracownika Socjalnego
W ubiegły piątek w powiecie wodzisławskim świętowano Dzień Pracownika Socjalnego.

Wśród pracowników socjalnych są pedagodzy, psycholodzy, mediatorzy, prawnicy, wychowawcy, opiekunowie,
terapeuci, rehabilitanci, asystenci rodzinni, instruktorzy, a
także księża, jak również pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi. To Ci wszyscy, których trud i codzienna
praca składają się na obraz pomocy społecznej powiatu wodzisławskiego. W tym miejscu warto dodać, że piętnaście lat
temu w naszym powiecie funkcjonowały tylko 4 placówki
pomocowe: Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach, Dom
Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl., Warsztat Terapii
Zajęciowej w Gorzycach oraz Dom Dziecka w Gorzyczkach.
Wysiłek wielu ludzi zaangażowanych w rozwój pomocy społecznej w powiecie zaowocował utworzeniem 7 nowych placówek o różnym charakterze działalności na rzecz osób potrzebujących, z których 5 funkcjonuje nadal pod auspicjami
powiatu. Inne, jak warsztat terapii zajęciowej w Gorzycach
czy ośrodek adopcyjny prowadzone są przez samorząd województwa śląskiego. Dzięki temu na wsparcie w powiatowych
jednostkach może liczyć 450 osób niepełnosprawnych i chorych.
Z okazji święta pracownika socjalnego w powiecie
odbyły się uroczystości, które poprzedziła msza święta odprawiona przez ks. prałata
Bogusława
Płonkę. Następnie w Powiatowym Centrum Konferencyjnym władze powiatu
złożyły
podziękowania
wszystkim pracownikom
socjalnym za trud codziennej pracy. –To święto jest
formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli
i znaczenia w służbie dla

AKTUALNOŚCI

19

społeczeństwa – powiedział starosta Tadeusz Skatuła i
dodał. – Za tę piękną postawę wobec osób potrzebujących w imieniu własnym, władz Powiatu, a przede wszystkim
w imieniu Waszych podopiecznych z całego serca po prostu
dziękuję.
Szczególne słowa skierowano także do młodzieży I

Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim oraz
Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim. Młodzież tych
szkół pełni posługę wolontariatu w powiatowych jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej. Podczas uroczystości z
rąk starosty Tadeusza Skatuły oraz pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ireny Obiegły odebrali oni
pamiątkowe podziękowania.
Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna w
wykonaniu artystów współpracujących z zespołem" Śląsk"
oraz młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim.
Dzień Pracownika Socjalnego, obchodzony 21 listopada, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. O jego randze świadczy fakt, że święto to sformalizowano wprowadzając
do ustawy o pomocy społecznej zapis, iż „dzień 21 listopada
ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego”.

Magdalena Kozielska
Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu
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Słodkie chwile, czyli ,,miody do zdrowia i
urody"

O dobroczynnych właściwościach miodu nie trzeba
nikogo przekonywać, jednak potrzeby i szerokie zastosowanie
tego cennego produktu odżywczego w codziennej diecie naszego społeczeństwa, wyczerpanego pracą fizyczną, bądź
umysłową, to wciąż mało znane zagadnienia. W trosce o zdrowie i urodę młodego pokolenia w ZSP nr 2 w Rydułtowach
obchodzono w październiku Światowy Dzień Żywności pod
hasłem ,, Miody dla zdrowia i urody". Młodzież technikum
zaprezentowała przeróżne przysmaki na bazie miodu, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć w pracowni gastronomicznej oraz lekcji obsługi konsumenta. Przygotowania stanowiska, zaprojektowanego wśród jesiennych
skarbów pól i ogrodów i produktów pszczelich promującego
szerokie działanie miodów oraz dwudniowa degustacja jego
produktów, zastały zainicjowana przez mgr Iwonę Wrożynę.
Zainteresowani mogli zasięgnąć informacji dotyczących składników miodu, a
więc cukrów
prostych,
kwasów organicznych,
olejków eterycznych,
białek, enzymów, mikroelementów i
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witamin z grupy B. Zaś możliwość poznania i skosztowania
różnych
odmian
miodu
(nektarowego,
spadziowego
czy mieszanego) cieszyła się
ogromnym
powodzeniem
nie tylko wśród
młodzieży.
Organizatorzy
zwrócili także
uwagę na antyseptyczne działanie miodu i produktów pszczelich (m.in. propolisu, mleczka pszczelego czy pyłku kwiatowego), jak również jego właściwości odtruwające, regenerujące, poprawiające apetyt oraz urodę. Znane są bowiem jego właściwości nawilżające, rozjaśniające i uelastyczniające skórę.
Degustacja miodu i prezentacja jego cudownych właściwości okazała się niekonwencjonalną lekcją gastronomii.
Słodkie chwile spędzone w dniach 21-23 października w ZSP
nr 2 potwierdziły, iż coroczne, niezwykle użyteczne zagadnienia z dziedziny dietetyki, realizowane w ramach obchodów
Światowego Dnia Żywności, przeszły do tradycji szkoły.
Warto przypomnieć, iż zdaniem wielu specjalistów
miód wpływa dobroczynnie na cały organizm, poprawia także
koncentrację i humor. Można mieć nadzieję. że dla smakoszy
miodu późna, słotna jesień będzie słodsza…
Dyrekcja ZSP nr 2 w Rydułtowach

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

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

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

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

Posiadamy nowoczesny
sprzęt diagnostyczny!

Bezpłatne badanie optometryczne i dobór okularów!
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Szanowni Mieszkańcy Rydułtów
Bardzo serdecznie dziękuję za oddanie głosu na moją osobę w niedzielnych wyborach na Urząd Burmistrza Miasta. Dziękuję za poparcie,
zaufanie i wiarę, że wspólna troska o naszą małą Ojczyznę, jaką są Rydułtowy przeistoczy się w dalszy rozkwit naszego miasta. Osiem lat pracy na
stanowisku burmistrza Miasta Rydułtowy nie osłabiło - a wręcz przeciwnie
- wzmocniło moje oddanie dla Rydułtów i zapewniam Państwa, że całą
energię, wiedzę i doświadczenie zaangażuję w podejmowanie racjonalnych
i potrzebnych decyzji w trakcie nowej kadencji.
Dziękuję za Państwa głosy i pokładane zaufanie – z całych sił będę
się starać ich nie zawieść i w dalszym ciągu pozytywnie zmieniać oblicze
naszego Miasta.
Kornelia Newy

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla

Informujemy że w każdą środę w siedzibie Towarzystwa Miłośników Rydułtów można uzyskać
bezpłatne porady prawne. Prawnik przyjmuje w
godzinach 9:00—11:00. Obowiązują wcześniejsze
zapisy w siedzibie TMR.
Zainteresowanych bezpłatnymi poradami
prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na
stronę internetową:
www.fopc.org.pl

Krystyny Barnabas
Janiny Chlebik-Turek
Urszuli Jeż
Małgorzaty Kubik
Otylia Magot
Ryszarda Malerza
Henryki Migalskiej
Barbary Pałki
Marii Pawełek
Adolfa Widery
Jerzego Ziętka

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka”
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MOJE ROZWAŻANIA
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Mam nadzieję, że ta porażka nie zniechęci ich do społecznego działania. Przecież mnie również spotkało to
kilkakrotnie. Wiele się dzieje w naszym życiu politycznym, gospodarczym, na niwie sportowej czy kulturalnej.
Jak nie uznać za osobisty sukces wygranie po raz trzeci
wyborów przez naszą Kornelię Newy i sąsiednią burmistrz Barbarę Magiera a po raz czwarty wójta Lysek
Grzegorza Gryta.

Moje rozważania
Żyjemy w ciekawych czasach. Media codziennie
bombardują nas sensacjami z całego świata, informacjami przyprawiającymi o dreszcze. Ale nie brakuje też
sensacyjnych, bulwersujących wydarzeń w naszym najbliższym otoczeniu; wypadki drogowe ,samobójstwa,
zabójstwa ,kradzieże, wybory, wybuchy gazów itp. Jak
tu nie być zaszokowanym faktem, że mieszkańcy bloku
nie wiedzą iż od 2 lat w sąsiedzkim mieszkaniu leżą
zwłoki sąsiadki! Jak nie być "podminowanym" organizacją ostatnich wyborów samorządowych - zwłaszcza wyborów do sejmików. Po raz pierwszy jestem za propozycją Kaczyńskiego za powtórzeniem wyborów do sejmików, ale winno to nastąpić w połączeniu z wyborami na
Prezydenta (oszczędność). Jak nie być rozgoryczonym
faktem, że nasze "demokratyczne, kapitalistyczne" władze, w tym władze górnicze, chcą odebrać zwyczajowe,
usankcjonowane zapisem w Karcie Górnika prawo emerytów górniczych do deputatu węglowego. Jak nie
grzmieć na sytuację, że emerytów upokarza się staniem
w wielogodzinnych kolejkach po odbiór należnego deputatu. Jak mogą patrzeć na to związkowcy! Gdzie ich
społeczna wrażliwość? Gdybyście ją mieli to uruchamiacie dodatkowe punkty i pomoc dla całego referatu węglowego! Raz jeszcze pytam czy to emeryci są winni
katastrofalnej sytuacji kopalń i całego przemysłu górniczego? Czy rzeczywiście grozi nam zamknięcie kopalń i
exodus tysięcy górników na Zachód? Nie wiem czy nasze naczelne władze rzeczywiście widzą ewentualne zagrożenia. Już teraz widać jak ogromna jest mobilizacja
emerytów walczących o obronę ich nabytych praw. Może to spowodować "wyborczą rewolucję". Jeśli do tej
armii dołączą się pracownicy, którym grozić będzie
zwolnienie to populistyczne hasła typu „autonomia Śląska”, „komuno wróć!” stanie się rzeczywistością.
Jesteśmy po wyborach samorządowych. Gratuluję zwycięzcom, ale też wyrażam zdziwienie, że kilku
bardzo zaangażowanych radnych, a nadto pełniących
kierownicze stanowiska w kilku naszych liczących się
organizacjach, nie uzyskało poparcia mieszkańców.

Jednak nie tylko politycy mogą
poszczycić się sukcesami. Przykładem
jest wyróżnienie jakie otrzymał nasz
ponad 100-letni Chór Cecylia. Otóż
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego p.Małgorzata Omilanowska
przyznała chórowi złotą honorową
odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Odznakę z upoważnienia p. Minister wręczył na patriotycznej uroczystości nasz Poseł Ryszard Zawadzki.
Niestety chór mimo iż działa przy Parafii św. Jerzego nie dostąpił zaszczytu
zaśpiewania na uroczystej mszy św. z
okazji święta Barbórki transmitowanej
na cały świat przez telewizję Polonia.
(Medal dla Chóru Cecylia)

Znawcy górnictwa dziwią się, że nie próbuje się
zachęcić niższą ceną węgla indywidualnych odbiorców
do zakupu mimo ogromnych zapasów na zwałach, gdzie
węgiel się utlenia mogą powstać ogniska pożarowe a z
węgla zostanie popiół.
Cieszy choinka na rynku, cieszą świąteczne
ozdoby ale coraz bardziej denerwują śmieci na i przy
chodnikach! Jak widać nowo - stare Władze muszą stale
i czujnie reagować na wszystkie sygnały mieszkańców,
również na te, które nie są w ich kompetencjach - przykład emerycki. Mamy nadzieję, że pierwsze decyzje nie
dotyczą podwyżki diet i wynagrodzeń. Władza skoncentruje się na sporządzeniu ambitnego planu wypełnienia
wyborczych obietnic.
Na koniec o naszych obchodach Święta Niepodległości. Oficjalne uroczystości świetnie zorganizowane,
Organizacje i służby dopisały, ale jako przeciętni mieszkańcy po raz kolejny nie zdaliśmy egzaminu obywatelskiego. Przy ul Ofiar Terroru naliczyłem 14 flag na domach, przy ul Krzyszkowickiej 11 z tego 3 na blokach,
przy ul Traugutta 9, a przy ul Podleśnej 4-flagi - nie było
flagi nawet na budynku starego przedszkola. Podejrzewam, że przy innych ulicach było podobnie. To niestety
powód do wstydu, że nie potrafimy publicznie zademonstrować naszej dumy z wolnej Polski.
Henryk Machnik
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Nowy
sklep
LEWIATAN
w
Rydułtowach

Właścicielka KARASEK MARIA
SKLEP CZYNNY W GODZINACH
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 7-21
SOBOTA 7-19
NIEDZIELA Nieczynne

ZAPRASZAMY!

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

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

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

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

Życzenia
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku 2015
Składamy moc najserdeczniejszych życzeń,
By nadchodzące Święta były dla Państwa czasem szczególnym,
spędzonym w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
Bez waśni i sporów,
Czasem pełnym miłości i wzajemnego zrozumienia,
Czasem powrotów do domów,
Nowy Rok niech przyniesie same radosne dni,
spełnienie najskrytszych marzeń i planów,
a
Górnikom z okazji Barbórki życzymy
Powrotów z szychty i wstawiennictwa św. Barbary
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!!!
Zarząd TMR oraz Redakcja Gazety „Kluka”
BANK SPÓŁDZIELCZY
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
TEL 324553363, 324553442
Filia Rydułtowy
Ofiar Terroru 27
tel 324577291,324578533
• Rachunki ROR
• Rachunki dla firm
• Bezpłatne rachunki pomocnicze na potrzeby
projektów
• Rachunki oszczędnościowe i lokaty
• Międzynarodowe karty płatnicze
• Ponad 4000 bezpłatnych bankomatów
w całej Polsce
• Kredyty na zakup kolektorów słonecznych
z dofinansowaniem NFOŚiGW
• Kredyty konsumenckie oraz na działalność
gospodarczą i rolniczą

www.bswodzislaw.pl
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