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Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy jesteśmy pełni wiary i
radości. W tym szczególnym okresie chcemy dzielić się szczęściem i wzajemnym zrozumieniem.
Proszę przyjąć życzenia Świąt pełnych rodzinnego ciepła. Niech miłość oraz
nadzieja zagości we wszystkich polskich domach. Życzę, abyśmy w tej świątecznej
atmosferze odnaleźli to co nas łączy i co buduje.
Życzmy sobie sił i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, tych osobistych jak również zawodowych.
Niech Nowy Rok przyniesie z sobą szczęście, spełnienie marzeń i wiele satysfakcji w życiu rodzinnym i zawodowym.
Poseł na Sejm RP
Ryszard Zawadzki
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NIE ZAPOMINAJMY NASZEJ GWARY...

Nie zapominajmy naszej gwary
Jako ślązaczka obserwuję smutne zjawisko nie tylko
w Rydułtowach, ale w ogóle na Śląsku – zanikanie gwary. A
to bardzo smutne, bo jest to równoczesne z zanikaniem tożsamości śląskiej. Gwary nie należy się wstydzić, jest bardzo
ładna. Powstała na bazie wielu kultur językowych: rodzimej,
polskiej, czeskiej, niemieckiej. W historii Europy Śląskiem
handlowano: raz przynależał do Polski, raz do Czech, raz do
Niemiec. Na bazie różnych języków kształtowała się więc
gwara. Trzeba pamiętać, że tam, gdzie w ciągu wieków nakładało się wiele kultur i stylów, wyrastało kulturowe bogactwo
w dziecinie architektury, malarstwa, stylu, języka, mody i
obyczajów. Tak też na skutek historii było z naszą gwarą.
Stała się mieszaniną trzech języków i języka lokalnego. Na
wykładach o gwarach polskich, śląskiej gwary nie uwzględniano. „To żadna gwara, jakiś zlepek językowy, slang, mieszany twór”. W urzędach państwowych jej nie rozumiano, w
towarzystwie parodiowano, wyśmiewano. Nastąpiło gwałtowne rugowane gwary śląskiej z życia. A wina za jej kształt nie
jest za naszą przyczyną, tylko historii i polityki. Nami
„handlowano” i tak się gwara ukształtowała. Dzisiaj na szczęście w dużej mierze te czasy minęły. Za to obserwujemy globalne przejście na język polski - nasz język państwowy i urzędowy. O gwarze jednak nie należy zapomnieć, bo – powtarzam - to nasza tożsamość. Dziś jeszcze tylko w języku potocznym i to wśród starszego pokolenia obserwujemy wymieszanie języka polskiego z gwarą. Wśród młodzieży jednak
słyszy się to rzadko. Powtarzam: szkoda, bo gwara to świadectwo naszej tożsamości i element kultury bogatej i różnorodnej tu na ziemi śląskiej.
Nasza gwara, jak już
wspominałam, powstała
na bazie różnych języków w zależności od
pogranicza. Kształtowała się według rodzinnej
wymowy i fonetyki.
Wyrazy obce zmieniały
najczęściej brzmienie na
skutek przekształceń w
wymawianiu.
Gwara
śląska w dużej mierze
oparta jest na fonetyce sposobie wymawiania.
Jedne wyrazy przejmowano dosłownie, np.
geländer - fonetycznie
gelender
(poręcz)
,
schrank – szrank (szafa), kleid – klajd (suknia), gardine –
gardina (firanka). Przystosowywano je więc do własnej wymowy. Czasem przekształcano nieco. Na przykład czopka –
czapka, paryzol – parasol, garnieren – garnirować, wünschen
- winszować, życzyć, garce – garnki, godać – gadać, szczewiki – trzewiki i wiele innych. Przypomniałam sobie też kilka
charakterystycznych wyrazów z gwary, które często wywoływały u nie ślązaka zdziwienie i kpiny. Sama też nie umiem
wytłumaczyć sobie ich pochodzenia. Były w użyciu i nikt nie
zastanawiał się skąd się wzięły. Myślę, że są wytworem lokalnego języka. Używano ich w języku potocznym, mówiący
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i słuchający rozumieli o co chodzi. Była to mowa ich przodków. W niej zostali wychowani.
Oto kilka przykładów:
beskuryjo – wyzwisko, keryś –
któryś, jezderkusie – zdziwienie,
zaskoczenie bez
konkretu, honsfot
– urwis, onaczyń
– wyraz uniwersalny, bo nie
oznacza nic. Natomiast przy pomocy przedrostków np. za-, od-, prze-, wy-, razem z wyrazem oznacza wiele, jednak trzeba się domyśleć w zależności
od kontekstu, smykać się – łazić gdzieś, wałęsać się, galoty –
spodnie, rzykać – modlić się, gore – pali się, zaszelontać –
potrząść płynem w butelce, sznupać – szperać w cudzych
rzeczach, drobnioki – drobne monety, żdżadło – lustro, klepety – nogi, wyzgerny – wesoły, haziel – ubikacja, kokot – kogut, padnyty – zmęczony, postronek – smycz, belontać – mieszać, wele – obok, rzygać – wymiotować, konsek – kawałek,
kudły – włosy, karlus – kawaler, dziołcha – dziewczyna, frela
– panna, baba – kobieta, pokidać – czymś się pobrudzić, ma
wiele znaczeń, np. „kidosz się żurem” – opowiadasz głupstwa, usraniec – małe dziecko, kapsa - kieszeń, ćma – ciemno, sipi – drobny deszcz, zdziebko – odrobina, skopyrlone –
skwaśniały płyn, zsiadły, żarcie – pokarm dla zwierząt, byndalować – pedałować, nieboszczyk – zmarły, żłopać – np. pić
w nadmiarze piwo, wódkę, zawitka – panna z dzieckiem, breweryjo - zamieszanie, ostuda - kłótnia, zwada.
Przykładów można podać wiele. Oczywiście przytoczone tu przykłady pochodzą z terenu Rydułtów. Kiedyś już
wspominałam, że czasem każda ulica, dzielnica, czy wieś
miały swoje wyrazy, gwarę. Świadczy to o rozwoju i ubogaceniu języka gwarowego. Niestety dziś przytoczone wyrazy
wypadają z naszego języka potocznego. Są dziwne, czasem
śmieszne, często ubarwiają polszczyznę. Używajmy gwary –
jest piękna! Czasem słyszy się od kogoś: „powiedź coś po
śląsku”. To oznacza że nasza gwara podoba się nie ślązakowi,
choć jest dla niego często niezrozumiała. Przybliżajmy ją
dzieciom i wnukom. Jest świadectwem naszej tożsamości i
związku z ziemią śląską, która ma bogatą kulturę.

Horacy
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NOWY WICEBURMISTRZ

Kim jest Marcin Połomski, nowy wiceburmistrz
miasta Rydułtowy?
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Od stażysty do wiceburmistrza

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką nowego zastępcy
pani burmistrz Korneli Newy.
Pan Marcin ma 33 lata, jest żonaty, mieszka w Rydułtowach. Jest absolwentem budownictwa oraz architektury i
urbanistyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od 2005
roku pracuje w rydułtowskim Urzędzie Miasta. Rozpoczynał
jako stażysta, następnie
doświadczenie zbierał w
różnych komórkach
urzędu, związanych z
urbanistyka, ochroną
środowiska oraz inwestycjami. Jest twórcą m.in.
koncepcji budowy Ścieżek Powstań Śląskich w
naszym mieście.
Wykształcenie:
1. 13 maja 2004 roku - ukończył studia wyższe zawodowe na
Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na
kierunku BUDOWNICTWO w zakresie specjalności Budowlano-Architektonicznej i uzyskał tytuł inżyniera,
2. 3 lipca 2007 roku - ukończył studia wyższe na Wydziale
Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku
ARCHITEKTURA i URBANISTYKA i uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta.
Przebieg zatrudnienia:
1. Od 14 lutego 2005 roku do 12 sierpnia 2005 roku - staż w
Urzędzie Miasta Rydułtowy,
2. Od 16 sierpnia 2005 roku do 31 stycznia 2006 roku na stanowisku referenta w Referacie Urbanistyki i Architektury,
3. Od 1 lutego 2006 roku do 28 lutego 2006 roku na stanowisku referenta w Referacie Ochrony Środowiska,
4. Od 1 marca 2006 roku do 2 kwietnia 2006 roku na stanowisku podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska,
5. Od 3 kwietnia 2006 roku do 28 lutego 2007 roku na stanowisku podinspektora w Referacie Inwestycji,
6. Od 1 marca 2007 roku do 31 marca 2007 roku na stanowisku podinspektora w Referacie Inwestycji,
7. Od 1 kwietnia 2007 roku do 30 września 2008 roku na stanowisku podinspektora w Referacie Urbanistyki
i Architektury,
8. Od 1 października 2008 roku do 30 listopada 2014 na stanowisku inspektora w Referacie Urbanistyki i Architektury.
9. Od 1 grudnia 2014 na stanowisku zastępcy burmistrza miasta Rydułtowy.
Łukasz Majer

Marcin Połomski, nowy wiceburmistrz Rydułtów, ma
swój plan na najbliższe cztery lata: - Być dobrym szefem,
nadal dobrze współpracować z ludźmi i tak realizować zadania, by były zwieńczone sukcesem.
Już po przeprowadzce z parteru na pierwsze piętro? Z
biura w referacie urbanistyki i architektury do gabinetu wiceburmistrza?
W ubiegły poniedziałek oficjalnie objąłem stanowisko
zastępcy burmistrza. Jeszcze nie tak dawno przychodziłem do
tego gabinetu w innej roli. Albo dlatego, że poprzedni wiceburmistrz mnie wezwał, albo wtedy, gdy chciałem omówić z
nim jakiś temat. Sytuacja się zmieniła. Nie ukrywam, że dla
mnie to duże wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność i praca do wykonania.
W nowym gabinecie nie widzę jeszcze zdjęć, osobistych
elementów wystroju wnętrza.
Postaram się tak zorganizować tu przestrzeń, by czuć
się swobodnie i móc kreatywnie myśleć. Znajdą się tu
„kawałki mnie”, a więc i zdjęcia, bo fotografia to moja pasja.
Będą zdjęcia Rydułtów, będą fotografie przestrzeni industrialnej, która mnie inspiruje. No i zdjęcie mojej żony na biurku,
żeby być bliżej niej. Chociaż z drugiej strony, jeśli tego zdjęcia
nie będzie, każdego dnia zatęsknię jeszcze bardziej.
Panie wiceburmistrzu, wyobrażam sobie sytuację, że
pewnego dnia przyszła do pana burmistrz Kornelia Newy i
powiedziała: „Chciałabym, żeby został pan moim zastępcą”.
Jaka była pańska reakcja? Jakich argumentów użyła pani
burmistrz?
Rozmowa na ten temat odbyła się stosunkowo niedawno. Zaskoczenie było ogromne, bo propozycja wiązała się z
dużym wyróżnieniem i zaufaniem ze strony pani burmistrz.
Cieszyłem się, że zostałem zauważony, że moja dotychczasowa
praca w urzędzie została tak doceniona. Teraz pozostaje mi
jeszcze bardziej wykazywać się przy różnych zadaniach, bo
przede mną większy zakres obowiązków. Oczywiście pani burmistrz nie chciała odpowiedzi od razu. To nie była prosta decyzja. Musiałem ją przemyśleć, przedyskutować z żoną.
Panie wiceburmistrzu, zadanie przed panem niełatwe.
Do tej pory był pan pracownikiem urzędu, dla wielu osób
podwładnym. Nagle stał się pan przełożonym. Czy w tej sytuacji ustalał pan z pozostałymi warunki współpracy, by układała się ona jak najlepiej?
Zgadzam się, że jest to trudne, ale zauważam, że każdy
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rozumie i akceptuje to, co się stało. Relacje na pewno się
zmienią, ponieważ przyjmując stanowisko zastępcy burmistrza stałem się zwierzchnikiem, który musi egzekwować. Ale
to nie znaczy, że będę innym człowiekiem niż dotychczas.
Ufam, ze nadal będziemy dobrze współpracować i przy tej
współpracy czuć się równi. Współpraca to coś bardzo ważnego. Jeśli jedno ogniwo w łańcuchu jest słabe, to cały łańcuch
jest słaby. Praca każdego tutaj jest osobnym wkładem do
ogólnego sukcesu urzędu, do ogólnego sukcesu miasta. Wiem,
że każdy tutaj jest wartościowym pracownikiem, każdy robi
to, co do niego należy i stara się wykonywać swoje zadania
najlepiej, jak potrafi.
Druga kwestia – awansując objął pan bardzo eksponowane stanowisko. Pierwsze oficjalne wyjście już za panem?
Oficjalne wyjście to może za dużo powiedziane, ale za
mną oficjalne powitanie na stanowisku i spotkanie ze wszystkimi współpracownikami, już w nowej roli.
Jaki będzie podział kompetencji między panem, a
panią burmistrz?
Będzie miał podobny kształt, jak funkcjonowało to do
tej pory. Będę pełnił rolę zwierzchnika do spraw technicznych, odpowiadał za sprawy związane z inwestycjami, ochroną środowiska, mieniem komunalnym, architekturą i urbanistyką, funduszami zewnętrznymi i Stanowiskiem ds. Obrony
Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. W tej chwili zapoznaję
się ze wszystkimi zadaniami, które obecnie prowadzą poszczególne komórki.
Jaki jest pański plan na te najbliższe cztery lata?
Być dobrym szefem, nadal dobrze współpracować z
ludźmi i tak realizować zadania, by były zwieńczone sukcesem.
Panie burmistrzu, z wykształcenia jest pan architektem, a my nie tak dawno rozmawialiśmy tylko przy okazji
spraw związanych właśnie z architekturą i urbanistyką miasta, kiedy potrzebowałam informacji do artykułów. Zawsze
sprawiał pan wrażenie osoby, dla której praca jest również
pasją.
Kiedy jeszcze uczyłem się w podstawówce, pasją zaraził mnie mój o 9 lat starszy brat. To u niego po raz pierwszy
zobaczyłem rapidograf, kalkę, stół szklany na którym wykonywał rysunki. To wszystko bardzo mi się spodobało. Więc już w
podstawówce miałem marzenie, by zostać architektem. Udało
mi się ten cel zrealizować. Jednak dopiero tutaj, w urzędzie,
poznałem fach z trochę innej strony, od strony planowania
przestrzennego. Na studiach trudno poczuć ten temat. To jest
tak, że jeśli zaprojektujemy budynek, a później go zrealizujemy, to po roku czy dwóch widzimy efekt naszej pracy. Inaczej
jest w przypadku urbanistyki i planowania przestrzeni, to wiąże się z długim procesem kształtowania i często pierwsze
zmiany można zobaczyć dopiero po kilkudziesięciu latach. W
naszym referacie architektury i urbanistyki, gdzie pracowałem, staraliśmy się jak najbardziej kierunkować przestrzeń
pod potrzeby mieszkańców Rydułtów. Chcę, by było tak
nadal.
Pani burmistrz powiedziała o panu „młody, wykształcony fachowiec, a być może za 4 lata kandydat na urząd
burmistrza”.
Być może. Czas pokaże.
Rozmawiała: Magdalena Kulok
Artykuł w „Nowinach Wodzisławskich”

WIEŚCI Z POWIATU
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Wyniki wyborów do Rady Powiatu
Zgodnie z Protokołem
Powiatowej Komisji
Wyborczej w Wodzisławiu Śląskim do Rady
Powiatu Wodzisławskiego Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi 10
mandatów, Platforma
Obywatelska 9, KW Wspólnota Samorządowa 5 oraz dwa
KWW „Zgoda i Rozwój” i jeden mandat KW Ruch Autonomii Śląska.
Skład Rady Powiatu Wodzisławskiego V kadencji:
Andreczko Mirosław, Bizoń Leszek, Chlebik – Turek Janina,
Dąbek Sylwia, Glenc Teresa, Góral Mateusz, Grzegoszczyk
Jerzy, Kamiński Grzegorz, Kania Andrzej, Krzystała Łukasz,
Krzyżak Adam, Lorek Michał, Maćkowska Danuta, Marcol
Roman, Ogrodnik Eugeniusz, Prus Dariusz, Rybarz Marek,
Serwotka Ireneusz, Skatuła Tadeusz, Skowron Arkadiusz,
Smuda Krystyna, Stiel Lucyna, Stolarska Joanna, Topol Dawid, Wala Eugeniusz, Wojaczek Jadwiga, Zalewski Ryszard.
Na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatu nowej kadencji 26 listopada 2014 r. wybrano przewodniczącego Rady,
dwóch wiceprzewodniczących, a także Starostę, Wicestarostę
i pozostałych członków Zarządu Powiatu.
•

Przewodniczący Rady – Eugeniusz Wala

•

Wiceprzewodniczący – Eugeniusz Ogrodnik

•

Wiceprzewodniczący – Ireneusz Serwotka

•
tuła

Przewodniczący Zarządu – Starosta: Tadeusz Ska-

•

Wicestarosta: Leszek Bizoń

•

Członek Zarządu: Dariusz Prus

•
Pozostali członkowie Zarządu: Janina ChlebikTurek, Dawid Topol
•

Sekretarz Powiatu: Grażyna Durczok

•

Skarbnik Powiatu: Mariusz Rakowski
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AKTUALNOŚCI

Niepełnosprawni odbiorcami i twórcami
kultury
23 listopada br. w Rydułtowskim Centrum Kultury
odbyło się podsumowanie projektu ,,MY W KULTURZE –
osoba niepełnosprawna jako twórca i odbiorca kultury” realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach, dotowanego przez Miasto Rydułtowy oraz Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. ze środków PFRON.
Program rozpoczął się mini koncertem gitarowym
Anny Kolbusz po czym przewodnicząca Stowarzyszenia Barbara Wojciechowska przedstawiła założenia i działania, które
miały miejsce w czasie realizacji projektu. Atrakcją imprezy
było przedstawienie ,,Choinka‘’ wg baśni H. Andersena w
wykonaniu uczestników projektu, przygotowane przez p.
Dorotę Rak. Wszystkich zachwyciła prezentacja multimedialna zdjęć z projektu wykonana przez Sławomira Gaca i Arkadiusza Hercoga. Jednak kulminacją był wernisaż fotografii.
Doświadczeni fotograficy Arkadiusz Hercog, Sławomir i Szymon Gac wykonywali osobom niepełnosprawnym oraz młodzieży z Gimnazjum nr 1 – beneficjentom projektu, profesjonalne zdjęcia podczas warsztatów, pleneru fotograficznego,
wycieczek. Wystawa fotografii zatytułowana ,,TACY SAMI”
zawierała również prace osób niepełnosprawnych. Organizując tą wystawę chcieliśmy ukazać pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej społeczeństwu, by przełamać bariery
niechęci wobec osób pokrzywdzonych przez los. Na korytarzach RCK można było podziwiać także prace plastyczne
beneficjentów zadania (rysunek, rzeźba, biżuteria, modele
pływające i latające).
Impreza była podsumowaniem wszystkich działań
realizowanych od maja do listopada 2014r. w ramach zadania ,, MY W KULTURZE - osoba niepełnosprawna jako
twórca i odbiorca kultury’’, które obejmowało przedsięwzięcia z edukacji kulturalnej, zapewniające osobom niepełnosprawnym ambitną formę spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących. Wszystkie działania w projekcie miały za zadanie umożliwienie osobom
niepełnosprawnym uczestnictwo w kulturze i sztuce oraz ukazanie osoby z niepełnosprawnością jako odbiorcę ale i twórcę kultury. Poprzez realizację tegoż projektu pragnęliśmy
zwiększyć aktywność twórczą osób niepełnosprawnych, która
daje radość, pozwala na całkowitą koncentrację na przedmiocie zajęć, odwraca uwagę od zmartwień i niepowodzeń, pozwala realizować się potrzebom psychicznym, takim jak: potrzeba działania, twórczości, zabawy, afirmacji własnego znaczenia i wartości.
W projekcie zastosowaliśmy wiele nowatorskich
zajęć artystycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością. Były to zajęcia: plastyczne, filmowe, fotograficzne, czytelnicze, tworzenie
małych form teatralnych, teatr tańca, jak również bezpośrednie obcowanie z kulturą i sztuką (kino, teatr, wycieczki). Zależało nam na tym, by osoby z niepełnosprawnością
poznawały kulturę i sztukę przez swoje emocje tak, by
była ona dla nich ucztą duchową.
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W projekcie wzięło udział 25 niepełnosprawnych
uczestników świetlicy TACY SAMI, oraz 5 pełnosprawnych uczniów Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach. Większość działań odbywała się w pomieszczeniach świetlicy
TACY SAMI, prowadzonej przez Stowarzyszenie, Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach oraz w RCK FENIKS Do
udziału w projekcie zaprosiliśmy osoby pełnosprawne,
które uczestniczyły w zajęciach artystycznych służąc pomocą podczas precyzyjnych zajęć plastycznych, teatralnych, wspólnie tworząc małe formy teatralne czy teatr
tańca. Projekt podzielony był na 2 części, uzupełniające
się i ściśle powiązane ze sobą:
- tworzymy kulturę
- uczestniczymy w kulturze
Zajęcia prowadzili oligofrenopedagodzy mający
wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. P. Dorota Rak, Joanna Ślazyk, Janina Woźnica, Ewelina Wawrzyńczyk. Zajęcia plastyczne obejmowały rysunek, rzeźbę, modelarstwo, wykonywanie prostej
biżuterii i dostosowane były do możliwości osób niepełnosprawnych. Zajęcia fotograficzne prowadzone były
przez członków KLUBU FOTOFRAFICZNEGO działającego przy RCK FENIKS - Arkadiusza Hercoga, Sławomira i Szymona Gac, Katarzynę Połomską. W ramach
zajęć filmowych odbyły się 3 seanse filmowe poprzedzone prelekcjami. Zajęcia czytelnicze prowadzone były w
formie lekcji bibliotecznej. Zaś w czasie wieczoru z książką poprzez głośne czytanie pozycji czytelniczych dostosowanych do wieku i percepcji beneficjentów, zachęcaliśmy
osoby z niepełnosprawnością do obcowania z literaturą
piękną. Na zajęciach teatralnych stworzyliśmy 2 spektakle
- ,,CIEKAWOŚĆ‘’ prezentowany podczas FESTIWALU
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, oraz inscenizację baśni Andersena ,,
CHOINKA’’ której premiera odbyła się podczas imprezy
23 listopada.
Od maja do listopada 2014 r. prowadzone były różnorodne zajęcia artystyczne. Ponadto miały miejsce :
wycieczka do Gotartowic (lotnisko – modele szybowców)
i Rybnika połączone z piknikiem integracyjnym, plener
malarski i fotograficzny w Rudach Raciborskich, wycieczka do Wisły na „DNI KULTURY BESKIDZKIEJ”,
udział w spektaklu teatralnym i muzycznym, udział w 3
seansach filmowych.
Mamy nadzieję, że nasze działania przełamały
bariery społeczne i przyczyniły się do poprawy wizerunku osób niepełnosprawnych. Były również okazją do zintegrowania osób niepełnosprawnych z rówieśnikami i ze
społeczeństwem.

Barbara Wojciechowska
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Mikołaj w Świetlicy „Tacy Sami”
Mikołaj do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przyszedł w tym roku wcześniej niż zwykle.
Już 1 grudnia w ramach prezentu mikołajkowego 47osobowa grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami
wyjechała na wycieczkę do wrocławskiego ZOO i nowo
otwartego AFRYKARIUM. Afrykarium to kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym
Czarnego Lądu. Łącznie znajduje się tu 19 basenów i zbiorników przedstawiających m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, hipopotamy nilowe, pingwiny przylądkowe, krokodyle,
manaty i setki gatunków egzotycznych ryb. Ogromne wrażenie
zrobiły na nas rekiny, płaszczki i inne duże ryby pelagiczne,
które podziwialiśmy z podwodnego, akrylowego tunelu o
długości 18 m. Tą cudowną wycieczkę ufundowała osobom
niepełnosprawnym firma ,,NAPRZÓD’’ pana Andrzeja Adamczyka.
Wycieczka do ZOO to nie koniec atrakcji Mikołajkowych. 5 grudnia do świetlicy ,, TACY SAMI’’ zawitał Święty
Mikołaj z workiem pełnym prezentów w otoczeniu śnieżynek
i straszliwie pięknego diabełka. Czterdziesto-osobowa grupa
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej została obdarowana paczkami, które zasponsorowali: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ORŁOWIEC’’, FIRMA,, KREDYTY CHWILÓWKI’’ oraz FIRMA ,,SISTERSBUT’’. Radości nie było końca ,
były też wiersze , piosenki i wspólna zabawa.

W imieniu osób niepełnosprawnych ich opiekunów
oraz Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach serdecznie dziękuję za otwarte serce na
potrzeby osób pokrzywdzonych przez los: państwu Ewie i
Andrzejowi Adamczyk z firmy ,,NAPRZÓD’’, prezesowi
SM ,,ORŁOWIEC’’ panu Mariuszowi Ganicie i Radzie Nadzorczej, firmie ,,KREDYTY CHWILÓWKI’’ oraz paniom
Sylwii Kuczmaszewskiej i Karinie Malerz z firmy ,,Sistersbut’’
Przewodnicząca Stowarzyszenia
Rodzin i Osób Niepełnosprawnych
w Rydułtowach
Barbara Wojciechowska

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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Gorący okres w Plastusiowie
Przełom listopada i grudnia w naszym przedszkolu
jest naprawdę intensywny, pełen wrażeń i atrakcji dla dzieci.
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No i doczekały się… Nadszedł upragniony dzień. Po
śniadaniu na przedszkolaków czekała pierwsza niespodzianka
– Mikołaj wysłał do przedszkolaków film, w którym skierował
kilka słów właśnie do naszych dzieci. Były w nim zdjęcia naszych pociech, naszego opiekuna – Plastusia, a także naszego
budynku przedszkola.
Po południu rozpoczął się jarmark świąteczny z rodzicami i wielkie odliczanie do przyjazdu najważniejszego gościa. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, z ciepłą herbatą i smakołykami. Pomiędzy wspólnymi tańcami i śpiewami rozbrzmiał dźwięk dzwoneczków i wtedy pojawił się on – tak
długo wyczekiwany Św. Mikołaj. Przyjechał zaprzęgiem peł-

Wprowadzając przedszkolaków w barbórkowy nastrój, pod koniec listopada zawitał do nas teatrzyk o Skarbniku
z elementami gwary śląskiej. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem poznały historię Zeflika i jego żony Karolinki, którzy
mieli szczęście spotkać dobrego ducha kopalni – Skarbnika.
Zgodnie z nasza śląską tradycją w przedszkolu obchodzono Barbórkę, która podsumowała cały cykl zajęć . Odwiedzili nas goście – górnicy, pan Łukasz i pan Rafał, którzy
przybliżyli dzieciom specyfikę ciężkiej pracy pod ziemią oraz
zaprezentowali górnicze atrybuty i swoje stroje – roboczy i
galowy. Dzieci uświetniły uroczystość swoimi występami, a
goście otrzymali przygotowane przez przedszkolaków upominki. Całość dopełnił prawdziwy śląski obiad, jaki w tym
dniu przygotowały nasze panie kucharki; była rolada i modro
kapusta… aż ślinka siekła!
W międzyczasie wraz z rodzicami przygotowywaliśmy się już do świątecznego jarmarku. Tworzyliśmy świąteczne ozdoby, piekliśmy ciasteczka, dzieci pisały listy do Mikołaja i z niecierpliwością czekały na dzień, w którym je odwiedzi.

nym prezentów. Rozdawał je dzieciom, którym nie schodził z
twarzy uśmiech. Dochód z jarmarku rodzice przeznaczyli na
teatrzyk dla naszych przedszkolaków pt: „Opowieść wigilijna”.
Jarmark wprowadził nas w świąteczny nastrój W
przedszkolu ruszyła „fabryka” świątecznych ozdób, które zawisną na choinkach w naszych salach.
A kiedy nadejdzie pora, tradycyjnie zasiądziemy
wszyscy przy wspólnym wigilijnym stole, podzielimy się
opłatkiem, na dzieci będą czekały prezenty, a my wszyscy
będziemy sobie życzyć wszystkiego co najlepsze…. Aby kolejny rok był równie ciekawy i spełniał najskrytsze marzenia…
Nie tylko dzieci!

Nauczycielki PP1

Szanowni Państwo
W poprzednim wydaniu gazety dziękowaliśmy osobom, bez
których nie udałoby się przeprowadzić skutecznej akcji obrony
deputatów górniczych. Wśród wymienionych osób zabrakło
kilku, które powinny być wymienione ze względu na swój
wkład w akcję. Są to: Eugenia Habram, Barbara Pałka. Z kolei, za przekazanie 1% serdecznie dziękujemy Pani Stefanii Stebel
Henryk Machnik
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Śląskie kolędowanie
W numerze znajdą państwo rozważania „Horacego”
dotyczące zanikania gwary śląskiej. Okres świąteczny i noworoczny to czas śpiewania kolęd. Wszyscy śpiewamy wspaniałe kolędy i pastorałki. Warto jednak przypomnieć, zwłaszcza młodszym mieszkańcom Rydułtów, że Śląsk również
zawsze miał wspaniałe i bogate tradycje kolędowania. Prezentujemy państwu jedną z takich właśnie śląskich pastorałek.
Może warto ją także wprowadzić do naszych repertuarów,
gdy będziemy całymi rodzinami śpiewać kolędy?
Śniegiem suje
Już jest chałpa wymieciono i wieczerzo uwarzono
Już jest krisbaum ustrojony, a jo w anzug łobleczony

Ref.: Śniegiem suje, śniegiem suje,
Niech się kożdy dziś raduje,
Bo wilijo dzisiej momy
I kolędy zaśpiewomy.
Ło Jezusku i Paniynce,
Ło trzech królach i stajynce,
Ło bydlentach co klynkali
I pastyrzach co śpiewali.

Srogie cuda ogłaszają i anioły tyż tam grają,
My zaś wszyscy dziś śpiewomy, bo zaś rok sie poczekomy.

Trzej królowie na kameli, do Betlejem przybieżeli,
Bo Pon Boczek sie już rodzi i na świat nom dziś przychodzi.
Ref.: Śniegiem suje, śniegiem suje, …
Łukasz Majer

20 rocznica Godzinek w kościele pw. św. Jerzego
W poprzednim numerze „Kluki” pojawił się artykuł
o 20-leciu Chóru „Lira”. Swoistą ciekawostką jest fakt, że w
Rydułtowach istnieje jeszcze jedna grupa ludzi, którzy również obchodzą taką samą rocznicę, choć szerszemu gronu
mieszkańców są być może nieznani. A to warto zmienić, bo ta
grupa ludzi stanowi swoisty kulturowy ewenement, i warto
wiedzieć o ich istnieniu.
Zbliża się 20 rocznica, od kiedy w rydułtowskiej
parafii pw. św. Jerzego rozpoczęliśmy śpiewać Godzinki do
Najświętszej Maryi Panny. Początki sięgają katechezy dla
dorosłych na którą uczęszczałem, a którą prowadził wówczas
ks. Adam Kandziora. Był to grudzień 1994 roku. Mieliśmy
wtedy spotkanie opłatkowe, na które został zaproszony ksiądz
proboszcz Bernard Sodzawiczny. W czasie spotkania zaproponował mi, żebym przed każdą pierwszą mszą świętą śpiewał Godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Ponieważ była to
końcówka roku i okres przedświąteczny, zdecydowaliśmy z
księdzem proboszczem rozpocząć śpiewanie od Nowego Ro-
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ku. Nie mieliśmy jednak przygotowanych jednakowych tekstów, gdyż w każdej książce do nabożeństwa był inny tekst.
Poprosiłem więc o pomoc mojego przyjaciela – pana Karola,
który potrzebne materiały nam przygotował. W okresie Świąt
Bożego Narodzenia na Mszach Świętych w ogłoszeniach
duszpasterskich księża zapraszali parafian na dzień 02 stycznia 1995 roku, pół godziny przed Mszą, na wspólne śpiewanie Godzinek. Na to pierwsze śpiewanie przyszło kilka osób z
katechezy dla dorosłych i kilku starszych parafian. Z biegiem
czasu konieczne stało się dorobienie większej ilości tekstów.
W kolejnych latach, by bardziej urozmaicić śpiewy i zainteresować parafian zaczęliśmy dodatkowo śpiewać w czerwcu
Godzinki do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w okresie
postu Godzinki do Męki Pana Jezusa. Ponadto w soboty śpiewaliśmy Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pan
Karol drukujący dla nas teksty miał więc pełne ręce roboty.
Przełomowym momentem była pomoc księdza dziekana, proboszcza Konrada Opitka, który po przejściu na emeryturę
poprzedniego proboszcza objął parafię w opiekę. Dzięki jego
staraniom zakupione zostały śpiewniki kościelne, co ujednoliciło teksty i zakończyło konieczność każdorazowego drukowania naszych pieśni.
Przez te dwadzieścia lat wiele się zmieniło. Także
prowadzący Godzinek, którzy ze względu na stan zdrowia nie
mogli uczęszczać na wszystkie Msze. Trzeba pamiętać, że nie
każdy nadaje się do prowadzenia Godzinek. To wielki zaszczyt ale i obowiązek, ponieważ każdego dnia trzeba przyjść
wcześnie rano do kościoła, pół godziny przed poranną Mszą, i
to niezależnie od panującej na dworze aury. 20 rocznica to
wspaniały moment nie tylko do wspomnień, ale także do tego
by spojrzeć w przyszłość. Brakuje młodych ludzi, którzy swymi głosami uświetnili by poranne śpiewy. Oczywiście wiele
osób pracuje, ale przykładowo górniczy emeryci są w takim
wieku, że spokojnie mogą silnym głosem wesprzeć naszą 20letnią już działalność. Również kobiece głosy byłyby bardzo
mile słyszane.
Mam nadzieję, że każde słowo skierowane do Was,
współczesnych, ale także do tych, którzy po wielu latach będą
uczestniczyć w Godzinkach, stanie się inspiracją i odkrywaniem bogactw. Zarówno wewnętrznych jak i kulturowych,
ponieważ Godzinki są niestety zjawiskiem bardzo rzadkim i
nieczęsto spotykanym w parafiach. Śpiewanie Godzinek w
naszej parafii jest więc swoistym ewenementem. Tym większa duma, że nasza grupa oddaje cześć Bogu już od 20 lat.

Alojzy Suponik

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
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Wieści z desek teatru
Rydułtowskie Centrum Kultury w Nowy Rok 2015
wkracza z przytupem. Repertuar teatru jest bardzo zróżnicowany, więc każdy mieszkaniec naszego miasta znajdzie coś
dla siebie.
11 stycznia RCK zaprasza na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji odbędą się występy
zespołów szkolnych i przedszkolnych, licytację dla dzieci i
dorosłych, koncert zespołu FENIKS, TATA SŁAWEK, pokaz
sprzętu strażackiego, strzelnica „światełko do nieba”. Prezentując program „Finału…” pewne jest jedno – sprawdzi się
hasło twórcy Orkiestry: Będzie się działo!!!
Z kolei 17 stycznia na deskach teatru wystawiona
zostanie wersja koncertowa najbardziej znanej operetki Imre
Kalmana – „Księżniczka Czardasza”. Jest to kolejna w ostatnim czasie, po „Szewcach” Witkacego okazja do zetknięcia
się z ponadczasowymi dziełami sztuki przez duże „S”.
„Księżniczkę…” wystawiać będzie Teatr Muzyczny Castello.
Reżyserem spektaklu jest Tomasz Białek, a w obsadzie tacy
aktorzy jak Naira Ayvazyan, Michał Musioł, Witold Wrona,
Mirosław Ayvazyan czy Monika Rajewska. Ciekawostką jest
fakt, że sam reżyser również wystąpi w spektaklu w jednej z
ról, podobnie zresztą jak choreograf Jacek Nowosielski. Całość uzupełniają tancerze Teatru Castello. O popularności tej
operetki może świadczyć fakt, że była pięciokrotnie ekranizowana. Warto skorzystać z tej propozycji RCK Feniks, ponieważ „Księżniczka Czardasza” jest uznawana za jedno z najwybitniejszych dzieł II Operetki Wiedeńskiej.
Kto z kolei preferuje bardziej regionalną, folklorystyczną formę sztuki, tego z pewnością zainteresuje koncert
odbywający się w dniu 23 stycznia. W tym bowiem terminie
publiczności zaprezentuje się znany i lubiany zespół
„Kamraty” wraz z gościnnymi występami nie mniej znanych
zespołów: Duo Coral, Leszka Filca, Teresy Waleriańskiej,
czy zespołu B.A.R. Swym występem zespół Kamraty promuje swoja najnowszą płytę „To nos raduje”.
Kolejną atrakcją, być może przemawiającą najbardziej do młodszych mieszkańców Rydułtów będą odbywające
się w tym samym dniu Eliminacje VII Festiwalu Piosenki
„Niezapominajka”. Tegoroczna edycja poświęcona jest piosenkom Ryszarda Riedla, lidera zespołu Dżem. Wydarzenie
organizują Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. i Urzędem Miasta Rydułtowy.
W dniach 12-13 grudnia w RCK odbyły się imprezy
w ramach VI Mikołajowego Festiwalu Muzycznego im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Imprezę wieńczył Koncert Galowy. Obszerną relację z tej uroczystej imprezy zamieścimy w
kolejnym numerze Kluki.
Łukasz Majer

Filmowy styczeń w RCK Feniks
W styczniu RCK ma nie lada gratkę dla fanów kina.
Przede wszystkim mieszkańcy Rydułtów będą mieli możliwość udziału w „T - MOBILE NOWE HORYZONTY TOURNEE”. W ramach tego cyklu wyświetlane będą następujące filmy: „Żona policjanta”, „Mały Quinquin”, „Zjazd absolwentów”, „Biały róg”, „Pod ochroną” i „Dystans”.
Jednak pozycją, która przyciągnie do kin największe
rzesze widzów będzie bez wątpienia „Hobbit: Bitwa pięciu
armii”. Jedna z najgłośniejszych produkcji roku będzie w
RCK dostępna do zobaczenia zarówno w technologii 2D jak i
3D.
Pozostałe filmy, które w styczniu będą wyświetlane w
RCK to: animowane „Wielka Szóstka 3D” i „Królowa Śniegu
2 (2D i 3D)”, dwie komedie: „Pani z przedszkola” i „Dzikie
historie”, a także dwa filmy familijne: „Paddington” oraz
„Kacper i Emma - zimowe wakacje”. W ramach Zajęć edukacji filmowej programu „KinoSzkoła” będą wyświetlane trzy
filmy: „Akeelah i jej nauczyciel”, „Sarisa” i „Igor i podróż
żurawi”.
Takiej oferty filmowej nie powstydziłyby się renomowane kina w dużych miastach. Zapraszamy i polecamy.
Łukasz Majer
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Z pamiętnika regionalnego biegacza
Jedną z młodszych rybnickich tradycji związanych z
górniczym świętem ku czci św. Barbary jest bieg barbórkowy
ulicami miasta. Od lat impreza ta organizowana jest przez
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” oraz Macieja
Ciepłaka, przy współudziale Urzędu Miasta Rybnik i firmy
„Chemika”. 7 grudnia 2014 r. odbyła się jubileuszowa dziesiąta edycja tych zawodów.

Wielkie granie w SP 1
W dniach 04-05 grudnia w sali gimnastycznej przy
SP1 odbywał się Mikołajkowo - Barbórkowy Turniej w piłkę
nożną i ręczną. Do boju w tych dwóch dyscyplinach stanęły
nasze rydułtowskie szkoły podstawowe i gimnazja.
Spośród uczniów i uczennic rydułtowskich gimnazjów
sportowa rywalizacja toczyła się pomiędzy Gimnazjum nr 1 i
Gimnazjum nr 2. Z tej konfrontacji lepiej wyszli uczniowie
„Jedynki”. Warto jednak nadmienić, że mecze kończyły się
jedynie nieznaczną różnicą punktów, co było dowodem wysokiego poziomu uczniów obu szkół. Szczególnie zacięte i
widowiskowe były mecze piłki ręcznej.
W kategorii szkół podstawowych zmierzyli się uczniowie Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 3. Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy i zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr
2, których drużyny ani razu nie zaznały porażki. Dzięki temu
zakończyli oni turniej na 1 miejscu z dorobkiem 14 punktów.
Za nimi z dorobkiem 9 punktów uplasowali się „gospodarze”
imprezy, uczniowie SP 1, trzecie miejsce przypadło w udziale
uczniom z SP 3.

Spośród 744 biegaczy, którzy zadeklarowali udział w
zawodach, na linii startu stawiło się ostatecznie 592, co stanowi nowy rekord frekwencyjny zabawy. Zdecydowaną większość stanowili mężczyźni w liczbie 480, a wśród nich piszący te słowa. Swoich sił spróbowali także mieszkańcy Rydułtów, których do „Miasta z ikrą” przyjechało dziesięciu.
Start i meta liczącej 10 km trasy były ulokowane na ul.
Budowlanych, na wysokości ośrodka „BUSHIDO”. Sam bieg
odbył się w sprzyjającej jesiennej aurze: całkowitym zachmurzeniu i 3-4o C. Nie sprawdziły się najbardziej pesymistyczne
prognozy wieszczące opady deszczu i śniegu.
Najszybszym okazał się Oleksii Obuhowskii (KS ICE
MAT TEAM Ostrów Wielkopolski) z czasem 00:31:34. Drugi na metę przybiegł Dawid Malina z klubu Chemika Rybnik.
Ostatni stopień podium przypadł zaś Piotrowi Pałce z Częstochowy. Spośród pań tryumfowała Ewa Kucharska (CA Aktywni), która z wynikiem 00:36:18 wyprzedziła Sylwię Ślęzak (CKS Budowlani Częstochowa) oraz Oksanę Ugrynchuk
z Ukrainy. Najlepszy z Rydułtowików, Dawid Mikołajczuk,
uplasował się na 158. miejscu (00:44:13).
Po biegu nastąpiła tradycyjna dekoracja zwycięzców w
klasyfikacji generalnej, kategorii „Najlepszy Rybniczanin”
oraz dziesięciu kategoriach wiekowych. Specjalne nagrody
otrzymali ponadto najstarszy uczestnik i uczestniczka biegu.
Byli nimi: liczący 72 lata Norbert Sielski oraz 65-letnia Teresa Dyrda. Imprezę wieńczył przysługujący uczestnikom posiłek oraz loteria z nagrodami.

Młodzi uczniowie pokazali, że sport jest znakomitą formą
spędzania wolnego czasu, a niektóre z zagrań stały na poziomie, którego nie powstydziliby się starsi, zawodowi piłkarze.
Sędziami zawodów byli Piotr Frątczak, Sławomir Szurek,
Roman Kałuża, Dariusz Mrula. Kierownikiem zawodów był
Dariusz Badura. Organizatorem turnieju był Urząd Miasta
Rydułtowy i Szkoła Podstawowa nr 1. Zawody zorganizowano w ramach promowania alternatywnych form spędzania
czasu wolnego zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii.
Łukasz Majer

Należy przyznać, że rybnickie Biegi Barbórkowe są
jak wino: z każdą kolejną edycją coraz lepsze. Już w poprzednich latach organizatorzy przyzwyczaili zawodników do
sprawnie zabezpieczonej i oznaczonej trasy, dobrze funkcjonującego biura zawodów i miłych dla oka medali pamiątkowych (co roku o innym designie). W tym roku uczynili kolejny postęp. W końcu nie bez znaczenia był fakt, że impreza
obchodziła swój jubileusz. Po pierwsze, nie wprowadzono
limitu uczestników, który obowiązywał rok wcześniej. Po
drugie, pojawiła się oryginalna koszulka techniczna biegu,
którą zawodnicy otrzymali w charakterze pakietu startowego.
Osobną niespodziankę otrzymali ponadto uczestnicy wszystkich dotychczasowych edycji. Było nią zwolnienie z opłaty
wpisowej, która tym razem wynosiła 30 zł.
Powyższe zalety i towarzyszące zawodom wrażenia
pozwalają mi śmiało polecić wszystkim chętnym przyszłoroczną 11. edycję tej skąpanej w czerni i zieleni zabawie.
Kuba Abrahamowicz
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- w 1993 roku powstało Towarzystwo Miłośników Rydułtów

Kartka z kalendarza - styczeń
- w 1746 roku urodził się Tadeusz Kościuszko
- w 1797 roku utworzono Legiony Polskie
we Włoszech
- w 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe

- w 1995 roku po raz pierwszy w Rydułtowach zagrała
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
- w 1998 roku ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” - miesięcznika wydawanego przez Urząd Miasta
Rydułtowy
- w 2001 roku została uroczyście przekazana nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1

- w 1905 roku urodził się Konstanty Ildefons Gałczyński
- w 1908 roku urodził się dh Jan Bojdoł. Był czwartym Komendantem Hufca ZHP Rydułtowy.
- w 1920 roku urodził się Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”,
pierwszy komendant „Szarych Szeregów”. Zamordowany w
1943 r.
- w 1929 roku działalność rozpoczynają Polskie Linie Lotnicze w Warszawie (LOT)
- w 1945 roku ukazał się pierwszy numer „Trybuny Śląskiej”,
późniejszej „Trybuny Robotniczej” w Katowicach
- w 1945 roku nastąpiła likwidacja obozu „Charlottegrube”,
ewakuacja więźniów pieszo do Wodzisławia Śląskiego.
Stamtąd odkrytymi wagonami transportowano więźniów do
Obozu Mauthausen
- w 1945 roku wyzwolona została Warszawa, Katowice, Częstochowa, Obóz Koncentracyjny Auschwitz - Birkenau w
Oświęcimiu.

- w 2002 roku oddano do użytku nowy parking przy probostwie parafii św. Jerzego
- w 2004 roku zostaje wybrany nowy Przewodniczący Rady
Miasta Rydułtowy - pan Olgierd Wieczorek
- w 2008 roku Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy
odebrała specjalną nagrodę w Warszawie w Ogólnopolskim
Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”
- w 2009 roku rozpoczęło działalność Rydułtowskie Centrum
Kultury
- ponadto, każdego roku, 21 stycznia swoje święto obchodzą
osoby, bez których niemożliwe byłoby szczęśliwe dzieciństwo wszystkich dzieci. Mowa oczywiście o Dniu Babci. Szanowne nestorki, z okazji waszego święta cała redakcja
„Kluki” oraz Zarząd TMR składa wam najserdeczniejsze
życzenia długich lat życia, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości do mężów, dzieci i wnuków!
Stanisław Brzęczek

- w 1947 roku odbyły się pierwsze powojenne wybory do
Sejmu

Jasełka po Śląsku
- w 1947 roku zmarł Al. Capone, znany gangster amerykański
- w 1958 roku powstało pogotowie ratunkowe w Szpitalu w
Rydułtowach
- w 1959 roku rozpoczyna władzę na Kubie Fidel Castro
- w 1983 roku prymas Józef Glemp podniesiony do godności
kardynalskiej
- w 1992 roku na mocy decyzji Rady Ministrów Rydułtowy
stały się samodzielnym miastem. Pełnomocnikiem do utworzenia miasta został Leon Tatura
- w 1993 roku zaczął urzędować Urząd Stanu Cywilnego w
Rydułtowach. W tym samym miesiącu ówczesny Burmistrz
Miasta, pan Zbigniew Seemann udzielił pierwszych dwóch
ślubów w nowopowstałym mieście.

Sala RCK wypełniona do ostatniego miejsca. Wspaniała organizacja, kapitalny występ nauczycieli i uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3 z Radoszów – to niepełny obraz
imprezy zorganizowanej przez Dyrekcję tej szkoły pod nazwą
„Jasełka po Śląsku”. Drugą część imprezy stanowił bogaty
kiermasz świąteczny, z którego dochód będzie przeznaczony
na potrzeby tej szkoły. Przedstawienie było nie tylko żywe,
barwne, ale i dowcipne i to tym oryginalniejsze, że było „w
naszym języku śląskim”.
Słowa uznania pod adresem Organizatorów i Wykonawców przekazali nie tylko oficjele: pani Burmistrz K. Newy, Przewodniczący Rady Miasta L. Szwan, Ks. Dziekan K.
Opitek, ale też wielu rodziców i dziadków, którzy licznie
przybyli na to piękne przedstawienie. Do tych gratulacji
oczywiście dołączam się i ja.

Henryk Machnik
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Humor, humor, humor!!!

- Jak doszło do wypadku?
- Panie doktorze, żona mnie rzuciła!
- Ale czy to jest powód, żeby skakać z 3-go piętra?
- Nie rozumie pan. Mówię "żona mnie rzuciła", a nie
"zostawiła"!
Gliniarz zatrzymuje samochód:
- Widziała pani ograniczenie do 40?
- Tak, ale myślałam, że to dla jeleni.
- Jakich jeleni?!
- Tych, które były na poprzednim znaku.
- Kochanie? A co to za ruda suka tutaj z Tobą jest na tym
zdjęciu?!
- To moja rodzona siostra!
- Ojej... tak miło wygląda...

Na świątecznie przejedzenie
Cały rok czekamy
na Święta Bożego Narodzenia.
To niezwykły, rodzinny czas, w magiczny
sposób łagodzący wszelkie
troski. Długie ucztowanie
w gronie najbliższych może jednak negatywnie oddziaływać na
nasze samopoczucie.
Uczucie niestrawności, bóle żołądka, migrena – brzmi
znajomo? Bardzo prosto temu zaradzić. Gdy świąteczny czas
dobiegnie końca, warto zrobić sobie jednodniowy detoks.
Przez cały dzień uzupełniajmy płyny, pamiętając w tym przypadku o zasadzie ‘im więcej, tym lepiej’. Woda (opcjonalnie z
dodatkiem soku z cytryny, przyspieszającym spalanie tłuszczu)
pomaga wątrobie w oczyszczaniu organizmu z toksycznych
związków, szczególnie po spożywaniu alkoholu, uzupełniając
niedobory sodu i magnezu.

Amerykanie mają zakaz zakupu alkoholu przed 21 rokiem
życia,
ale po ukończeniu 18 mogą wyrabiać prawa jazdy i kupować broń.
Na śniadanie warto przygotować koktajl z buraków
Z nieznanych przyczyn najwięcej napadów na sklepy mono- (należy zmiksować ze sobą 2 starte buraki ćwikłowe, 1 starty
polowe ma miejsce właśnie w USA.
seler, 3 ząbki czosnku, 5 łyżek drobno posiekanej natki pietruszki, 1 łyżeczkę startego chrzanu, doprawiając szczyptą soli i
- Panie doktorze, dzięki! Zacząłem grać w ping-ponga i
pieprzu), który dzięki pobudzaniu krążenia, usprawnia oczyszchudnę w oczach.
czenie organizmu z toksyn.
- Super, jakie rezultaty?
- Zrzucam 1,5 kilograma w tydzień!
Na II śniadanie niezastąpione będzie jabłko - błonnik
- Słabo, bardzo słabo! Ja zrzucam kilogram dziennie!
pochłonie toksyny, pozbywając się ich z organizmu
- Niemożliwe! Jak pan to robi?!
przez układ trawienny.
- Gram sam ze sobą ...
Nowy Jork, Central Park. Małą dziewczynkę atakuje pitbull. Podbiega młody mężczyzna i unieszkodliwia psa. Obserwujący to policjant podchodzi i mówi:
- Jest pan bohaterem. W jutrzejszych gazetach napiszą:
„Nowojorczyk uratował życie dziecku!”
- Ale ja nie jestem z Nowego Jorku…
- Nie szkodzi, to napiszą: „Bohaterski Amerykanin uratował życie dziecku!”
- Ale ja nie jestem z Ameryki…
- A skąd pan jest?
- Z Palestyny.
Nazajutrz w gazetach napisano: „Islamski terrorysta zamordował amerykańskiego psa”

Obiad – czysty barszcz czerwony z dużą ilością czosnku. Buraki mają właściwości odkwaszające, czosnek natomiast
obniża poziom cholesterolu we krwi. Do barszczu można zjeść
gotowane ziemniaki (łagodzą podrażnione błony śluzowe żołądka, wprowadzając równowagę kwasowo-zasadową ustroju),
doprawione dodatkowo rozmarynem stymulującym trawienie
pokarmów przez wątrobę.
Podwieczorek obfity powinien być w migdały. Witamina E, białko, błonnik, kwasy tłuszczowe, magnez, wapń, żelazo
fosfor – ta ‘mieszanka’ również usprawni nasz układ trawienny,
polepszając nasze samopoczucie odtruwając organizm.

Na kolację warto przygotować gotowane jajko – cysteina pomaga w oczyszczeniu wątroby i stymuluje pracę przewoPrezydent Ukrainy w celu podłamania rosyjskiej gospodar- du pokarmowego. Korniszony jako dodatek, dodatkowo przyki zakazał tranzytu gazu na Zachód.
spieszą trawienie.
W nocy budzi go telefon od ministra obrony:
- Panie prezydencie, nasze nadgraniczne garnizony rozbite,
Na zdrowie!
duże miasta zbombardowane, wróg już pod Kijowem!
Karolina Freund
- Moskale śmieli na nas napaść?!
- Nie, nie Ruskie ... Niemcy!
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- 8 XII w bloku przy ul. Ofiar Terroru interweniowali Strażacy. Okazało się, że w jednym z mieszkań na trzecim piętrze
zapaliła się poduszka
- 10 XII w godzinach rannych doszło do wypadku drogowego
na ul. Raciborskiej. Samochód osobowy Skoda Fabia wpadł
do rowu. Kierowca zdołał sam opuścić pojazd
Działania Straży Miejskiej za miesiąc listopad 2014
- nałożono ogólnie 24 mandaty za:
- przekroczenie prędkości
- niedozwolone parkowanie
- spalanie odpadów CO
- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
- udzielono 31 pouczeń
- skierowano do sądu 6 wniosków
- przeprowadzono łącznie 26 kontroli posesji dotyczących
odprowadzania nieczystości ciekłych i stałych
- przeprowadzono 16 kontroli dot. trzymania psów
- przeprowadzono kontrole rejonu ulic: Leona, Engelsa, Tetmajera, Boh. Warszawy, dot. zmiany organizacji ruchu
- zabezpieczono 4 razy ruch drogowy
- przeprowadzono 15 kontroli terenów szkół dot. przebywania
tam młodzieży w godzinach wieczorowo – nocnych
- przeprowadzono 3 kontrole punktów skupu złomu
- monitorowano zbiórkę odpadów segregowanych na terenie
miasta
- zabezpieczono akcję „Znicz” dot. ruchu kołowego i pieszego wokół cmentarzy, centrum oraz w dzielnicach
Zebrał: Stanisław Brzęczek

Z cyklu historia okolicznych parafii – Lubomia
Pierwsze wiadomości jakie posiadamy o Lubomi
pochodzą z roku 1303. W tym też roku Lubomia należała do
Księstwa raciborskiego. Do Lubomi należały początkowo
wsie takie jak: Buków i Grabówka, a do 1923 roku także Syrynia, oraz od roku 1922 Ligota Tworkowska. Pierwszy kościół istniał już w latach 1302 – 1319 pw. św. Marii Magdaleny. Od 1376 roku kościół w Lubomi należał do Dekanatu
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raciborskiego. Był to kościół drewniany. Władca Raciborza,
książę Jan III raciborski w roku 1482 zapisał swej małżonce
Magdalenie 2 tyś. węgierskich guldenów w formie dożywocia
z wsi Lubomia i Syrynia. Wsie te miały być w jej posiadaniu.
Stąd dowiadujemy się, że wieś Lubomia do tej pory była w
posiadaniu Klasztoru Panien Dominikanek. I tak było do roku
1572, w którym to szlachcic Wacław Reisewitz z Kędzierzyna nabył Lubomię, Syrynię, Buków i Nieboczowy. Według
oszacowania Lubomia warta była wówczas 18 766 talarów.
Według danych, pierwszy kościół w Lubomi przetrwał około
200 lat. W roku 1516 stanęła druga świątynia, także z drzewa.
W roku 1693 proboszczem był ks. Jerzy Mosler. Następnie
administratorem w roku 1813 został ks. Jan Imiela. W roku
1886 stanął trzeci kościół - murowany, staraniem ks. Antoniego Kokowskiego, który proboszczem w Lubomi był od
roku 1856 do 1888. Mimo podeszłego wieku (liczył około 70
lat) objął probostwo u Paulinów pod Głogówkiem, gdzie proboszczował do 1906 roku. Po zgonie jego zwłoki złożono w
Lubomi. Po nim proboszczem był ks. Jan Szklarzyk. Od lipca
1892 r. do 1897 r. ks. Jan Studzienski z Rydułtów. Od 1897 r.
do 1924 r. ks. Józef Nowak z Pszowa. Od 1924 r. proboszczem był ks. Leopold Jędrzejszyk, Wicedziekan Dekanatu
pszowskiego. Od 1937 r. proboszczem był ks. Kasper Reginek z Golejowa. W roku 1932 Lubomia wraz z wsiami: Grabówka, Ligota Tworkowska, Buków liczyła razem 3 432 katolików. A w roku 1937 katolików było w Lubomi razem 3
496. W roku 1931 wybudowano sierociniec. Głównym przemysłem, jakim trudnili się wtedy mieszkańcy była uprawa
tytoniu.
Dla porównania dodam, że parafia lubomska jest
starszą od rydułtowskiej. Pierwszy kościół – może była to
kapliczka – istniał od 1302 roku. Wtedy Lubomia była już
parafią pw. św. Marii Magdaleny. W Rydułtowach natomiast
informację o pierwszym kościele – kapliczce – odnotowano w
1501 roku. Obecnie proboszczem lubomskiej parafii jest ks.
Kazimierz Fyrla, wikarym ks. Jacek Starosta.
c.d.n.
Stanisław Brzęczek
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Świąteczna wystawa Pikotek
07 grudnia w RCK Feniks odbyła się świąteczna wystawa prac wykonanych przez naszą rydułtowską grupę
„Pikotki”. Przez lata panie z „Pikotek” przyzwyczaiły nas do
tego, że wykonywane przez nie serwetki, ozdoby czy inne
elementy zawsze stoją na bardzo wysokim poziomie. Mieszkańcy naszego miasta, w tym również przedstawiciele
„Kluki” mieli możliwość przekonać się, że i tym razem grupa nie zawiodła. Misternie wykonane świąteczne ozdoby stanowią marzenie każdej gospodyni domowej, która chętnie
widziałaby je na choince czy świątecznym stole. Swe marzenia można było spełnić, ponieważ prezentowane dzieła sztuki
wystawione były na sprzedaż.

Oprócz strawy dla duszy Organizatorzy zadbali także
o ciała zwiedzających. Odwiedzający wystawę mogli liczyć
na poczęstunek w postaci ciast oraz barszczyku z krokietem.
Jednak prawdziwą ucztą była możliwość podziwiania pięknych prac wykonanych przez nasze niezawodne „Pikotki”, z
których każdy rydułtowik może być dumny.
Łukasz Majer

Harcerskie zbliżenia w Bibliotece
Harcerstwo na Śląsku, a zwłaszcza w Rydułtowach ma
bardzo bogatą tradycję. Mogli się o tym przekonać wszyscy
ci, którzy w niedzielne popołudnie 07 grudnia zdecydowali
się odpowiedzieć na zaproszenie rydułtowskich harcerzy i

15

przybyć na „Jesienny Wieczór Twórczości Harcerskiej”. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy
im. H.M. Góreckiego.
Na spotkaniu doszło do bardzo podniosłego wydarzenia, jakim była prezentacja niezwykłej książki. Książki o historii, której największą wartość stanowi fakt, że jest napisana
przez ludzi, którzy tą historię współtworzyli. Publikacja pod
tytułem „Zbliżenia Harcerskie III” opisuje bolesne, trudne
losy harcerzy i harcerstwa jako takiego w latach powojennych. W książce znajdziemy wspomnienia ludzi, którzy musieli odnaleźć się w Polsce, która tylko na pozór była wyzwolona. Dylematy - zaprzestać walki, czy nie składać broni?
Stanąć w opozycji wobec władz chcących zlikwidować harcerstwo i wprowadzić w naszym kraju ideę pionierstwa, czy
też przystąpić do nowych tworów, by móc potajemnie wpływać na młode pokolenie i w konspiracji przekazywać im wartości wyniesione z czasów okupacji? Historia nie jest jednoznaczna i o tym należy pamiętać czytając tą książkę.

Po serię „Zbliżenia Harcerskie” warto sięgnąć. Jest to
pozycja, którą powinni przeczytać nie tylko harcerze, ale
wszyscy Rydułtowicy, a także ci, którzy nie przechodzą obojętnie obok historii. Opowieści o trudnej historii spisane przez
ludzi, którzy wpadli w jej wir, warto przekazać najmłodszym,
by wiedzieli, że w trudnych chwilach istnieją ponadczasowe
wartości, na których warto się oprzeć. Polecam całą serię
„Harcerskich zbliżeń”, których autorem jest dh Błażej Adamczyk, bo są to książki o naszej historii, o ludziach, którzy tą
naszą rydułtowską i śląską tradycję harcerską budowali.
Książka powstała z inicjatywy Komendy Hufca ZHP Rydułtowy „Błękitne Niebo”
Oprócz promocji książki, na której obecni byli m.in.
Pani Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy, oraz były
Burmistrz, pan Alfred Sikora zgromadzona publika mogła
wysłuchać występu zespołu „8 dzień tygodnia”. Młodzi Rydułtowicy, którzy mają już za sobą pierwszą płytę oraz teledysk, pokazali, że stanowią rodzimą alternatywę dla wszelakich kapel muzycznych zapraszanych do Rydułtów przy okazji różnych imprez kulturalnych. Po części oficjalnej, harcerze zaprosili gości na przygotowany poczęstunek.
Łukasz Majer
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MSZA BARBÓRKOWA

Historyczna Msza Barbórkowa w Kościele pw. św, Jerzego w Rydułtowach.
Barbórkowe
msze wpisują się w tradycje obchodów górniczego święta. Odprawiane wszędzie tam, gdzie
górnictwo jest żywe lub
żywe jest po nim wspomnienie. Szczególnego
znaczenia dla naszego
środowiska górniczego
miała Msza Barbórkowa
w I niedzielę Adwentu
tj. 30 listopada odprawiana w intencji: górników, emerytów, zmarłych kolegów z pracy w
kopalniach, w Kościele
Parafialnym pw. św.
Jerzego w Rydułtowach,
transmitowana za pośrednictwem
telewizji
Polonia i TVP3 na cały świat. Uroczystościom przewodniczył
i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, zaś
oprawę realizowali górnicy w strojach galowych, w tym zaproszeni goście, poczty sztandarowe, młodzież w strojach
śląskich, Orkiestra Dęta pod dyrekcją Jana Wojaczka, oraz
chór „Lira”. Uroczystości tegorocznej Barbórki zbiegają się z
wyjątkową rocznicą 222 lat istnienia Kopalni „RydułtowyAnna” i były okazją do promowania Miasta „położonego
pomiędzy dwoma wieżami: wieżą Kościoła i wieżą kopalni” (słowa ks. abp. W. Skworca z dnia 21.05.2014r.), Rydułtów, jako regionu Śląska z wielowiekowymi tradycjami, zabytkami i historią.
To kolejna historyczna msza Barbórkowa transmitowana przez TVP z naszego Kościoła. Przypomnę że w grudniu 1992 roku uroczystą Mszę Barbórkową z okazji 200-lat
Kopalni „Rydułtowy - Ignacy” odprawił ks. biskup Herbert
Bednorz.
(-) Jerzy Majer
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej historycznej Mszy, które wykonał i udostępnił pan Sławomir Gac:
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Do Mieszkańców Rydułtów
i Gmin Sąsiednich
Towarzystwo Miłośników Rydułtów już od 22 lat prowadzi szereg skutecznych działań w dziedzinie kultury, zachowania tradycji, zwłaszcza śląskich, przedsięwzięcia na rzecz ekologii, pomoc szkołom i
służbie zdrowia, działania pro obywatelskie. Do działań tych należy organizacja spotkań obywatelskich, a
w szczególności pomoc prawna. Działania w tym zakresie szczególnie widoczne były w postaci pomocy
emerytom górniczym. Na realizację tych działań potrzebne są dodatkowe środki finansowe, prócz tych które ofiarowują nasi Członkowie.
Jesteśmy od 10 lat organizacją pożytku publicznego. Jeśli więc Czytelniku doceniasz nasze działania, to proszę ofiarować swój 1% podatku na cele statutowe Towarzystwa Miłośników Rydułtów KRS
0000002098. Pragniemy przypomnieć, że osoby które zadeklarują ofiarowanie 1% podatku mogą uzyskać
nieodpłatne wypełnienie deklaracji PIT. Gwarantujemy również, że osoby, które zaznaczą
na PIT że życzą sobie podać nazwisko darczyńcy, zostaną opublikowane w gazecie
„Kluka”, na naszym profilu na Facebooku i
naszej stronie internetowej
www.tmrrydultowy.pl

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy

Za Zarząd TMR-u
H. Machnik
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Z PRAC BURMISTRZA...

Sprawozdanie z prac Burmistrza i Urzędu Miasta
za okres od 6 listopada do 9 grudnia 2014 roku
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
W dniu 5 grudnia został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych pierwszego etapu modernizacji
drogi wraz z wykonaniem pętli autobusowej.
Termin składania ofert: 22 grudnia 2014 r.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI
STRZELCÓW
BYTOMSKICH
I JAGIELLOŃSKĄ
W procedurze przetargu nieograniczonego został wyłoniony
wykonawca robót – konsorcjum firm Bruki Trawiński
Sp.z.o.o. z Raciborza i Remigiusz Trawiński z Raciborza.
Umowa została zawarta w dniu 24 listopada. Dnia 3 grudnia
przekazano teren budowy.
Wartość robót budowlanych 479 700,00 zł.
Termin realizacji zadania: do 15 czerwca 2015 r.
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W dniu 17 listopada został podpisany z projektantem protokół
zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej. Wykonawcy
naliczono karę umowną za 2 dni opóźnienia. Dokonano rozliczenia finansowego.
Wartość umowy: 33 702,00 zł
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Trwają prace projektowe.
Planowany termin opracowania dokumentacji
z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robót:
16-luty 2015 r.
Wartość umowy: 28 905,00 zł

wraz

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1
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Wartość robót budowlanych: 1 116 650,00 zł
Łączna wartość zawartej umowy (procedura „zaprojektuj i
wybuduj”): 1 156 000,00zł
Termin realizacji zadania: 30 czerwiec 2015 r.
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
W dniu 4 grudnia projektant dostarczył projekt budowlanowykonawczy wraz ze zgłoszeniem robót.
Wartość prac projektowych: 6 900,00 zł
Planowany termin opracowania dokumentacji: 15 grudnia
2014 r.
ODWODNIENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH NAD SKARPĄ PKP
Została opracowana dokumentacja projektowa.
Realizacja zadania nastąpi w 2015 r.
Wartość dokumentacji: 8 490,00 zł.
MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWODNIENIE
Została opracowana dokumentacja projektowa.
Realizacja zadania nastąpi w 2015 r.
Wartość dokumentacji: 7 450,00 zł
MUR OPOROWY NA UL. SKALNEJ – PROJEKT
Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 15 grudnia 2014 r.
Wartość zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej: 6 150,00 zł
MODERNIZACJA MONITORINGU MIEJSKIEGO
W dniu 28 listopada wykonawca zawiadomił o wykonaniu
zakresu prac. Dnia 4 grudnia rozpoczęto czynności odbiorowe.
Planowany termin realizacji umowy: 28 listopada 2014 r.
Wartość umowy: 30 750,00 zł.

W dniu 3 listopada zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Studio Projektowe ARCHiTEKT mgr inż. Paweł Kuczyński z Rybnika.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 marzec
2015 r.
Wartość prac projektowych: 47 970,00 zł

MODERNIZACJA UL. RADOSZOWSKIEJ – BOCZNEJ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA
TRAUGUTTA

W dniu 26 listopada wykonawca dostarczył pozwolenie na
budowę. W najbliższym czasie wykonawcy robót zostanie
przekazany teren budowy.
Wartość prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi: 39
350,00 zł

W dniu 2 grudnia zawarto umowę na wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego z pracownią projektową „Usługi
Projektowe Kołodziejska –Derbis” z Wodzisławia Śl.
Wartość prac projektowych: 5 000,00 zł
Termin wykonania: 30 marzec 2015 r.

Projektant nie uzyskał do chwili obecnej decyzji zezwalającej
na realizację zadania.
Wartość prac projektowych: 18 327,00 zł
Termin wykonania opracowania: 30 listopada 2014r.
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KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ
Trwają prace projektowe. Przygotowano stosowne dokumenty dla pracowni „Szafron Szendzielorz Projekt” ze Studzienic.
Biuro projektowe opracowało wstępną koncepcję drogową trwa jej opiniowanie.
Wartość umowy: 177 120,00 zł.
Termin wykonania: 30 listopad 2015 r.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ PRZY UL. R. TRAUGUTTA
W dniu 17 listopada zwrócono się do 6 firm z zapytaniem
ofertowym
na
opracowanie
projektu
budowlanowykonawczego. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 27
listopada, wpłynęło 6 ofert cenowych w przedziale od 29 400,00 zł do 67 650,00 zł. Obecnie trwa procedura związana z
badaniem ofert. W najbliższym czasie zostanie podpisana
umowa na opracowanie projektu z wybranym wykonawcą.
Termin opracowania dokumentacji: 30 kwiecień 2015 r.
BUDOWA ULICY RACIBORSKIEJ - BOCZNEJ
Trwa rozliczenie inwestycji.
Wartość inwestycji: 97 372,21 zł

Wieści z sąsiednich gmin
Czerwionka-Leszczyny
Koncert Noworoczny 2 stycznia 2015r
W Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w CzerwionceLeszczynach 2 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 odbędzie się
„Koncert Noworoczny”
wystąpią:
- „Orkiestra Miejska „Dębieńsko” pod dyrekcją Wojciecha
Pukowca oraz soliści: Sabina Kierpiec, Iwona Blacha, Mieczysław Kierpiec, Rafał Kierpiec.
– Chór „Magnificat” pod dyrekcją Stefani Szyp
W programie koncertu usłyszymy utwory wykonane już w
trakcie Koncertu „Jesienne Impresje Muzyczne” w dniu 11
listopada 2014 r. m.in.: „Moment For Moricone” - Ennio
Morricone,
„Va, Pensiero” ( z opery Nabucco) – G. Verdi, „Preludium” –
M.A. Charpentier, „Summertime” – G. Gershwin, „Perhaps,
Perhaps, Perhaps” – O. Farres, „Just A Gigolo” – L. Cassuci,
I. Caesar, i inne.
Usłyszymy również inne utwory m.in. „Ave Verum” - W.A.
Mozart, „A Christmas Rockfestival” - (wiązanka znanych
melodii świątecznych) i inne .
Pszów
Bieg o Puchar Burmistrza Miasta
Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników aktywnych form spędzania wolnego czasu do wzięcia udziału w

WIEŚCI Z SĄSIEDNICH GMIN
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VII BIEGU O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PSZÓW.
Organizatorami biegu są Urząd Miejski w Pszowie oraz Klub
Sportowy „FORMA” z Wodzisławia Śląskiego. Start w niedzielę 18 stycznia 2015 r. o godzinie 11:00 - Boisko LKS
„Naprzód 37” Krzyżkowice. Podobnie jak w ubiegłych latach
na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Na mecie zaś
wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale i gorący
posiłek.
„Miś Uszatek w Pszowie”
25 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia
nauczycielki z naszego przedszkola (Żaneta Kucharczyk i
Czesława Tosta) zorganizowały konkurs plastyczny dla
wszystkich chętnych mieszkańców Pszowa pt.: "Miś Uszatek
w Pszowie". W konkursie wzięły także udział wszystkie pozostałe przedszkola w Pszowie. Prac napłynęło kilkadziesiąt,
wszystkie były bardzo ładne, co świadczy o kreatywności
dzieci (i ich rodziców), które wzięły w nim udział. Wybór
tych zwycięskich był naprawdę trudny. Udało się wyłonić 10
zwycięskich prac, pozostałe także zostały nagrodzone dzięki
naszym sponsorom: Urząd Miasta w Pszowie oraz ZNP w
Wodzisławiu Śląskim, którym bardzo dziękujemy za wsparcie. Chciałyśmy także jeszcze raz pogratulować wygranym, a
także wszystkim uczestnikom za udział i wspaniałe prace.
Lista zwycięzców na naszej stronie www.pp1.pszow.pl
To nie koniec atrakcji ponieważ, jak co roku z okazji święta
pluszowych misi, w naszym przedszkolu był zorganizowany
wyjątkowy dzień. Wszystkie przedszkolaki przyniosły z domu swoje ulubione maskotki. Uroczystość rozpoczęła pani
dyrektor Renata Gerlich przy pomocy naszego patrona Misia
Uszatka. Odbyło się uroczyste wprowadzenie naszego przedszkolnego sztandaru przez dzieci z grupy 5-6-latków, dzieci
odśpiewały uszatkową piosenkę. Następnie odbył się quiz,
który poprowadziła pani Katarzyna Taszarek z wiedzy na
temat misi pluszowych jak i prawdziwych. Oczywiście
wszystkie grupy zwyciężyły, a w nagrodę zostały poczęstowane prawdziwym miodem, bo to przecież największy przysmak niedźwiadków.
Lyski
Promocyjne połączenia autobusowe do Rybnika
Informujemy, iż staraniem Wójta Gminy Lyski Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.
wprowadziło promocyjną cenę biletu miesięcznego na trasie
pomiędzy miejscowościami Gminy Lyski a Rybnikiem.
Cena promocyjna obowiązywać będzie od 15 listopada i zostanie utrzymana w okresie do 3 miesięcy.
Ceny poszczególnych biletów kształtują się następująco:
- bilet miesięczny szkolny – 35,00 zł
- bilet miesięczny normalny – 68,62 zł
Kornowac
Finały Powiatowe Gimnazjalistów w Piłce Nożnej Halowej
W środę 17 grudnia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej
Chłopców Szkół Gimnazjalnych. W zawodach wzięło udział
sześć drużyn z: Pietrowic Wielkich, Chałupek, Rudnika,
Krzanowic, Kornowaca i Nędzy. Mecze rozgrywane były w
dwóch grupach. Zwycięskie drużyny z Pietrowic Wielkich i
Kornowaca rozegrały mecz finałowy, w którym lepszy okazał
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się zespół gości, zwyciężając 4:2. W meczu o trzecie miejsce
wygrał Rudnik pokonując Krzanowice, natomiast w walce o
piąte miejsce zwyciężyła Nędza.
Promujemy turystykę rowerową
W dniu 18-12-2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca
realizację projektu "Rowerem po polsko - czeskim pograniczu" zrealizowanym we współpracy z partnerską gminą Vresina u Hlucina w Republice Czeskiej. Projekt był współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa - Przekraczamy Granice Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia z Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.
W efekcie realizacji projektu dokonano remontu oznakowania 45,4 km tras rowerowych w Gminie Kornowac oznakowanych uprzednio w 2006 roku, a także wykonano 5 miejsc
odpoczynkowych oraz 12 tablic informacyjnych.
Gospodarzem konferencji była Gmina Kornowac, na terenie której realizowano projekt, dlatego też konferencja odbyła
się w Restauracji "Zodiac" w Rzuchowie, gdzie gości z Partnerskiej Gminy Vresina przywitał Wójt Grzegorz Niestrój. W
konferencji brali udział także radni naszej gminy oraz przedstawiciele biura Euroregionu Silesia.
Wójt na wstępie przybliżył potrzebę realizacji tego projektu
pod kątem zagospodarowanie turystycznego polsko – czeskiego szlaku rowerowego oraz kontynuacji wspólnych działań
zmierzających do aktywizacji polsko – czeskiego pogranicza
pod kątem turystyki.
Dalszą część konferencji poprowadziła koordynator projektu Pani Katarzyna Błędowska, która w swojej prezentacji przedstawiła genezę projektu oraz jego poszczególne etapy realizacji.
Po wystąpieniach uczestnicy konferencji przedyskutowali
problemy rozwoju turystyki na obszarze naszych gmin, podkreślili duże znaczenie ścieżek rowerowych dla tego rozwoju
oraz poparli wspólne dalsze starania w realizacji tego typu
przedsięwzięć.
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Na zakończenie konferencji, Wójt Grzegorz Niestrój podziękował wszystkim za przybycie i udział w spotkaniu, złożył także życzenia z okazji nadchodzących świąt.
W rewanżu goście z Vresiny przekazali gospodarzom miły
świateczny upominek w postaci ozdoby choinkowej z piernika.
Gaszowice
Sukces fotograficzny Jerzego Kawuloka.
Pan Jerzy Kawulok, mieszkaniec Czernicy i Radny Gminy
Gaszowice, zajął II-gie miejsce w konkursie fotograficznym
pn. "Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu", w kategorii – tradycja. Konkurs zorganizowany jest przez Zarząd
Województwa Śląskiego. Celem konkursu było promowanie
walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz
„dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi
obszarów wiejskich. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Radlin
Młody Radlin” stara się o dotacje na… mural. Można oddawać głosy!
Stowarzyszenie "Młody Radlin" stara się o dotację z Banku
Zachodniego WBK, w ramach projektu "Tu mieszkam, tu
zmieniam. "Młodzi Radlinianie" chcą w ramach projektu
"Zaczarowana Biblioteka" wymalować olbrzymi mural na
ścianie biblioteki miejskiej, przedstawiający regał z książkami.
Na pomysł stowarzyszenia można oddawać głosy na stronie
akcji. Aby oddać głos na projekt radlińskiej organizacji, należy na podanej stronie odnaleźć projekt "Zaczarowana Biblioteka" i zaznaczyć wybraną pozycję. Mailowo otrzymamy potwierdzenie oddania głosu.

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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Popiół wychodzi im bokiem
Część mieszkańców Rydułtów skarży się, że odbieranie
śmieci w postaci popiołów i żużli raz w miesiącu w sezonie
grzewczym to stanowczo za mało.
Na problem częstotliwości wywozu żużli i popiołów
przez firmę odbierającą śmieci od mieszkańców Rydułtów
zwrócili uwagę radni na sesji, która odbyła się 10 grudnia.
Obecnie popioły i żużle odbierane są raz w miesiącu.
Radny Wojciech Koźlik zasugerował, by w nowej specyfikacji
przetargowej, która wyłoni kolejną firmę obsługującą miasto
w zakresie wywozu odpadów, wprowadzić zapis, że wywóz
posegregowanych odpadów w postaci żużli i popiołów będzie
odbywał się 2 razy w miesiącu ( w okresie od października do
końca marca, czyli w sezonie grzewczym). Powoływał się na
skargi mieszkańców, którym jeden wywóz nie wystarcza.
Pomysł radnego Koźlika pociągnął za sobą komentarze
innych radnych. - Rzeczywiście, ja również spotkałem się z
podobnymi uwagami ze strony mieszkańców, warto zorganizować drugi wywóz - mówi radny Janusz Grabiec. - Przychylam się do interpelacji radnego Koźlika, nawet, jeśli za drugi
wywóz miałaby być dodatkowa opłata, bo obecna sytuacja jest
bardzo uciążliwa - podkreślała radna Małgorzata BrzonkalikSkowronek. Burmistrz Kornelia Newy przypomniała, że do
obecnie obowiązującej umowy na wywóz odpadów z firmą
Naprzód nie można wprowadzić zmian. Dodała jednak, że w
ramach tej umowy firma ma obowiązek zabrać wszystkie odpady, które właściciel posesji wystawi. - Jeśli właściciel wystawi jeden pojemnik z żużlem, to firma odbierze jeden, jeśli
dwa, to odbierze dwa - zaznaczyła. W tym miejscu przypomnijmy, że konieczność wrzucania żużli i popiołów do osobnego pojemnika obowiązuje dopiero od niedawna. Wcześniej
żużle i popioły można było wsypywać do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Zmiana, która nastąpiła, była efektem porozumienia pomiędzy firmą Naprzód, która odbiera od mieszkańców Rydułtów odpady, a miastem. Z inicjatywą wprowadzenia takiego rozwiązania wyszła firma. W podpisanym porozumieniu zobowiązała się do nieodpłatnego wyposażenia
właścicieli nieruchomości w dodatkowe pojemniki na popiół o
pojemności 80 lub 120 l. Problem jednak w tym, że nie dla
wszystkich mieszkańców taka pojemność kubłów jest wystarczająca, bo popiołu mają więcej. Część radnych zasugerowała
więc, że skoro to firma Naprzód wystąpiła do miasta z inicjatywą, by mieszkańcy segregowali żużle i popioły, to teraz
miasto może wystąpić z prośbą, by firma wyposażyła mieszkańców, którzy produkują dużo popiołu w kolejne dodatkowe
pojemniki.

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
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Tutaj więc burmistrz zauważyła, że sensownym rozwiązaniem dla osób, które wytwarzają dużo popiołów i żużli
jest zakupienie na własną rękę drugiego pojemnika na tę frakcję lub popiołów do czarnego, mocnego worka, który firma
też może odebrać. Albo wykorzystanie większego pojemnika
na odpady zmieszane do składowania żużli i popiołów, a pojemnika na żużle i popioły do wyrzucania odpadów zmieszanych, które odbierane są dwa razy w miesiącu. Odniosła się
też do pomysłu wpisania dwukrotnego wywozu żużli i popiołów do warunków przyszłego przetargu, który wyłoni firmę
śmieciową ( obecna umowa obowiązuje do połowy 2015 r.). Proszę zauważyć, że nie wszyscy mieszkańcy są wytwórcami
takiej ilości popiołu. A jeśli w warunkach przetargu zapiszemy
dodatkowy wywóz, to opłaty wzrosną dla wszystkich - argumentowała Kornelia Newy. Stanęło na tym, że w styczniu
odbędzie się spotkanie urzędników i radnych, na którym będą
omawiane założenia do przyszłej specyfikacji przetargowej na
wywóz odpadów.

Artykuł w „Nowinach wodzisławskich”

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla

Grabiec Janusz
Kąsek Kazimierz
Kosowska Weronika
Kosowski Bogumił
Krajczok Grzegorz
Hajduk Henryk
Hajto Urszula
Niewrzoł Arkadiusz
Pawełek Alicja
Sordyl Honorata
Wala Grzegorz
Warło Rudolf
Wieczorek Maria Antonina

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka”
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za tą przenikliwość. Na bazie tego pierwowzoru sporządziliśmy kilka wzorów pism - sprzeciwów do decyzji Kompanii, które emeryci wysyłali do autorów decyzji. Obliczam, że za naszym pośrednictwem wysłano
do kopalń ponad 10000 pism. Osoby które nie wysłały
pisma pewnie sądzą jak jeden z emerytów: "po co się
wychylać to i tak inni za nas załatwią tak jak z tą toną"
Oby się nie przeliczyli!

Moje rozważania
Do autorstwa sukcesu emerytów górniczych w
walce z Kompanią Węglową S.A. nagle przyznaje się
wiele osób. Najbardziej żałosne są wypowiedzi liderów związkowych, którzy na wielu konferencjach podkreślają, że ostrzegali Zarząd Kompanii Węglowej iż
podejmuje błędne decyzje dotyczące emerytów a 2
miesiące wcześniej podpisali się pod tymi decyzjami.
Pytanie oczywiście, co dalej z deputatami dla emerytów? W tej chwili nikt na to wiarygodnie odpowiedzieć nie potrafi, lecz mogę zdecydowanie zapewnić,
że nie odpuścimy. Złożyliśmy sensowną propozycję
do Rządu za pośrednictwem Posła Ryszarda Zawadzkiego (treść pisma do wglądu na naszym profilu na
Facebooku) i czekamy do 15 stycznia na jakąś decyzję. Jeśli nasze ugodowe propozycje nie będą uwzględnione to czekają nas kolosalne trudności. Po pierwsze
kosztowna i niepewna droga sądowa, lub zbieranie
podpisów (100 000) pod obywatelskim projektem o
przywrócenie deputatów do wysokości niegdyś określonej w Karcie Górnika czyli 6 ton dla górników i 2,5
tony dla emerytów. Nasza propozycja skierowana do
Rządu wynika z wyliczeń do zakładanych oszczędności jakie chciała uzyskać Kompania na likwidacji emeryckich deputatów. By przyjąć ten projekt trzeba też
ograniczyć deputat górnikom do 6 ton - czy na to zgodzą się związki zawodowe - trudno powiedzieć, ale
liczymy tu na zdolność przekonywania Pani Premier,
oraz na głos Kościoła - już przedstawiony w homilii
przez ks. Arcybiskupa Skworca.
Jest jeszcze jeden aspekt sprawy deputatów.
Wszyscy emeryci z dn.24 września otrzymali pismo decyzję Kompanii Węglowej "o likwidacji prawa emerytów i rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla od 1 stycznia 2015roku". Na to pismo
pierwszy zareagował nasz Członek Rudolf Warło długoletni samorządowiec, który uznał, że pismo jest
wypowiedzeniem świadczenia i brak odpowiedzi na
nie jest zgodą na rezygnację z deputatu. Chwała mu

Nie samym węglem jednak człowiek żyje.
Przed nami Nowy Rok i każdy z nas chciałby, by choć
część życzeń spełniła się w 2015 roku. Przed nami wybory prezydenckie a potem parlamentarne. Już teraz
należy analizować dokonania i aktywność Posłów różnych opcji politycznych i samemu uznać, że każdy
głos jest ważny. Może wreszcie przekroczymy 50%
frekwencji. Pamiętać też trzeba, że przyszły rok to
pierwszy rok kadencji nowych samorządów a zwykle
w 1 roku podejmuje się niezbędne choć często niepopularne decyzje. Czy dotyczy to też Rydułtów - zobaczymy! W dn. 08.01 organizujemy noworocznoobywatelskie spotkanie z udziałem Burmistrz Kornelii
Newy i Posła Ryszarda Zawadzkiego. Tam zapewne
poznamy szczegóły działań w wymiarze miasta, powiatu i kraju . Kończący się rok jest szczęśliwy nie
tylko dla Pani Burmistrz, Arka Skowrona - naszych
kandydatów, ale też dla TMR-u, bo udało się wypełnić
zakładane zadania programowe a i bilans finansowy
będzie dodatni. Dodam, (wszystko na to wskazuje), że
skorzystamy z zaproszenia z Macedonii do udziału w
Festiwalu Zespołów Regionalnych z całego Świata im
Aleksandra Macedońskiego. Chodzi oczywiście o zespół Rzuchowianki i Miłośników z TMRu. Zespół rozpocznie intensywne przygotowanie atrakcyjnego programu, który zapewne zaprezentujemy przed lipcowym wyjazdem. Wyjazd jest kosztowny i liczymy na
finansową pomoc naszych niezawodnych przyjaciół.
Piszę te słowa tuż przed Wigilią, a chodząc
niektórymi ulicami jestem zawstydzony bo z jednej
strony piękne ozdoby a pod nogami śmieci. Niestety z
przykrością stwierdzam, że sprzątanie w wykonaniu
pracowników ZGK pogorszyło się! Mimo tej przysłowiowej „łyżki dziegciu” życzę wszystkim Czytelnikom zdrowia, a tym którzy przestali kupować naszą
gazetę, by nie żałowali na nią 2 zł i nie godali potem:
„Jo nie wiedzioł, bo jo tego nie czytoł”.
A teraz do zobaczenia na zabawie sylwestrowej na rynku miasta!!!
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.

Nowy Roczku
Przynieść chciej
Radosnych dni naręcze
I krok po kroczku
Z marzeń tych
Wymaluj w życiu tęczę
Spełnionych pragnień
Planów i wojaży
Niech się nam wszystkim darzy!

Wszystkim mieszkańcom Rydułtów i okolic życzymy
Szampańskiej zabawy w wieczór sylwestrowy.
W nadchodzącym 2015 roku życzymy,
Aby szczęście i pomyślność
Nigdy Państwa nie opuszczały,
A nadzieja codziennie dodawała sił i energii
Do tworzenia i realizacji nowych zamierzeń.

Za Zarząd TMR
Prezes
Henryk Machnik
Redaktor Naczelny „Kluki”
Łukasz Majer

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

www.bswodzislaw.pl
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