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Drogie Mamy!
Życzymy Wam, byście zawsze były
kochane przez swe dzieci,
by uśmiech zawsze gościł
na Waszych twarzach,
i byście miały choć odrobinę spokoju
przynajmniej przez ten jeden dzień
w roku…
Redakcja „Kluki”
I
Zarząd TMR
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parafii” oraz „historia pewnego domu”
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- wieści z ościennych gmin
- i wiele więcej...
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70 rocznica wyzwolenia Rydułtów 26-03-2015

Akcja sprzątania „Machnikowca” i ognisko 24-25 kwietnia 2015
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TAK BYŁO PRZED ZDEWASTOWANIEM...

Tak było przed zdewastowaniem
O naszym kościele już co nieco pisałam. Ponieważ znalazłam parę zdjęć dawnego wnętrza i wystroju
kościoła jakże pięknego, a potem kompletnie zdewastowanego przez „widzi mi się” jednego z proboszczów –
prezentuję je dla pamięci potomnych. Starsi parafianie z
pewnością go pamiętają i nie mogą odżałować – jak
wielu moich rozmówców. Trudno opisać, jak pięknie
stary wystrój pasował do neogotyckiej budowli. Piękne
figury świętych, strzeliste, misternie rzeźbione wieże i
obudowa. Zwiedziłam już wiele świątyń i kościołów,
ale równie pięknych: ambony i chrzcielnicy jakie były u
nas widziałam bardzo rzadko. Nie były zdewastowane.
Chyba komuś się przyśniło, że kamień może gryźć kornik. Pamiętam, że kiedyś na kazaniu odpustowym
ksiądz proboszcz Urban mówiąc o naszym kościele powiedział między innymi, że jego piękno powstało z
ciężkiej pracy mieszkańców i wdowiego grosza…
(cdn.)
Horacy
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Stanowisko Urzędu Miasta w sprawie szpitala
Wychodząc naprzeciw pytaniom i wątpliwościom
mieszkańców Rydułtów w dniu 18-03-2015 Towarzystwo
Miłośników Rydułtów skierowało na ręce pani Burmistrz pismo, w którym m.in. zwróciliśmy się z prośbą o odpowiedź na
następujące pytania:
- „Proszę o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie
problemów związanych ze Szpitalem oraz OPP”
- „Mieszkańcy zwracają uwagę na ogromne zaśmiecenie terenu od ul. Leona do dworca kolejowego i całe otoczenie – czy
tak to zostanie?”
Poniżej zamieszczamy treść pism stanowiących odpowiedź na ww. pytania.
- „Stanowisko Miasta Rydułtowy dotyczące szpitala w
Rydułtowach zawarte zostało przez Radę Miasta Rydułtowy w
apelu z dnia 20 lutego 2015 r. skierowanym do władz Powiatu
Wodzisławskiego. W związku z pismem Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 26 lutego 2015 r. zostało przez Burmistrza Miasta Rydułtowy udzielone pełnomocnictwo dla
Krzysztofa Jędrośki, Sekretarza Miasta Rydułtowy, do reprezentowania Burmistrza Miasta Rydułtowy w pracach powoływanego przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego „Zespołu
Roboczego”, którego zadaniem byłoby wypracowanie, w ramach dialogu i konsensusu społecznego, ewentualnych zmian
organizacyjnych w szpitalu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
– z pożytkiem i poszanowaniem praw pacjentów oraz pracowników PPZOZ. Do dnia dzisiejszego nie zwołano posiedzenia
wspomnianego wyżej zespołu.”
Oraz:
- „Miasto Rydułtowy czyni starania, aby Powiat Wodzisławski przekazał na funkcjonowanie Państwowego Ogniska Plastycznego oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w roku
2015 kwotę zbliżoną do tej, jaką przekazał w roku 2014”.
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nowaniem praw pacjentów oraz pracowników Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i
Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.”
Zarząd TMR

Trudne początki
Początki zespołu Folklorystycznego ,,TROJAK” były
dość trudne. Jak zawsze każde początki są trudne i rodzą się w
bólach i trudach.
Na pierwszym założycielskim spotkaniu były 4 osoby
wraz z panią dyrektor Barbarą Wołczyk. Nie wierzyłam że się
uda, patrzyłam sceptycznie na starania pana Zbyszka, ale
zapraszaliśmy nowe osoby na pierwsze próby zespołu. Dziś
już mogę powiedzieć, że się nam udało. Pierwszy występ kilkuosobowego zespołu ,,TROJAK” nastąpił po trzech tygodniach działalności, na dożynkach gminnych w Łukowie Śląskim, gdzie zaśpiewaliśmy pięć piosenek i zapraszaliśmy
chętnych do naszego zespołu. Dziś w zespole występuje 17
osób, rozpiętość wiekowa jest różnorodna, od szkoły podstawowej do osób starszych. Wystąpiliśmy na pierwszym przeglądzie piosenek patriotycznych, które odbyły się w Ośrodku
Kultury ,,Zameczek” w Czernicy, gdzie wystąpiły też inne
zaproszone zespoły. Z piosenkami patriotycznymi wystąpiliśmy także na podwieczorku łukowskim. Następnie nasz wytęp
odbył się przed czernickimi emerytami, tutaj wystąpiliśmy z
repertuarem piosenek górniczych z okazji ,,Dnia Górnika”.
Następnie nadszedł czas śpiewania kolęd, pierwsze kolędy
zaśpiewaliśmy w RCK Rydułtowy, gdzie zaprezentowaliśmy
trzy kolędy. Zaśpiewaliśmy kolędę „Gdy Śliczna Panna” w
gwarze śląskiej oraz „Cicha Noc” w języku niemieckim. Na-

W sprawie zaniedbanych terenów ul. Leona udzielona
została następująca odpowiedź:
- „Teren od dworca kolejowego do ulicy Leona został
sprawdzony przez Straż Miejską. Właścicielem terenu jest
Starostwo Powiatowe. Do właściciela wystosowano pismo,
nakazujące mu uporządkowanie terenu”
Dodatkowo, TMR otrzymało treść apelu Rady Miasta
Rydułtowy z dnia 20-03-2015 r.:
- „Rada Miasta Rydułtowy postanawia:
Wystąpić do władz Powiatu Wodzisławskiego o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim. Rada Miasta Rydułtowy wyraża jednocześnie przekonanie, że najlepszą metodą do rozwiązania
obecnej sytuacji będzie powołanie zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli organów Powiatu Wodzisławskiego, jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, dyrekcji
szpitala, związków zawodowych oraz innych podmiotów zainteresowanych dobrem szpitala. Rada Miasta Rydułtowy stoi na
stanowisku, że ewentualne zmiany organizacyjne szpitala wymagają dialogu i konsensusu społecznego z pożytkiem i posza-

stępnie kolędy zaśpiewaliśmy na szóstym charytatywnym koncercie „Znak Pokoju i przyjaciele”, zaśpiewaliśmy też w OKI
Gaszowice dla pana Wójta Gminy Gaszowice jak i dla naszych
radnych. Wystąpiliśmy z kolędami dla czernickich i rydułtowskich emerytów, gdzie zaprosił nas pan Jerzy Kawulok. Śpiewanie kolęd zakończyliśmy 1 lutego na przeglądzie, który
odbył się w Ośrodku Kultury ,,Zameczek” w Czernicy. Wystąpiły tam też inne zaproszone zespoły. Na przeglądzie kolęd
głos zabrał pan Paweł Bugdoł – wójt gminy Gaszowice. Następne nasze spotkania, tym razem już z innymi piosenkami,
odbyły się na spotkaniu seniorów w Czernicy oraz u pań z
KGW Czernica. Po każdych naszych występach dostawaliśmy
obfite brawa a nawet proszono nas o bis. Teraz wystąpimy z
naszym repertuarem dla dzieci 28 kwietnia, zaprosiło nas Sto-
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warzyszenie ,,Spichlerz''. Jak na tak mały staż zespołu mamy
bogaty jak i różnorodny repertuar oraz wiele występów. Zespół powstał pod koniec lipca 2014 a instruktorem śpiewu i
prowadzącym zespól jest pan Zbigniew Niestrój. W zespole
mamy osoby z Łukowa Śląskiego, Czernicy i Rydułtów, jak
widać jesteśmy otwarci na wszystkie osoby pochodzące nie
tylko z Czernicy. W innych zespołach jest tylko jeden instrument - akordeon, u nas natomiast jest kapela, mamy kilka
instrumentów : akordeon, klarnet, bęben, wiolonczela. Na
naszych próbach jest rodzinna atmosfera, żartujemy, śmiejemy się, ale też i ćwiczymy.
Na zakończenie chciałabym zaprosić do naszego
zespołu wszystkich chętnych, którzy lubią śpiewać, jak i osoby grające na instrumentach. Próby zespołu odbywają się
dwa razy w tygodniu w środę i piątek od godziny 19. Na godzinę 19 przychodzą osoby śpiewające, natomiast na godzinę
18 grające na instrumentach. Próba przeważnie trwa dwie
godziny. Próby odbywają się w Ośrodku Kultury ,,Zameczek”
w Czernicy. Gdy zapowiada nam się występ, wtedy ćwiczymy trzy razy w tygodniu. Zapraszam jeszcze raz wszystkie
chętne osoby do naszego zespołu ,,TROJAK”. Nie tylko z

gminy Gaszowice ale i ościennych miejscowości. Przyjdź,
zobacz, a już z nami zostaniesz.
,,Gdzie słyszysz śpiew tam idź
tam dobre serca mają
źli ludzie wierzaj mi
Ci nigdy nie śpiewają”
J.W. Gothe
Prezes
Zespołu Folklorystycznego ,,TROJAK”

Fajne rysowanie
27.03.2015 r w Państwowym Ognisku Plastycznym
im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach odbyło się „SPOTKANIE RYSUNKOWE” adresowane do
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
Ognisko zapewniło warunki i opiekę, natomiast szkoły z całego regionu zgłaszały chętnych do rysowania. Liczba chętnych
przerosła nasze oczekiwania i 40 miejsc przygotowanych
przy sztalugach uzupełniliśmy o kolejne 10. Na rysowanie
przybyli uczniowie wraz z nauczycielami z Radlina, Pszowa,

Rydułtów, Zawady, Syryni, Wodzisławia Śląskiego i Rybnika.
Uczniowie mieli 3 godziny na wykonanie rysunku
martwej natury i w dość swobodnej atmosferze wymieniali
doświadczenia plastyczne. Organizatorka spotkania Anna
Miguła zapewnia, że impreza ma szanse stać się cykliczną
gdyż formuła bardzo się sprawdziła a ilość zainteresowanych
rośnie. Podjęta będzie inicjatywa rysowania przez dorosłych.
Trzeba jednak zastanowić się jak do nich dotrzeć.
Dyrekcja OPP
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tak bolesnych
chwilach
Dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości,
wzięli
Udział w uroczystości pogrzebowej Ś.P. Jana Paprotny, a w
szczególności
Rodzinie Matuszek, Pani Dzierżęga, rodzinie
Paprotny, Siwczyk, Mazurek, Księdzu Proboszczowi i dalszej
rodzinie, przyjaciołom,
Kolegom, znajomym, sąsiadom, delegacjom, Pawłowi Gańczorz, chórowi i orkiestrze.
Składa żona i syn
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POSEŁ RYSZARD ZAWADZKI...
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POSEŁ NA SEJM RP
RYSZARD ZAWADZKI
Poseł VI i VII kadencji
Członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Członek Komisji Polityki Senioralnej
Zastępca Prezydenta Miasta. Były dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim ( „Budowlanka”)
BIURA POSELSKIE:
RYDUŁTOWY
Ul. Ofiar Terroru 289

WODZISŁAW ŚLĄSKI
ul. Wałowa 2
tel. 501 351 750
501 351 556

Od początku współpracuje z Towarzystwem Miłośników Rydułtów oraz innymi organizacjami w Powiecie Wodzisławskim.
Bierze czynny udział wspierając wszelkiego rodzaju inicjatywy i akcje.
SAMORZĄD TERYTORIALNY
Wspiera lokalne samorządy w realizacji projektów mających na celu między innymi poprawę infrastruktury drogowej, rozwój edukacji oraz sportu. Jako członek sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego pełnił funkcję posła sprawozdawcy
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dzięki czemu samorządy mogły przy udziale środków własnych i centralnych realizować potrzebne projekty w zakresie modernizacji dróg. W ramach programu udało się zrealizować projekty
również w gminach powiatu wodzisławskiego.
Wiceprzewodniczący Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej.
Działalność Posła Ryszarda Zawadzkiego dotyczy również wspierania remontu linii kolejowej Rybnik-Chałupki, Drogi
Głównej Południowej oraz służby zdrowia.
Uczestniczył w pracach komisji, która zajmowała się programem Moje Boisko ORLIK 2012, zakładającym budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Program zakładał udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. W całej Polsce powstało przeszło 2500 Orlików, z czego 5 w powiecie wodzisławskim.
EDUKACJA
W ramach pracy w Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży Poseł jest wiceprzewodniczącym Podkomisji stałej do spraw kształcenia zawodowego.
Działalność Komisji w tym zakresie dotyczy:
reformy szkolnictwa zawodowego w ścisłym porozumieniu z pracodawcami, wspierania rozwoju bazy edukacyjnej przy centrach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia praktycznego, wyposażanie szkół w pracownie edukacyjne ogólnokształcące i do przedmiotów zawodowych. Dokonano rozbudowy i modernizacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Koszt inwestycji to ok 5, 5 mln zł. Wyposażono szkoły w nowoczesne pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

POLITYKA SENIORALNA
Kolejnym aspektem działalności Posła Ryszarda Zawadzkiego jest nowo powstała Komisja Polityki Senioralnej, komisja zajmuje się
m.in. zmianami w prawie dotyczącymi opieki nad ludźmi starszymi, domów pomocy społecznej, środowiskowych DPS-ów, usług opiekuńczych. Do zadań komisji należą sprawy dotyczące różnych wymiarów życia osób starszych, m.in. zdrowia i samodzielności, aktywności zawodowej osób 50+, aktywności edukacyjnej; społecznej i kulturalnej, wolontariatu, tzw. srebrnej gospodarki i relacji międzypokoleniowych.
WSPÓŁPRACA Z TOWARSZYSTWEM MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW
Jako Prezes TMR pragnę ze stanowczością powiedzieć, że zaszczytem dla nas, członków TMR jest współpraca z Posłem Ryszardem Zawadzkim. Zgłaszaliśmy do Posła wiele postulatów, przedstawialiśmy problemy miasta, powiatu i zawsze stwierdzaliśmy, że nasz głos był nie
tylko wysłuchany, ale wiele z tych spraw zostało dzięki niemu rozwiązanych. W roku 2014 zaangażowaliśmy się wraz z Posłem w akcje pomocy emerytom górniczym, którym odebrano jedną
tonę węgla deputatowego. Nasze wspólne działania, które objęły grupę ponad 10 000 emerytów z
kopalń naszego okręgu zakończyły się sukcesem.
Henryk Machnik
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Krzyżówka nr 2 MAJ
Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych rogach utworzą rozwiązanie.

KRZYŻÓWKA
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prawidłowe rozwiązanie opublikujemy w kolejnym numerze
„Kluki” Na odpowiedzi czekamy do 25-05-2015!

Zapraszamy do wysyłania hasła na adres redakcji pocztą, mailem lub osobiście. Nazwiska wszystkich, którzy nadeślą

Hasło krzyżówki kwietniowej - JAN SWOBODA
Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Eugenia Bluszcz, Janina
Krzyżowska, Joanna Frątczak, Eryk Gawron. Wszystkim
powyższym gratulujemy wiedzy!

POZIOMO:
1 Wojskowa Policja
2 Na śmieci
3 Niechlubny nawyk
4 Obowiązkowy na statku
5 Zazwyczaj ładnie pachnie
6 Gęsta zmora kierowców
7 Jedwabna kurtka dżokeja
8 Może być melioracyjny
9 Może być w rękawie
10 Ciastko lub zamek
11 Bez niej sanie nie pojadą
12 Potrzebna murarzowi
13 Nazwisko jednego z „RUDEGO”
14 Kręcone włosy
15 Bezwartościowy obraz
16 Nasz Oscarowy film
17 Na głowie elegantki
18 Niska warstwa społeczna, biedota
19 Przenośny, płócienny daszek nad oknem
20 Dawny rodzimy aparat fotograficzny
21 Przydatny w czasie wojny
22 Skórkowe miękkie buty noszone w średniowieczu

PIONOWO:
1 Bez niego nie wsiadaj na motor
2 Podstęp pod Troją
3 Pyszny owoc z czupryną
4 Pańskie - tuczy
5 Niewinny żart
6 Była w babcinym żelazku
7 Ciężki do zgryzienia
8 Rodzaj ciastka z dwóch herbatników przełożonych masą
9 Aromatyczna przyprawa kuchenna
10 „Kumpel” Świętego Mikołaja
11 Zero
12 Popularna kawa zbożowa
13 Może być zaufania
14 Żona markiza
15 Czasem można go wyprać
16 Trunek pirata
17 Młode ssaka z kolcami
18 Lepiej jej nie drażnić, bo będzie bolało
19 Zdrobniale o narzeczonej Wokulskiego
20 Wytworna kobieta
21 Frajda dla dziecka

WIEŚCI Z SĄSIEDNICH GMIN
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Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Czernickim Biegu Ulicznym. Impreza odbędzie się 4 czerwca bieżącego roku, na terenie Czernicy i Łukowa Śląskiego. Zapraszamy profesjonalistów oraz amatorów biegania, zarówno dorosłych, jak i dzieci.
W tym roku zostają przygotowane dwie trasy dla biegających.
Dystanse przewidzianych tras to 5 km oraz 10 km. Dla każdego uczestnika przewidujemy pamiątkowy medal, który po raz
pierwszy wykonany będzie w bardzo wyjątkowy sposób oraz
bon na posiłek. Wszystkich mieszkańców amatorów sportowych wyzwań gorąco zachęcamy do spróbowania swoich sił
na jednym z dwóch dystansów, zaś tych którzy nie są jeszcze
przekonani, to do gorącego dopingu wszystkich zawodników
na trasie biegu. Regulamin zawodów, a także inne dodatkowe
informacje znajdziecie na stronie organizacji:
www.sdlspichlerz.pl
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dla osób urządzających lub prowadzących gry na automatach
wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych, aby wypowiedzieli umowy najmu w trybie natychmiastowym ze względu na prowadzenie tej działalności
niezgodnie z prawem. W przeciwnym razie, grozi odpowiedzialność karna i finansowa za współudział w organizacji gier
na automatach. Urządzanie nielegalnych gier na automatach
podlega sankcji karnej skarbowej oraz karze administracyjnej
w wysokości 12 000 zł OD KAŻDEGO AUTOMATU. Karze
tej podlega nie tylko właściciel /dzierżawca /obsługujący automat, ale również ten, kto wynajmuje pod niego miejsce , czyli
np. właściciel lokalu, stacji paliw czy restauracji.
NIEWIADOM
Oferta kulturalna

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy zaprasza na
Majówkę z piosenką powstańczą w dniu 1 maja (piątek) o
godz. 17.00 w Ośrodku Kultury.

Dom Kultury w Niewiadomiu zaprasza do oglądania
wystawy jubileuszowej - 60 lat Domu Kultury. Wystawa archiwalnych zdjęć, plakatów i innych materiałów dokumentujących historię Domu Kultury. Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 19.00 do 8 maja
2015r. Wstęp wolny.
Koncert zespołu "Chwila Nieuwagi"
15 maja br, godz. 18.00 w ramach XVII Regionalnego Konkursu Gawędziarzy „W Niewiadomiu po śląsku”. Wstęp bezpłatny.
10 maja 2015 r. Dom Kultury organizuje wyjazd na spektakl "MIŁOŚĆ I POLITYKA" z udziałem m.in. Bogdana Kalusa
(czyli filmowego Hadziuka z „Rancza”) do Teatru „Korez” w
Katowicach.

PSZÓW

RADLIN

Zaproszenie

Radlińscy uczniowie z wizytą w Bułgarii

Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie oraz Studio Tańca
Towarzyskiego TZR zapraszają do wzięcia udziału w nowej
majowej edycji kursów tańca towarzyskiego I, II, III, IV stopnia oraz kursu tańca imprezowo – użytkowego I, II, III, IV
stopnia. Podstawowym krokiem jest styl dwa na jeden z elementami figurowymi stylu krokowego jeden na jeden, a repertuar obejmuje kilkadziesiąt rozwiązań figurowych w różnych
kombinacjach.

Piąte, ostatnie już spotkanie robocze projektu "Uczenie
się przez całe życie- Comenius", realizowanego w ZSP im.
Sejmu Śl. odbyło się w Bułgarii. W dniach 13- 17 kwietnia
b.r. grupa partnerów gościła w Zespole Szkół im. Cyryla i
Metodego w miejscowości Nova Mahala. Przypomnijmy, że
grupę stanowią szkoły z Neapolu, tureckiej miejscowości Konya, portugalskiego Barreiro, Novej Mahali oraz oczywiście
Radlina. Podczas spotkań roboczych uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali przede wszystkim efekty swojej
współpracy. Odbyła się więc prezentacja obrazów karykaturujących nieodpowiedzialne zachowania turystów, słowniczka
poświęconego zagadnieniom związanym z turystyką odpowiedzialną, książki przygodowej, a grupy partnerów z Portugalii i
Turcji zaprezentowały piosenkę o wspomnianej tematyce.
Podczas wizyty goście poznali również realia pracy w szkole
bułgarskiej i mieli okazję do porównania ich ze szkolnictwem
w swoich krajach. Gospodarze ze szkoły bułgarskiej przygotowali także bogaty program wycieczek w teren, który obejmował min. wyjazdy w góry Rodopy, oraz do miast takich jak
Plovdiv, Bansko, czy Smolyan. Na każdym kroku goście spotykali się z bardzo serdecznym przyjęciem, a uczniowie niezwykle miło wspominają pobyt w rodzinach goszczących.
Zebrali: Wojtek Stołtny
i Łukasz Majer

Majówka w Czernicy

GASZOWICE
Jarmark Ofert Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku pod patronatem
Wójta Gminy Gaszowice organizuje Objazdowy Jarmark Ofert
Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W dniu
28 maja 2015 od godz. 10.-12 Ośrodek Kultury i Sportu Gaszowice ul. Rydułtowska 7.
Nie daj się wkręcić!
Służba celna apeluje do wynajmujących swoje lokale
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WIEŚCI Z ZHP...

Młodzieżowa Rada Miasta – po raz pierwszy w
naszym mieście
16 czerwca br. odbędą się pierwsze w Rydułtowach wybory
do Młodzieżowej Rady Miasta. Dwunastu przedstawicieli
młodzieży będzie troszczyć się o potrzeby swoich rówieśników
i uczyć się wspólnego działania dla dobra lokalnej społeczności.
Kto może zostać radnym? Każdy, kto jest zameldowanym w
Rydułtowach uczniem szkoły ponadpodstawowej i do dnia
wyborów nie ukończy 20 lat, a przede wszystkim chce zaangażować się w działalność na rzecz rydułtowskiej młodzieży.
Chcemy pokazać młodym, że mogą sami zadbać o swoje
sprawy i dać im do ręki konkretne narzędzia: organizujemy
warsztaty ze specjalistami, współpracujemy ze szkołami, aby
umożliwić kandydatom przeprowadzenie kampanii, którą
pomożemy również profesjonalnie przeprowadzić. Warto
podkreślić, że powołanie Młodzieżowej Rady Miasta wpisuje
się w szerszy projekt, dotowany przez Urząd Miasta Rydułtowy, którego celem jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat samorządu terytorialnego i budowanie w naszym mieście
społeczeństwa obywatelskiego. W zajęciach, które nie skończą się wraz z wyborami, mogą bezpłatnie brać udział wszyscy zainteresowani samorządem, prawem czy mediami.
Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie
internetowej, Facebook’u lub osobiście w siedzibie Hufca,
przy ul. Ofiar Terroru .
Kim będą młodzi radni? Czym zajmą się w pierwszej kolejności? Czego nauczą się podczas dwuletniej kadencji? Odpowiedzi na te pytania powinny interesować nie tylko bezpośrednich uczestników projektu, ale nas wszystkich – chcemy
przecież, aby nasze miasto wciąż się rozwijało i było przyjaznym miejscem także dla młodych ludzi.
Młodzieżowa Rada Miasta powstanie na mocy uchwały podjętej przez „dorosłą” Radę Miasta w marcu bieżącego roku.
Jednocześnie uchwalono jej statut, który można pobrać ze
strony internetowej rydultowy.pl.
Katarzyna Czyż
Koordynator MRM
z ramienia Komendy
Hufca ZHP „Błękitne Niebo”

Harcerskie Lato 2015
Jak co roku zapraszamy dzieci i młodzież naszego
miasta do letnich wyjazdów. W tym roku proponujemy wyjazd do Głuchołaz i tradycyjnie już do Jeleśni k / Żywca.
Głuchołazy to ciekawy zakątek województwa opolskiego, tuż przy granicy polsko – czeskiej, blisko Gór Opawskich i Opawskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy obozu będą mogli korzystać z sali sportowej, sauny, siłowni, basenu odkrytego , jaskini solnej, stanowisk do płukania złota i
boisk sportowych. Na terenie ośrodka znajduje się również
mini zoo i kawiarenka internetowa. Planujemy zorganizować
wycieczki autokarowe do Nysy oraz wędrówkę na Kopę Biskupią. Wszystko to za niewielką cenę 750,00 zł , w terminie
od 6 do 19 lipca 2015r.
W Jeleśni zlokalizowana jest nasza Stanica Harcerska, na

9

której to wychowało się już kilka harcerskich pokoleń Rydułtów i nie tylko. To wyjątkowe miejsce Żywiecczyzny znajduje się u podnóża góry Grapa, nad rzeką Sopotnią. Stanica
posiada zaplecze kuchenne i zadaszoną stołówkę ( oraz
wspaniałe kucharki!), umywalnię, osiem stanowisk prysznicowych (z ciepłą wodą), murowane toalety, zaplecze medyczne, zadaszone świetlice, boisko do siatkówki, duże namioty wojskowe, drewniane podesty, łóżka typu kanadyjka,
materace oraz koce. Podczas tego turnusu zorganizowane
zostaną 2 wycieczki do Żywca – Góra Żar oraz korzystanie
z Aqparku oraz do Węgierskiej Górki – zwiedzanie fortów. Zaplanowaliśmy obóz z kursem gitarowym oraz sportowy w terminie od 3 do 17 sierpnia 2015r , w cenie 600,00 zł .
Od 20 do 31 lipca zapraszamy na wczasy rodzinne pod
namiotem lub w kampingu.
Bliższe informacje na naszej stronie internetowej hufiecrydultowy.cba.pl/index.php.
W maju będziemy organizować kurs dla wychowawców
kolonijnych według nowej formuły wprowadzonej zarządzeniem MEN z egzaminem końcowym – serdecznie zapraszamy
chętnych do zdobycia tych uprawnień państwowych ważnych
bezterminowo. Kurs odbędzie się 16- 17 maja 2015r , cena
110,00 zł (materiały, serwis kawowy, dyplom ukończenia).
Chętnych prosimy o zgłoszenie e- mailem – zhprydultowy@wp.pl lub telefonicznie 510 096 538 .

Warsztaty teatralno – muzyczne
W każdą sobotę w naszej harcówce przy ul. Mickiewicza
odbywają się warsztaty teatralne oraz muzyczne. Właśnie
skończyliśmy pierwszy cykl nauki gry na gitarze. Na zajęciach dominowali nasi najmłodsi – zuchy. Aktualnie przygotowujemy się do spektaklu teatralno – muzycznego „Dla ciebie Mamo” , którego premiera odbędzie się 24 maja w Rydułtowskim Centrum Kultury o godz. 16.30. Zapraszamy serdecznie mieszkańców naszego miasta i nie tylko!

Czwartkowe „Babskie Harce”
W każdy czwartek od godz. 17 w harcówce przy ul. Ofiar
Terroru nasza instruktorka, a zarazem trenerka personalna ,
fitnessu itp. Katarzyna Konofał wyciska pot z chętnych do
zajęć ruchowych . Warto czasem zajrzeć i oddać się chwili
relaksu w miłym towarzystwie.
9 maja od godz. 10.00 na halę sportowa SP 1 zapraszamy
chętne dzieci i młodzież do wesołych zawodów sportowych w
ramach Turnieju Drużyn.
Nasze propozycje programowe realizowane są w oparciu o
pozyskane środki finansowe z Urzędu Miasta Rydułtowy w
ramach zadań :
„ Uczeń – młody obywatel”, „Harcerskie spotkania z historią
Rydułtów”, „Sportowe potyczki”, „Wesołe przygody pod
błękitnym niebem” „ Kultura w Harcerskim mundurku”.
Barbara Komarek
Komendantka Hufca ZHP
„Błękitne Niebo ”w Rydułtowach.
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Redakcja „Kluki” serdecznie zapraszają!
Łukasz Majer

Filmowy maj w RCK „Feniks”
17 filmów, 16 premier – oto propozycja Rydułtowskiego Centrum Kultury na maj.

Wieści z desek teatru
W maju Rydułtowskie Centrum Kultury przygotowało dla nas szereg atrakcji. Na początek, 2 maja Teatr Zagłębia
zaprezentuje nam dosłownie i w przenośni spektakl
„wysokich lotów” – „Boeing, boeing”. Zabawna historia opisuje skomplikowane relacje miłosne Maksa i jego narzeczonych, z których każda jest stewardessą i każda myśli, że jest
tą jedyną… Jak łatwo się domyślić, komplikacje są jedynie
kwestią czasu. Na „Boeing, boeing” warto wybrać się także z
innych powodów. Przede wszystkim magnesem jest autor tej
komedii – słynny francuski dramaturg Marco Camoletti. Dodatkową zachętą do przyjścia w tym dniu na spektakl niech
będzie fakt, że w 2008 roku komedia otrzymała prestiżową
nagrodę Tony Awards – teatralny odpowiednik Oscara. Jakby
tego było mało, w 1991 roku sztuka ta została wpisana do
księgi rekordów Guinessa za rekordową ilość wystawień –
17 500 w 55 krajach na świecie.
Z kolei 23 maja na deskach Sali teatralnej zaprezentuje
się Damian Holecki, twórca takich przebojów jak „Mamo dla
ciebie jestem” czy „Czerwone róże”. Wzruszenia gwarantowane!
Dzień później rydułtowskiej publice zaprezentują się
rydułtowscy harcerze z Hufca „Błękitne Niebo”. Okolicznościowy spektakl słowno-muzyczny, przygotowany z okazji
Dnia Matki z pewnością zgromadzi na widowni nie tylko
mamy, ale także wszystkich koneserów sztuki, ponieważ rydułtowscy harcerze zawsze gwarantują wysoki poziom i to
niezależnie z jakiej dziedziny przygotowują występy.
Wystawiana niedawno „Księżniczka Czardasza” okazała wielkim sukcesem. Okazało się bowiem, że w Rydułtowach jest naprawdę bardzo duża grupa ludzi, będących amatorami Sztuki przez duże „S”. 30 maja na koneserów operetek
czeka nie lada atrakcja. W tym bowiem dniu RCK Feniks
przygotowało koncert operetkowy. Będzie można usłyszeć
najpiękniejsze arie i duety oper i operetek, brawurowe tanga i
czardasze, a ponadto pieśni neapolitańskie. Być może będzie
także okazja usłyszeć bodaj najsłynniejszą z nich – „O sole
mio”.
Na zakończenie miesiąca, 31 maja RCK przygotowało
niespodziankę dla najmłodszych. Spektakl z okazji Dnia
Dziecka „Zwierzęta Doktora Dolittle”. Wszystkie dzieci powyżej 3 lat będą mogły zobaczyć co też przygotowali dla nich
aktorzy z Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina”. Z pewnością nie
wyjdą z sali zawiedzione.
Na wszystkie z wymienionych wyżej imprez TMR i

Miano najważniejszego z obrazów dzierży Selma (w
RCK od 11 do 12 i 14.05.). Dzieło Ava Duvernay’a stanowi
wycinek z bogatej biografii Martina Luthera Kinga. W filmie
skupiono się na marszu afroamerykanów z tytułowej Selmy
do Montgomery w stanie Alabama. Pokojowa demonstracja z
1965 r. miała na celu przyznanie prawa wyborczego przedstawicielom rasy czarnej w USA. W rolę Kinga wcielił się
David Oyelowo. Partnerują mu m.in. Tom Wilkinson, Tim
Roth oraz Oprah Winfrey.
Kto woli lżejszy repertuar, ten powinien się wybrać na
jedną z trzech komedii: The Duff (ta gruba i brzydka) (13.05.), Glorię (13.05.), lub Drugi Hotel Marigold (22-24 i 2528.05.), w którym powraca plejada brytyjskich aktorów takich
jak Judi Dench, Maggie Smith, czy Bill Nighy.
Także w gwiazdorskiej obsadzie jest film System (2224.05.). Osadzona w ZSRR czasów Stalina, ekranizacja bestselleru Toma Roba Smitha, opowiada o śledztwie w sprawie
morderstw dzieci. Prócz takich nazwisk jak Tom Hardy, Gary
Oldman, czy Noomi Rapace, na ekranie zobaczymy też naszą
Agnieszkę Grochowską. Ofertę dla dorosłych uzupełniają
thrillery Chłopak z sąsiedztwa (8-10.05.) z Jennifer Lopez,
Doonby. Każdy jest kimś (18-21.05.) i Zabójcy bażantów (2526 i 28.05.), dramat Druga szansa (27.05.), horror Piramida
(1-3 i 4-7.05.) oraz film przygodowy Saga wikingów (1517.05.).
W ofercie dla najmłodszych znalazły się dwie animacje: Ups! Arka odpłynęła (15-17 i 18-21.05.) i Sekrety morza
(29-31.05.) oraz trzy produkcje familijne: Kopciuszek (47.05.), Alfie – Mały wilkołak (8-12 i 14.05.) oraz Podejmując
ryzyko (13.05.). Ostatni z obrazów zostanie wyświetlony w
ramach zajęć interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „Kinoszkoła”.
Jednak największy hit maja i prawdziwą gratkę zarówno dla dzieci, młodzieży i osób nieco starszych, przygotowano na koniec miesiąca. Będzie nim pierwszy hollywoodzki
blockbuster tego roku – Avengers: Czas Ultrona (29-31.05).
Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth),
Kapitan Ameryka (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Czarna Wdowa (Scarlett Johannson) i inni superbohaterowie z
komiksów Marvela ponownie łączą siły. Tym razem ich przeciwnikiem jest zbuntowany robot Ultron (James Spader), który ma własną receptę na zaprowadzenie pokoju na świecie:
zagładę ludzkości.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Szczegóły na stronie internetowej RCK:
www.rck.rydultowy.pl.
Kuba Abrahamowicz
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Naprzód Rydułtowy w kratkę
W kwietniu rozpoczęła się runda rewanżowa rozgrywek A Klasy grupy Rybnik. Liderujący po rundzie jesiennej
Naprzód Rydułtowy rozegrał trzy mecze. W pierwszym meczu nowej rundy Naprzód pokonał u siebie Dąb Dębieńsko.
Mecz był dość chaotyczny, widać było sporą nerwowość w
poczynaniach obu zespołów. Jednak z biegiem czasu coraz
wyraźniej zarysowywała się przewaga gospodarzy. W końcu
gracze Naprzodu dopięli swego, a bramkę po pięknej indywidualnej akcji a’la Messi popisał się Aleksander Szweda, który
przejmując piłkę w okolicy środka boiska minął kilku piłkarzy przeciwnika po czym efektownym strzałem pokonał
bramkarza.
Niestety, jak się później okazało było to jedyne zwycięstwo graczy Naprzodu w kwietniu. W kolejnej, tym razem
wyjazdowej potyczce lepsi okazali się gracze LKS Płomień
Ochojec wygrywając z Naprzodem 2:1.
W ostatnią niedzielę kwietnia na stadion przy ul. Bema
zawitał zespół Polonii Niewiadom. Mecze derbowe ze
„szpajchą” zawsze dostarczały sporo emocji. Tym razem w
potyczce tych dwóch drużyn padł bezbramkowy remis. Naprzód po 20 kolejkach zgromadził 39 pkt. i znajduje się na
drugim miejscu tracąc do liderującej Polonii Łaziska 2 pkt.
18 kwietnia w Rydułtowach odbył się I turniej Żaków
rocznika 2006. W silnie obsadzonym turnieju rywalami Naprzodu były: Górnik Boguszowice, Odra Wodzisław oraz
RKP ROW Rybnik. Gracze Naprzodu wygrali z Górnikiem
1:0, zremisowali z Odrą 2:2 oraz nieznacznie ulegli RKP
ROW Rybnik 1:2. Te wyniki pozwoliły zająć Naprzodowi 3
miejsce. Bramki dla naszego zespołu w całym turnieju strzelili: Wieczorek, Mierzwa, Szweda, Suprewicz. Kolejny turniej
- w Boguszowicach odbył się 26-04-2015 po zamknięciu wydania. Relacja w kolejnym numerze.
Łukasz Majer

Region biegał i maszerował
12 kwietnia 2015 r. Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
wraz z MOSiR – Centrum i klubami sportowymi „Forma”
oraz Gosław Jedłownik, zorganizowały Bieg Wielkanocny o
Puchar Prezydenta Miasta. Z tej okazji do naszego południowego sąsiada zjechało 177 amatorów ruchu na świeżym powietrzu.
Bieg główny na 10 km wygrał reprezentujący Olzę
Cieszyn, Przemysław Gibiec. Rezultat 40 min. 14 sek. pozwolił mu triumfować nad Dominkiem Duźniakiem z Czyżowic oraz Januszem Magierą z Wodzisławia Śl. W rywalizacji
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kijkarzy wiktoria przypadła Arturowi Białek z klubu NW
Lubliniec (01:03:49). Drugi przyszedł Ryszard Kłyś z Gliwic
a trzeci Paweł Mencewicz z Gołkowic. Zarówno biegacze, jak
i kijkarze mogli również spróbować swoich sił na krótszym
odcinku, wynoszącym 5,5 km. Z opcji tej skorzystało troje
reprezentantów Rydułtów: Justyna Garbas (czwarta w biegu)
oraz Łukaszowie Majer i Kasza (kolejno: ósmy i dziewiąty w
NW).
Zawody rozgrywane w Wodzisławiu były pierwszymi z czterech zaliczanymi do Monsun Korony Śląskiej Nordic
Walking Cztery Pory Roku. Następna impreza cyklu odbędzie
się 12 lipca przy okazji II Mistrzostw Powiatu Wodzisławskiego.
* * *
Tydzień później, w sobotę 18 kwietnia, nasze miasto
było gospodarzem tradycyjnego, czwartego już, Crossu Rydułtowskiego. Zawody miały miejsce na terenie rekreacyjnym
„Machnikowiec”, zaś start i meta usytuowane były na parkingu RCK „Feniks” przy ul. Strzelców Bytomskich.
Wśród pań, które miały do pokonania 4 km, tryumfowała Aneta Suwaj z Jastrzębia Zdroju z czasem 15:26. Tuż za
nią uplasowały się Dominika Bielecka z Wodzisławia Śl. oraz
Katarzyna Czyż z Rudy Śl. Na panów czekał dystans dwukrotnie dłuższy (8 km). Najlepszym okazał się Dawid Kleybor z wynikiem 28:18. Podium uzupełnili drugi Paweł Kosek
oraz trzeci Robert Antczak. Z rydułtowików najlepiej wypadli
Joanna Rupnik oraz Michał Masny, którzy zajęli kolejno 11. i
46. miejsce w swoich rywalizacjach.
W ramach Crossu odbyły się również biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży. Zwycięzcami poszczególnych
konkurencji zostali: Róża Olchawa, Martyna Papierok, Daria
Kaik, Wiktoria Synowiec, Martyna Polit, Mateusz Kopczyński, Krzysztof Bezuch, Szymon Lipiński, Denis Antończyk
oraz Piotr Słonka.
W sumie w zawodach, zorganizowanych przez UKS
Piątka Plus oraz Urząd Miasta, wzięły udział 194 osoby, w
tym 51 mieszkańców Rydułtów. Najlepszym z nich wręczono
puchary. Wszyscy uczestnicy zostali z kolei nagrodzeni okolicznościowym medalem oraz brali udział w loterii z nagrodami.
* * *
Zaledwie dzień później, 19 kwietnia, 134 biegaczy i
kijkarzy z regionu zawitało do Rybnika na 14. Cross Wiosenny. Impreza, którą przeprowadziła miejscowa Sekcja Biegów
Długodystansowych „Energetyk”, gościła w lesie między
Rybnikiem a Książenicami i składała się z trzech rywalizacji.
W biegu głównym na 15 km zwyciężył Kamil Bednor (57:55) przed Grzegorzem Szymurą i Przemysławem Gibiec. Na dystansie 5 km poszczególne miejsca podium zajęli
1-Grzegorz Kurcius (18:51), 2-Grzegorz Rduch i 3-Kamil
Kołodziejczyk. Także na 5 km, ale w rywalizacji nordic walking, najszybciej maszerował Mieczysław Sondel (33:08),
który na mecie wyprzedził Jacka Czornego i Grzegorza Jonderko. Rydułtowy reprezentowały dwie osoby. Anna Kurcoń
była 88. w biegu na 15 km, a Łukasz Majer 8 w NW.
Po sportowych zmaganiach na uczestników czekały
pamiątkowe medale wręczone przez prezydenta Piotra Kuczerę, dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii oraz
wspólne ognisko z kiełbaskami.
Kuba Abrahamowicz
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KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - maj
- 4 maja obchodzimy święto św. Floriana –
Dzień Strażaków
- 12 maja obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarek i Położnych
- 15 maja obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Rodziny
- 26 maja obchodzimy Dzień Matki
- 29 maja obchodzimy Dzień Drukarza
- 31 maja obchodzimy Dzień Bez Papierosa
- w 1661 roku powstało w Warszawie pierwsze pismo, pod
nazwą „Merkuriusz Polski”
- w 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 Maja
- w 1874 w Bytomiu zmarł ks. Józef Szafranek (ksiądz katolicki, działacz społeczny, zwany „Śląskim Rejtanem”)
- w 1890 roku odbył się pierwszy w Polsce pochód pierwszomajowy
- w 1912 roku zmarł Bolesław Prus
- w 1919 roku w Raciborzu zmarł Karol Miarka – górnośląski
działacz społeczny
- w 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie
- w 1921 roku toczyła się bitwa powstańców śląskich o górę
św. Anny
- w 1923 roku powstała I Drużyna Harcerska przy byłej szkole nr 4 (na tunelu) powołana przez nauczyciela – pana Lubowieckiego
- w 1929 roku powstał Hufiec ZHP Rydułtowy. Pierwszym
Komendantem Hufca był dh Ludwik Wacławik
- w 1929 roku po raz pierwszy odbyła się ceremonia wręczenia Oscarów w Hollywood
- w 1943 roku utworzono w ZSRR I Dywizję im. Tadeusza
Kościuszki
- w 1944 roku Wojsko Polskie zdobyło klasztor na Monte
Cassino
- w 1944 roku podczas walk o klasztor na Monte Cassino
zginął rydułtowski harcerz, phm. Jóżef Burzywoda
- w 1945 Armia Czerwona zdobyła Berlin oraz czeską Pragę
- w 1945 roku, 8 maja podpisano w Berlinie akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec
- w 1953 roku powstał Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Śląsk”
- w 1956 roku uruchomiono w Warszawie pierwszy Ośrodek
Telewizyjny
- w 1966 roku po raz pierwszy obchodzono Dzień Strażaka
- w 1975 roku oddano do użytku tablicę pamiątkową ku czci
ofiar obozu oświęcimskiego w Rydułtowach
- w 1981 roku miał miejsce zamach na Papieża Jana Pawła II
- w 1989 roku ukazał się pierwszy numer „Gazety Wyborczej”
- w 1992 roku ukazała się pierwsza niezależna gazeta rydułtowska – „Goniec Rydułtowski”, pod redakcją Antoniego
Tomanka. Redakcja mieściła się przy ul. Wiśniowej 5
- w 1995 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Rydułtów na biesiadzie zorganizowanej w kinie „Wawel” wystąpił
Marek Grechuta
- w 1999 roku powstał Zakład Gospodarki Komunalnej w
Rydułtowach. Pierwszym dyrektorem był Jerzy Salwiczek
- w 2000 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Radoszowach obchodziła 125 lecie istnienia
- w 2003 roku w „Domu Orkiestry” Towarzystwo Miłośni-
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ków Rydułtów obchodziło rocznicę 10 lat istnienia
- w 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej
- w 2007 roku Biblioteka Miejska gościła znanego Bernardyna, Ojca Leona Knabita.
- w 2008 roku uroczyście otwarto „Strefę rozwoju małej i
średniej przedsiębiorczości” przy ul. Orlowskiej
- w 2009 roku gościliśmy w Rydułtowach „Pociąg Papieski”
– całość poprowadził ks. Bogdan Rek
- w 2011 roku na zaproszenie Hufca ZHP Rydułtowy do Rydułtów przyjechała Komendantka ZHP hm. Małgorzata Sinica, która wręczyła burmistrz Kornelii Newy honorowe wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”
Stanisław Brzęczek

Uwaga Emeryci górniczy!
Poniżej zamieszczamy treść pisma, które przesłało
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jego treść jest dowodem na to, że działania proponowane przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Rydułtów dotyczące walki o deputat na
lata 2015/2016 nie są bezpodstawne i istnieje spora szansa na
przeforsowanie naszych propozycji. Niech to pismo będzie
dowodem dla wszystkich niedowiarków, którzy twierdzą, że
sprawa deputatu jest już przegrana i nie składają żadnych
wniosków w tej sprawie.
Treść pisma:
„Departament Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na pismo, przekazane przez Ministerstwo Gospodarki
przy piśmie z dnia 23 lutego br. (…) w sprawie wliczenia
emerytom i rencistom deputatu węglowego do emerytury lub
renty, uprzejmie wyjaśnia, co następuje.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (…) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych
zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (…) emeryci i renciści górnictwa węgla kamiennego, którzy utracili
prawo do deputatu węglowego mogą wystąpić do organu
rentowego o ponowne ustalenie podstawy wymiaru przyznanych im świadczeń.
Deputat węglowy może być uwzględniony przy
ustaleniu podstawy wymiaru świadczeń emerytalnorentowych.
Przy ustaleniu podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia
w naturze lub jego ekwiwalentu, do których emeryci i renciści zachowali nadal prawo.
Decyzje w sprawie ponownego ustalenia podstawy
wymiaru świadczenia na podstawie udokumentowanego
wniosku osoby zainteresowanej podejmują organy rentowe
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.”.
Właśnie temu służą wnioski wypisywane przez nas
w TMR i będziemy to robić do końca maja.
Łukasz Majer
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HUMOR, ZDROWIE
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Humor, humor, humor!!!

Trzy niezdrowe produkty o których nie miałeś pojęcia...
#1: Białe pieczywo

Pewien mężczyzna stoi w kolejce w banku. Nagle coś zaczęło błyszczeć
na podłodze. Schylił się i zobaczył, że to mała perełka. Przed nim stała

Chleb najczęściej zrobiony jest z

kobieta. Szturchnął ją w ramię i zapytał:

białej mąki, która zawiera bardzo dużo

- Pani perła?

glutenu, dlatego jest tak bardzo niewskazany dla osób, które są

- A pan słyszał?

na diecie bezglutenowej. Ale nie tylko. Prawda jest taka, że
jedzenie białego pieczywa jest kiepskim pomysłem również dla

Kobieta powinna traktować mężczyznę jak psa:

osób, które tolerują gluten. Dzieje się tak dlatego, że pieczywo

- Dobrze nakarmić...

robione jest z wysoko przetworzonej mąki, bardzo ubogiej w

- Nie drażnić...

jakiekolwiek składniki odżywcze (po prostu zjadasz puste kalo-

- Wypuszczać na wieczór…

rie) i prowadzi jedynie do wzrostu poziomu cukru we krwi.
#2: Margaryna

Na przystanku autobusowym stoją dwie blondynki.
Podjeżdża autobus i jedna z blondynek pyta:

Przez jakiś czas margaryna była uważana za zdrowszy

- Przepraszam, czy dojadę tym autobusem do centrum?

zamiennik dla masła. Na szczęście większość ludzi w porę zo-

- Nie, proszę pani.

rientowała się, jak dalekie jest to od prawdy. Margaryna to w

Na to podchodzi druga blondynka, poprawia fryzurę i pyta:

skrócie wysoko przetworzone pseudo-jedzenie, które zostało

- A ja?

chemicznie potraktowane, żeby wyglądało i smakowało jak
masło. Jest napakowana sztucznymi barwnikami i składnikami

Stara babcia na przystanku autobusowym w Rydułtowach pyta kierow-

i zazwyczaj produkowana z przemysłowych olejów, bardzo

cę:

często uwodornionych, żeby były bardziej trwałe. Nietrudno się

- Przepraszam, czy ten autobus jedzie do Radlina?

domyślić, że używając margaryny smarujesz kromkę chleba

- Tak, proszę pani.

tłuszczami trans.

- Ale czy on na pewno jedzie do Radlina?
- Przecież pani mówię że tak!
- Ale czy z całą pewnością jedzie do Radlina?
- Nie! Do Rzymu! - odpowiada zirytowany już kierowca
- Ale przez Radlin?

Pewien mężczyzna znalazł na pustyni lampę z Dżinem. Ten obiecał mu,
że spełni jedno jego życzenie. Mężczyzna wyciąga mapę i mówi:
- Chcę, żeby Polska rozciągała się od Berlina po Moskwę.
- To jest nierealne do spełnienia, tego się nie da zrobić. Wymyśl coś
innego.
- To spraw by moja żona była piękniejsza - i pokazuje mu zdjęcie żony.
- Dobra, pokaż jeszcze raz tą mapę...

#3 Jogurty niskotłuszczowe
Jogurt może być bardzo zdrowym posiłkiem, jednak
większość tych, które stoją w sklepach na półkach są bardzo
niezdrowe dla Ciebie. To najczęściej produkty niskotłuszczowe, napakowane cukrem i tym wszystkim, co sprawi, że będą
dobrze smakowały i wypełni brak naturalnego tłuszczu. Pomyśl
tylko, jeśli z jogurtu czy serka usunie się naturalny, zdrowy
tłuszcz, coś trzeba wrzucić w zamian. A wrzuca się wszystko,
co przyjdzie komuś na myśl i co poprawi smak. Z tego powodu jogurty nie zawierają wcale bakterii probiotycznych. Są najczęściej pasteryzowane po fermentacji, więc wszystkie bakterie, w tym probiotyki, zostają zabite.
Zebrał: Jerzy Majer
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Sprawozdanie z prac Policji i Straży Miejskiej
Sprawozdanie z prac Policji:
- uszkodzenie ciała – kobieta ugodziła nożem swojego męża
w udo – sprawczyni zatrzymana
- kradzież z włamaniem – nieznany sprawca włamał się do
domu jednorodzinnego dokonując kradzieży biżuterii o wartości 11 000,00 zł oraz gotówki w kwocie 170,00 EURO
- kradzież – w barze „U Hajera” w czasie nieuwagi barmanki
dokonano kradzieży z lady kwoty 500,00 zł
- kradzież z włamaniem – poprzez wyłamanie zamka w
drzwiach nieznany sprawca włamał się do mieszkania domu
jednorodzinnego dokonując kradzieży gotówki w kwocie
20 000,00 zł, biżuterii wartości 3 800,00 zł oraz aparatu fotograficznego wartości 700,00 zł
- poprzez zerwanie zamka w pomieszczeniu piwnicznym dokonano kradzieży miału węglowego wartości 200,00 zł.
Sprawcę ustalono
- nieznany sprawca włamał się do domku letniskowego dokonując kradzieży kosy spalinowej „ALKO” oraz kosiarki o
łącznej wartości 1 700,00 zł
- nieznany sprawca dokonał kradzieży z haka w szatni górniczej telefonu marki Samsung Galaxy S4 oraz kluczyków do
Audi A3
- rozbój – nietrzeźwy mężczyzna idący ulicą zaatakowany
został twardym narzędziem. Następnie trzech nieznanych
sprawców zaczęło go kopać po całym ciele. W ich efekcie
poszkodowany trafił do szpitala
- kradzież – nieznany sprawca dokonał kradzieży pojazdu
marki FIAT 126 P wartości 2 000,00 zł
Sprawozdanie z prac Straży Miejskiej:
- nałożono 78 mandatów karnych między innymi za: prędkość
jazdy, zaśmiecanie miejsc publicznych, spożywanie alkoholu
- udzielono 55 pouczeń – 6 drogowych, 49 porządkowych
- przeprowadzono 57 kontroli dotyczących odprowadzania
nieczystości ciekłych i stałych
- przeprowadzono kontrolę 5 placówek handlowych
- przeprowadzono 29 kontroli dotyczących zachowania
ostrożności przy trzymaniu psów
- przekazano 10 zgłoszeń odpowiednim służbom dotyczących
awarii prądu, uszkodzeń znaków drogowych, uszkodzenia
nawierzchni chodników oraz ulic
- przeprowadzono 20 kontroli dotyczących złego parkowania
samochodów
- zabezpieczono ruch drogowy dotyczący procesji oraz zawodów rowerowych
- przeprowadzono 25 kontroli w godzinach wieczornonocnych obiektów szkół
- przeprowadzono prelekcję w SP-1 dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie
- na bieżąco monitorowano zbiórkę odpadów segregowanych
na terenie miasta
Zebrał: Stanisław Brzęczek

Z cyklu historia okolicznych parafii – Czernica
Najwcześniejsze wzmianki na temat Czernicy pochodzą z 1317 roku. Początkowo właścicielami osady były
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rodziny szlacheckie, takie jak Szeliga, Larisch, Sack, Reischwitz, Kloch, Roth.
Macierzystą parafią dla Czernicy była Pstrążna, dlatego też aż do 1945 roku mieszkańcy Czernicy korzystali z
tamtejszej świątyni. Jednakże wraz z zakończeniem wojny
mieszkańcy wyrazili chęć posiadania własnej świątyni, by
wyrazić wdzięczność Bogu za szczęśliwe przejście frontu w
pobliżu osady. Stąd też do celów liturgicznych zaadaptowano
budynek byłej XVIII-wiecznej karczmy. Pod okiem ks. Krzywonia postanowiono byłą karczmę przyozdobić, aby z wyglądu przypominała świątynię. I tak 15 sierpnia 1945 roku ks.
Paweł Hojka z Pstrążnej dokonał poświęcenia tymczasowego
kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Od 1947 roku ks. Jan Krzywoń rozpoczął budowę
obecnego kościoła. Pomagał mu w tym późniejszy proboszcz
parafii w Czernicy – ks. Paweł Miś. Kamień węgielny poświęcono 18 czerwca 1950 roku. Na budowę codziennie przychodziło około 50 mieszkańców Czernicy. Nowy, jednonawowy kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski powstał w stylu neoromańskim. Został konsekrowany w 1953 roku przez ks. kan. Prokscha. Warto dodać, że
zaprojektował oraz wykonał główny ołtarz artysta Ludwik
Konarzewski ojciec – założyciel Państwowej Szkoły Plastycznej w Rydułtowach. Kościół należy do dekanatu Pszów.
Dotychczas proboszczami byli:
- ks. Jan Krzywoń 1945 – 1950 (lokalista, kuratus)
- ks. Paweł Miś 1950 – 1961 (substytut, kuratus, proboszcz)
- ks. Franciszek Miś 1961 – 1963 (substytut)
- ks. Jan Kapołka 1963 – 1987 (substytut, admisistrator)
- ks. Ryszard Lopczyk 1987 – 2002 (proboszcz)
- ks. Eugeniusz Twardoch od 2002 – nadal (proboszcz)
Stanisław Brzęczek

Garść informacji o Dniu Matki
Wydawać by się mogło, że Dzień Matki jest świętem
stosunkowo młodym. Nic bardziej błędnego. Tradycja kultu
matki wywodzi się bowiem jeszcze z czasów starożytnych,
gdzie Grecy i Rzymianie oddawali cześć boginiom – matkom,
które symbolizowały płodność i urodzaj.
Ponownie święto matki pojawia się w Anglii w XVII
wieku. Święto to miało charakter oficjalny, był to dzień wolny od pracy. Później zostało zaniechane, by powrócić po II
Wojnie Światowej.
W Polsce tradycja świętowania Dnia Matki wiąże się
z Krakowem, gdzie w 1914 roku Polacy obchodzili je po raz
pierwszy. Co roku Dzień Matki obchodzony jest 26 maja.
Wiele osób przypuszcza, że skoro Dzień Matki jest
świętem celebrowanym praktycznie na całym świecie, to również data będzie wszędzie taka sama. Tymczasem okazuje się,
że nie do końca tak jest. Przykładowo, w Norwegii Dzień
Matki obchodzony jest w drugą niedzielę lutego, w Tajlandii
12 sierpnia, Indonezyjskie matki swoje święto mają 22 grudnia.
Pomimo różnych dat nie zmienia się jedno. W dniu
swojego święta każda mama może liczyć na to, że jej dzieci
będą wyjątkowo grzeczne i posłuszne.
Łukasz Majer
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Wiosenny sukces kulinarny
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach miała miejsce niecodzienna impreza – I Międzynarodowe Mistrzostwa Gastronomiczne. Organizatorzy spotkania
przy współpracy z Gościńcem Zodiac w Rzuchowie oraz Stowarzyszeniem Kelnerów Polskich zapewnili uczestnikom
główny produkt – doradę, przyprawy oraz zaplecze gastronomiczne i kelnerskie. Młodzi uczestnicy – uczniowie z województwa śląskiego i Czech przystąpili do rywalizacji pod
hasłem: Wiosenne inspiracje z doradą oraz Kelner – doradca
kulinarny. W pracowni gastronomicznej szkoły przygotowali
przystawki oraz dania główne. W Gościńcu Zodiac zaś miał
miejsce finał rywalizacji kulinarnych. Uczestnicy wykonali
deser, którego produkty zostały umieszczone w skrzyni –
niespodziance. Zadanie kelnerów dotyczyło prawidłowego
nakrycia stołów do śniadań kontynentalnych, serwowania dań
metodą francuską oraz serwowanie wina. Komisja wysoko
oceniła profesjonalne przygotowanie uczestników tego wyjątkowego spotkania. Najlepszą kelnerką – doradcą kulinarną
wybrano Klaudię Jencz ( uczennicę technikum w Zespole
Szkół Po-
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z przebudową sieci teletechnicznych oraz energetycznych.
Trwają prace związane z budową pętli autobusowej. Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej.
Wartość robót budowlanych: 3 525 926,47 zł.
Termin realizacji zadania: do 2 listopada.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI
STRZELCÓW BYTOMSKICH I JAGIELLOŃSKĄ
(ARMII KRAJOWEJ)
Trwają prace ziemne związane z korytowaniem drogi. Rozpoczęto roboty brukarskie miejsc parkingowych oraz nawierzchni drogi. Dokonano osłonięcia elementów infrastruktury technicznej - mediów będących w kolizji ze śladem drogi.
Wartość robót budowlanych: 479 700,00 zł.
Termin realizacji zadania: do 15 czerwca.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1
W dniu 3 kwietnia studio projektowe „ARCHITEKT” Paweł
Kuczyński przekazało dokumentację projektową związaną z
przebudową budynku Gimnazjum nr 1 wraz z termomodernizacją oraz budową instalacji ogniw fotowoltaicznych. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Umowny termin opracowania dokumentacji projektowej: 15
maj.
Wartość prac projektowych: 47 970,00 zł.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ
Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

nadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach). Do sukcesu Klaudii
przyczynili się, niewątpliwie, specjaliści w dziedzinie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta, nauczycielki:
Małgorzata Janecka, Alicja Pawliczek, Elżbieta Kałużny oraz
Iwona Wrożyna, które przygotowały etap teoretyczny , jak
również etap praktyczny. Mistrzyni kelnerskich zmagań, jak i
zwycięzcy kulinarnych rywalizacji, odebrali cenne nagrody
ufundowane przez współorganizatorów. Mistrzostwa przyczyniły się do promowania zawodów gastronomicznych, a co
za tym idzie, doskonalenia warsztatu kulinarnego i kelnerskiego młodych talentów. Przepis na sukces kulinarny jest
prosty – wystarczy zostać uczniem technikum żywienia i
usług gastronomicznych, doskonalić warsztat gastronomiczny
oraz wykazać się pomysłowością i kreatywnością , bo na rynku pracy mile widziani mistrzowie kulinarni.
Jolanta Schewior
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU
za okres od 19 marca do 22 kwietnia 2015 roku
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Trwają roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącej
nawierzchni. Przystąpiono do wykonania materaców wzmacniających skarpę drogową. Przystąpiono do robót związanych

Trwa przygotowanie przetargu.
Planowany termin realizacji robót: do 31 sierpnia
Ogłoszenie przetargu nastąpiło w dniu 21 kwietnia.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Trwają prace wykończeniowe budynku socjalno-biurowego.
Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem koryta pod
warstwy konstrukcyjne placu manewrowego. Wykonano wiatę stalową.
Wartość prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi: 39
350,00 zł.
Wartość robót budowlanych: 1 116 650,00 zł.
Łączna wartość zawartej umowy: 1 156 000,00zł
Termin realizacji zadania: 30 czerwca.
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK)
W dniu 2 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą robót
Renatą Kłosek i Danutą Porwoł prowadzącymi działalność w
formie spółki cywilnej. Z dniem 10 kwietnia dokonano przekazania terenu budowy. Rozpoczęcie robót, zgodnie z umową
nastąpi od 15 maja.
Wartość robót budowlanych: 218 566,07 zł.
Termin realizacji zadania: 16 lipca.
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PRZY UL. R. TRAUGUTTA

ODWODNIENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH NAD SKARPĄ PKP
W dniu 30 marca. wykonawca robót zgłosił zadanie do odbioru
końcowego. Zadanie zostało odebrane w dniu 12 kwietnia. Trwają prace rozliczeniowe.
Wartość robót budowlanych 44 052,01 zł.
Planowany termin wykonania zadania: 15 czerwiec.
MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWODNIENIE
Została wytyczona trasa planowanego odwodnienia w terenie. W
dniu 20 kwietnia wykonawca powinien rozpocząć roboty.
Wartość robót budowlanych: 65 269,30 zł.
Planowany termin wykonania zadania: 15 czerwca.

W dniu 15 kwietnia projektant złożył dokumentację projektową.
Trwa sprawdzanie dokumentacji.
Wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim: 29 400,00 zł.
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4
Zgłoszono roboty związane z wymianą instalacji elektrycznej.
Kontynuowane są prace polegające na opracowaniu przedmiarów
robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 24 kwietnia.
Wartość zawartej umowy: 3 690,00 zł.
PARKING ENGELSA-PLEBISCYTOWA

MODERNIZACJA UL. RADOSZOWSKIEJ – BOCZNEJ
Zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych. Obecnie trwają prace
związane z budową kanalizacji deszczowej. Przystąpiono do korytowania drogi i układania warstw konstrukcyjnych.
Wartość robót budowlanych: 261 311,74 zł.
Planowany termin wykonania robót: 16 września.

Trwają prace projektowe.
Wartość umowy: 4 920,00 zł.
Termin opracowania dokumentacji: 30 kwietnia.
OGRODZENIE PRZESZKOLA PUBLICZNEGO NR 4
W dniu 2 kwietnia dokonano zgłoszenia robót budowlanych.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W dniu 31 marca został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22
kwietnia.
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA
W dniu 31 marca została uzyskana decyzja pozwolenia na budowę. Projektant w dniu 3 kwietnia dostarczył kompletną dokumentację.
Wartość prac projektowych: 5 000,00 zł.
MODERNIZACJA ULICY LIGONIA
Na zapytanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej
odpowiedziało 5 oferentów.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ML Design z Kończyc
Małych, z którą zawarto umowę w dniu 25 marca. Trwają prace
projektowe.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 czerwca.
Wartość zawartej umowy: 7 900,00 zł.
MODERNIZACJA UL. OSIEDLE NA WZGÓRZU – ETAP I
Trwają prace projektowe.
Wartość prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi:
7 850,00 zł.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 czerwca.
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO
TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ
Trwają prace projektowe.
Wartość umowy: 177 120,00 zł.
Termin wykonania: 30 listopada.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ

ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA
Wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatowego w Wodzisławiu Ślaskim o wyrażenie zgody na wykonanie złącza energetycznego w celu zasilania ozdób świątecznych. Starostwo przekazało
sprawę

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W RYDUŁTOWACH
OGŁASZA
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na najem lokalu gastronomicznego o powierzchni użytkowej
87,60 m2 położonego w Rydułtowach na terenie rekreacyjnym
RAFA przy ul. Adama Mickiewicza 20a.
Przedmiot licytacji : stawka wyjściowa ( wywoławcza ) czynszu
za 1m2 powierzchni lokalu wynosi 6,55 zł / m2 miesięcznie netto
+ należny podatek VAT.
Stawka nie uwzględnia opłat za media.
Przeznaczenie lokalu: Działalność gastronomiczna.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2015 o godz. 103o w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach ul. Raciborska 150.
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony na okres trzech lat.
Miesięczny czynsz płatny będzie w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada każdego roku. W pozostałych miesiącach najemca będzie zwolniony z uiszczania czynszu, lecz zobowiązany do sprzątania, naprawy instalacji i urządzeń oraz bieżących remontów w
lokalu.
Zakład Gospodarki Komunalnej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowy regulamin przetargu oraz wzór umowy najmu dostępne są do wglądu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach oraz na stronie www.zgk-rydultowy.com.pl. Osoby
uprawnione do udzielania informacji: Marcin Ruda, Anna Kałuża
tel. 32 4577097
Urząd Miasta Rydułtowy
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Złoci i diamentowi jubilaci
W 2014 roku 18 par z terenu gminy Lyski obchodziło złote bądź diamentowe gody. Z tej okazji 25 marca br. w
restauracji EDEN w Lyskach, podobnie jak w latach poprzednich, odbyła się uroczystość podczas której Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt odznaczył Złotych Jubilatów nadanymi
przez Prezydenta RP „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, obchodzili: Dorota i Jerzy Brachman, Gizela i Maksymilian Chrobok, Rita i Franciszek Choroba , Maria i Rudolf
Cielanga, Róża i Eryk Cieślik, Cecylia i Antoni Cuber, Helena i Walenty Dybała, Stefania i Gerard Kachel, Janina i Jan
Kiszka, Anna i Jan Kuna, Elżbieta i Wincenty Stuka, Agata i
Rudolf Wajner, Erna i Leon Wojak, Lidia i Leonard Klimsza,
Gertruda i Wilhelm Łukoszek, Maria i Maksymilian Tomala.
Szczególny jubileusz 60-lecia małżeństwa, czyli
Diamentowe Gody, świętowali natomiast Łucja i Eryk Marek
oraz Barbara i Henryk Kostka. Nie wszyscy mogli jednak z
różnych powodów uczestniczyć w uroczystości.
Obecni w EDEN-ie Dostojni Jubilaci zostali obdarowani pięknymi kwiatami, upominkami oraz pamiątkowymi
dyplomami gratulacyjnymi. Nie zabrakło również życzeń:
zdrowia, zadowolenia z dzieci, wnuków i prawnuków, wytrwałości na dalsze lata wspólnego życia oraz samych pogodnych dni. Nieobecni zostali odwiedzeni w swoich domach.

W tym podniosłym spotkaniu brali udział również
Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Stanisław Niestrój oraz
przedstawiciele Urzędu Gminy Lyski. Bogatszy w zdjęcia i
informacje materiał w "Informatorze Gminy Lyski".
Krzysztof Kluczniok

Europejski tydzień sportu
W dniach od 26 maja do 1 czerwca odbędzie się Tydzień Sportu i Kultury w Gminie Lyski. Realizowany jest on
w ramach organizowanego po raz szósty Europejskiego Ty-

godnia Sportu dla Wszystkich. Jak co roku przyświeca mu
idea propagowania zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej. Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce
dla wszystkich grup wiekowych, do której przyłączenia zachęcamy również mieszkańców Gminy oraz okolicznych
miejscowości, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej !
Podczas Tygodnia będzie okazja wziąć udział w rajdzie rowerowym, turniejach piłkarskich,
siatkarskich koszykarskich, konkurencjach
lekkoatletycznych,
biegach i marszobiegach, nordic
walking, fitness, tańcach, tenisie
stołowym, grach i zabawach ruchowych oraz wielu innych dyscyplinach.
Dotychczasowe edycje ETS
Gminie Lyski przynosiły corocznie wspaniałe osiągnięcia i
sukcesy w województwie śląskim i na arenie ogólnokrajowej.
Imponująca ilość i rozmiar działania świadczą o bardzo dużym
usportowieniu
mieszkańców
Gminy. Wszystkie te działania
możliwe są dzięki sprawnej organizacji, współpracy i zaangażowaniu wielu osób oraz atrakcyjnej infrastrukturze sportowo –
rekreacyjnej znajdującej się na
terenie całej Gminy Lyski. Już
dziś zapraszamy naszych mieszkańców i sąsiadów do licznego uczestnictwa oraz wspólnej zabawy.
Pełny oficjalny kalendarz wszystkich imprez jest
dostępny na stornie internetowej Gminy Lyski www. lyski.pl . Na zdjęciu Wójt Lysek Grzegorz Gryt odbiera puchar
za zwycięstwo Gminy w Województwie Śląskim w roku
2013.
Krzysztof Kluczniok
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HISTORIA PEWNEGO DOMU...

Historia pewnego domu cz. 2
Wspomnienia Karola Żydka
W 1908r matka założyła sklep w Radoszowach, w
odległości 200m od rodzinnego domu. Pieniądze miała za
sprzedane pole pod szkołę i drogę koło szkoły w Rydułtowach. Matka miała dużo klientów i zarabiała dobrze, gdyż
znali ją tam wszyscy. W każdą sobotę wieczór ojciec udawał
się tam po nią i przychodziła na niedzielę do domu w Rydułtowach. W 1909r urodziła się Helena.
W 1910r matka zauważyła, że ktoś bierze jej towar ze
sklepu, gdy jej nie ma z soboty na niedzielę. Powiedziała o
tym ojcu. Gdy ojciec jak zwykle w sobotę przyszedł po matkę
do Radoszów, kazał się nakryć pierzyną, tak żeby złodziej nic
nie zauważył, w pokoiku za sklepem. Matka wyszła po ciemku i zamknęła sklep. Po północy usłyszał, że ktoś otwiera
wytrychem drzwi do pokoju, a potem do sklepu. Ojciec leżał
spokojnie jeszcze jakieś pięć minut, aż złodziej wybrał sobie
towar ustawiony na ladzie, poczym wyskoczył z pod pierzyny
i wpadł do sklepu. W sklepie zastał bladego z przerażenia
właściciela domu. Ojciec chciał go zaskarżyć do sądu, lecz
matka sprzeciwiła się mówiąc, że i tak najadł się dużo wstydu. Po miesiącu od tego zdarzenia matka przewiozła towar do
domu do jednego pokoju od strony szosy, resztę towaru ulokowała na strychu. Była tam czekolada i cukierki. Bawiąc się
na strychu mieliśmy dużo słodyczy.
Wobec zaistniałej sytuacji trzeba było wybudować
sklep. Rodzice mieli 10 000 marek z pola i wzięli 12 000
marek pożyczki. Pieniądze matka pożyczyła od kupca – hurtownika z Rybnika
Na wiosnę 1910r zaczęto budowę piętrowego domu ze
sklepem 62 m2 z dwoma oknami wystawowymi, składem na
mąkę 18m2 i kuchnią na parterze. Na piętrze były 4 pokoje, a
na dole 4 duże piwnice. Dom stawiał budowniczy Landek.
We wrześniu 1911r przeniesiono towar do nowego sklepu.
Teraz dopiero matka dziwiła się, że ze strychu ubyło tyle słodyczy.
W tym też roku urodził się mój najmłodszy brat Maksymilian.
Do sklepu oprócz artykułów spożywczych, wprowadziła matka konfekcję, obuwie, wino, wódkę i piwo. W piwnicy stały 100 litrowe beczki z winem, piwem i wódką. W
Rydułtowach mówiono, że u Albertyny można się ubrać od
stóp do głowy.
Matka kupiła konie i furę. Można było teraz rozwozić
towar do klientów z Gaszowic, Czernicy , Pieców i Radoszów. Klienci kupowali towar na cały miesiąc.
Matka spłaciła długi i w 1912r kupiono blisko 20 morgów pola w Radoszowach ( naprzeciw kościoła wybudowanego w 1923r). Pole ciągnęło się od podnóża górki, aż do krzyża ok1/2km wzdłuż szosy. Ojciec, Stefan i Anna, a podczas
żniw wszyscy zajmowali się gospodarstwem, a matka i brat
Edmund sklepem. Ja pomagałem im w czasie wakacji, bo z
bratem Emanuelem uczęszczaliśmy do gimnazjum w Rybniku. Pamiętam jak w pierwszym roku w szkole powszechnej
siedziałem jak na tureckim kazaniu, gdyż nie rozumiałem po
niemiecku. W drugiej klasie zrozumiałem pierwsze zdanie
„Er hat die Tinte ausgegossen” (on wylał atrament). Za to
uczeń został ukarany trzcinką po spodniach. W całej naszej
klasie był tylko jeden uczeń niemiecki, który z czasem nauczył się po polsku. W szkole zakazywano rozmów w języku
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ojczystym. Karano przepisywaniem zdań po niemiecku. Gdy
miałem 11 lat uczył nas nauczyciel Witzig pieśni „Ich bin ein
Preusse”(jestem prusakiem). Milczałem. Kiedy podszedł do
mnie rzekł „Warum singst du nicht, verdammter Bengel” (Czemu nie śpiewasz, niesforny łobuzie). Odpowiedziałem: „Weil ich kein Preusse bin” (bo nie jestem Prusakiem).
Wówczas nauczyciel bił mnie trzymą (trzciną) gdzie popadło,
wrzeszcząc „Hier ist doch Deutschland”(tu są przecież Niemcy). Kiedy odszedł od katedry, wybiegłem z klasy podczas
lekcji i pobiegłem do domu z płaczem. Rodzice byli wstrząśnięci. Kiedy ojciec ujrzał sine pręgi na moich rękach i plecach, zaczął się ubierać mówiąc, że policzy się z nauczycielem. Jednak matka powstrzymała go mówiąc, że nauczyciel
może go zaskarżyć do sądu za obrazę.
W 1913r zmarł mój brat Jan na zapalenie opon mózgowych.
Miał 16 lat. (cdn.)
Na podstawie pozostawionych
rękopisów opracowała
Świetlana Ciesielska

O ekologii w SP-3
O tym, jak ważna jest edukacja ekologiczna już od
najmłodszych lat nie trzeba nikogo przekonywać. Każde inicjatywy w tym zakresie zasługują na pochwały i są godne
naśladowania. W dniu 8 kwietnia z wizytą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka zjawili się przedstawiciele Fundacji Ekologicznej ARKA z Bielska Białej. Młodym rydułtowikom zaprezentowali Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej. Na uczniów czekały niezwykłe edukacyjne gry i zabawy,
poruszające tematykę ekologiczną. Uczniowie poprzez zabawę „Eko-memo” mieli okazję porozmawiać o codziennych
czynnościach,
takich jak zagrożenia
dla
środowiska wynikające z korzystania jednorazowej folii. W
innym punkcie
można
było
zagrać na komputerach w gry
ekologiczne,
przy
czym
uczniowie dowiedzieli się, że prąd potrzebny do zasilenia komputerów
pochodził z paneli słonecznych. Na uczniów czekały też puzzle z hasłem „Kwiaty zamiast śmieci”.
Jednak prawdopodobnie najciekawszą atrakcją była
prelekcja dotycząca zwierzątka zamieszkującego nasze lasy i
łąki – jeża. Prezentacja była bowiem zasilana przez samych
uczniów pedałujących na rowerach stacjonarnych i wytwarzających w ten sposób prąd.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 pokazała, że można w sposób ciekawy i niebanalny zachęcić dzieci do zainteresowania się tematem ekologii. Wielkie brawa!
Łukasz Majer
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I Powiatowy Konkurs Ortograficzny w
Szkole Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka
w Rydułtowach
27 kwietnia br. odbył się I Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych o tytuł
„Mistrza Ortografii” pod honorowym patronatem Burmistrza
Miasta Rydułtowy. Organizatorem konkursu była Szkoła
Podstawowa nr 3 im. A. Bożka w Rydułtowach oraz Powiato-

wy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
Celem konkursu było: promowanie umiejętności w
zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego,
doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i umiejętności ortograficznej samokontroli oraz rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
Konkurs miał charakter dyktanda, którego tytuł
brzmiał: Cyrk „Hiacyntowy Maharadża”. Autorką tekstu była

Katarzyna Hawel, doradca metodyczny języka polskiego.
W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 14 uczniów z
powiatu wodzisławskiego.
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyły równocześnie:
Daria Grzelak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w
Wodzisławiu Śląskim, której nauczycielem jest Bernadeta
Czech, Emilia Kuczera ze Szkoły Podstawowej w Rogowie,
której nauczycielem jest Izabela Symoszyn,
II miejsce zajęła – Wiktoria Wiejak z Zespołu Szkół SP2 w
Rydułtowach, której nauczycielem jest Mariola Gajda,
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III miejsce zajął – Łukasz
Pustelnik ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. A.
Mickiewicza w Marklowicach, którego nauczycielem jest Barbara Polończyk.
Konkurs rozpoczął
się bardzo uroczyście od
przywitania wszystkich
uczestników przez Dyrektora Szkoły Joannę Skowron. Następnie głos zabrała Pani Burmistrz Miasta
Rydułtowy Kornelia Newy oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia Damian
Moric.
W czasie konkursu panowała miła, twórcza atmosfera.
Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Pani Burmistrz Miasta
Rydułtowy dyplomy za udział i pamiątki, zaś nauczyciele
podziękowania za przygotowanie swoich uczniów do konkursu. Dodatkowo zostali nagrodzeni nauczyciele pracujący w
komisji konkursowej.
Szkolny organizator Blandyna Kopka

Jubileusz 10-lecia „FOTONU” w galerii Złote
Grabie
10 kwietnia w Galerii „Złote Grabie” w Rydułtowach odbyła się jubileuszowa wystawa „Zatrzymane w kadrze” autorstwa
członków
studenckiego koła
naukowego fotografii artystycznej „Foton” działającego
przy
Instytucie
Studiów Edukacyjnych i Sztuki
Państwowej
Wyższej Szkoły
Zawodowej
w
Raciborzu. Swoją statutową działalność rozpoczęło 16 grudnia 2005 roku. Opiekunem „Fotonu” jest pani Gabriela Habram-Rokosz, kierownik Zakładu Fotografii i Multimediów.
Gospodarzem wystawy była pani Monika Maria Opałko –
była członkini „Fotonu”, a obecnie pracownik Galerii „Złote
Grabie”. 28 członków koła wystawiło 50 fotografii czarnobiałych oraz kolorowych. Otwarcie wystawy zaszczycili
przedstawiciele szkół, i placówek kulturalnych z Rydułtów
oraz zastępca Burmistrza, pan Marcin Połomski.
Mariusz Stebel
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Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać
W ubiegłą sobotę 25.04.2015r. drużyny naszego hufca spotkały się na niezwykłej zbiórce. Pochyliliśmy się nad
punktem Prawa Harcerskiego: 'Harcerz miłuje przyrodę i stara
się ją poznać', a to wszystko z okazji Święta Naszej Planety.
Wspólnie wybraliśmy się z chęcią upiększenia kawałka otaczającego nas świata i tym samym z chęcią oczyszczenia okolic naszego rydułtowskiego „Machnikowca”.
Ponad 20 osób, które były na zbiórce przemierzały
okolice „Machnikowca” z workami i rękawiczkami wypatrując śmieci. Wspólnie udało się zebrać aż kilkanaście worków i
tym samym 'przywrócić naturze' miejsce, gdzie paczka po
chipsach, czy butelka po Coca-coli stanowczo nie pasują.
Kończąc naszą zbiórkę kończyliśmy ją z dumą i uśmiechem w końcu pomogliśmy naturze i co za tym idzie, drugiemu
człowiekowi oraz stworzeniom zamieszkującym to miejsce.
Organizatorem akcji było Towarzystwo Miłośników Rydułtów. CZUWAJ!
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tylko świadkiem Pasowania. Uroczystość była także okazją do
promocji idei Honorowego Krwiodawstwa i przekazania młodzieży informacji związanych z oddawaniem krwi. Pan dyrektor Jacek Stebel przytoczył kilka faktów z ostatnich kilkunastu
lat działalności i sukcesów, jakie w tej dziedzinie odnosiła
nasza szkoła – m. in. I miejsce w ogólnopolskim turnieju szkół
ponadgimnazjalnych „Młoda krew ratuje życie”.
Pan Henryk Wilk również sięgnął do historii, ale tej jeszcze

Michał Pośpiech

„Krew darem życia”
Pod takim hasłem odbyło się 25 marca Pasowanie
Honorowych Krwiodawców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach. To uroczystość cykliczna, która
stała się już tradycją szkoły. Została zapoczątkowana w roku
2006 przez obecną opiekunkę Szkolnego Klubu Honorowych
Krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża, panią Sławomirę Szuman. To święto szkoły, podczas którego uczniowie
oddający krew honorowo po raz pierwszy, są uroczyście
przyjmowani w poczet Klubu.
Tradycje ruchu Polskiego Czerwonego Krzyża i Honorowego Krwiodawstwa w szkole na Orłowcu sięgają lat
sześćdziesiątych. Przez te ponad pięćdziesiąt lat przez mury
naszej szkoły przewinęło się tak wielu młodych krwiodawców, że nie sposób zliczyć, ilu ich było, ani oszacować ilości
krwi, którą oddali. Nie od początku prowadzono bowiem statystyki. Ale nie o liczby tu chodzi, lecz o to, że na dar krwi
można u nas zawsze liczyć. W tym roku do „ratowników życia” dołączyło kolejnych dwudziestu uczniów.
Mistrzem Ceremonii był pan Adam Porwoł, przewodniczący Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Wodzisławiu Śląskim. Pasowania dokonał przy użyciu specjalnej, prawie metrowej, czerwonej „strzykawy”, symbolizującej oddaną krew.
Pani Agnieszka Wiklińska, dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu obdarowała
pasowanych krwiodawców maskotkami – symbolicznymi
kropelkami krwi, które będą miłą pamiątką tego wydarzenia.
Pod adresem pasowanych Honorowych Krwiodawców
padło wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń ze strony
opiekunki Szkolnego Klubu HDK PCK – pani Sławomiry
Szuman, dyrektora szkoły – pana Jacka Stebla oraz zaproszonych gości – pani Agnieszki Wiklińskiej, pana Adama Porwoła oraz pana Henryka Wilka – emerytowanego nauczyciela
naszej szkoły, który ruch Honorowego Krwiodawstwa zapoczątkował w naszej szkole przed laty.
W uroczystości brało udział grono pedagogiczne i
wszyscy uczniowie naszej szkoły. Zebrana młodzież była nie

starszej. Podarował naszemu Szkolnemu Klubowi HDK PCK
swoje odznaki wraz z imiennymi legitymacjami, związane z
działalnością w zakresie Honorowego Krwiodawstwa.
Pani Agnieszka Wiklińska, dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zwróciła uwagę na duże zapotrzebowanie na krew w okresie wakacyjnym i
zachęcała młodzież do jej oddawania w tym właśnie czasie.
W podziękowaniu za zaangażowanie w propagowanie idei
Honorowego Krwiodawstwa i organizację akcji honorowego
oddawania krwi w szkole, za organizację pasowań, życzliwość
i wielkie serce pan dyrektor Jacek Stebel i pani Sławomira
Szuman otrzymali z rąk pani Agnieszki Wiklińskiej dyplomy
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Raciborzu.
Miłym akcentem na zakończenie imprezy był montaż
słowno-muzyczny „Krew darem życia”, przygotowany przez
młodzież pod kierunkiem pani Jolanty Schewior.
Sławomira Szuman

Gdzie można kupić „Klukę”?
- Intermarche Rydułtowy, ul. Bema 90
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3
- ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48
- Sklep Wielobranżowy Mirosław Święcicki, ul. Radoszowska 61
- Petrol Point Group Migren Sp. z o.o., ul. Raciborska 275
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22
- Handel Hurt. I Detaliczny K. Pawełek, Traugutta 264
- „Lemaro” Sp. J., ul. Szczerbinka 54
- Piekarnia Maciuga Jan, ul. Krzyżkowicka 150, Pszów
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26
- Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul. Traugutta 255
- Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16
- Handel Art.. Przemysł. Weronika Nowak-Szynk, ul. Ofiar
Terroru 41
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski
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Moto Cross Amator Cup 2015

Turniej skata sportowego w “Warce”

W Czerwionce-Leszczynach na I odsłonę Międzynarodowych Mistrzostw Śląska i Zaolzia w motocrossie czyli
coroczny cykl TOP AMATOR CUP przyszło wielu kibiców.
Pogoda dopisała, dzięki czemu na zawodach zjawiło się wielu
widzów. Sportowe atrakcje spowodowały, że po zawodach
nikt nie odszedł zawiedziony.

25 kwietnia w pubie “Warka” odbył się Turniej Skata
Sportowego o Grand Prix Okręgu Śląsk Południe.

Zawodnicy zmagali się w następujących kategoriach:
klasy najmłodszych (50cm, 65 i 85cm), amatorów (MX1 i
MX2), kobiet, "młodych ścigaczy" (ELITE, INTER) oraz starszych wyjadaczy (Weterani w 2 kategoriach wiekowych).
Impreza udała się pod każdym względem i mieszkańcy regionu już nie mogą się doczekać kolejnej edycji zawodów.
Tekst i zdjęcia:

Organizatorem Zawodów było Towarzystwo Miłośników Rydułtów przy współfinansowaniu ze środków Urzędu
Miasta. Koordynatorem Zawodów był pan Henryk Mańka, a
kierownikiem Turnieju pan Erwin Mężyk
Rywalizacja była bardzo zacięta. Ostatecznie zwycięzcą został Adam Juraszek z klubu “Strażak Głożyny”, który
zgromadził 30 pkt. Tuż za nim, z dorobkiem 20 punktów uplasował się zawodnik gospodarzy - pan Józef Cegiełka z
“Herkulesa”. Podium uzupełnił pan Józef Armatys reprezentujący “TKKF Skat Racibórz”.
O renomie zawodów niech świadczy fakt, iż gościem
specjalnym była Burmistrz Miasta Rydułtowy - Kornelia Newy.

Katarzyna Szlezinger
Łukasz Majer

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla

Informujemy że w każdą środę w siedzibie Towarzystwa
Miłośników Rydułtów można uzyskać bezpłatne porady
prawne. Prawnik przyjmuje w godzinach 10:00—12:00.
Obowiązują wcześniejsze zapisy w siedzibie TMR.
Zainteresowanych bezpłatnymi poradami
prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na stronę
internetową:
www.fopc.org.pl

Jankowski Jerzy
Jędrośka Bogusława
Kałuża Regina
Konkol Krystyna
Kopiec Irena
Maciejewska Joanna
Niedziela Jan
Połomski Jan
Skowron Arkadiusz
Stebel Alojzy
Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka”
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MOJE ROZWAŻANIA

Moje rozważania
Zapewne Czytelnicy zauważyli, że w moich rozważaniach
powtarzają się niektóre tematy. Trudno jednak pominąć temat, gdy
wiem, że problem nadal jest nierozwiązywany. Takim tematem i to
dotyczącym każdego mieszkańca jest problem odpadów komunalnych. Na pozór niby wszystko gra, bo każde gospodarstwo płaci podatek od odpadów, są kubły i to nawet odrębny na popiół, są regularne wywozy odpadów, a śmieci i odpadów tak w lasach, przy drogach
jak i wszelkich zakątkach porośniętych krzakami czy zasypanych
śmieciami dołów nie brakuje. Podam przykład. Co roku Towarzystwo Miłośników Rydułtów sprząta porośnięte lasem tereny
„Machnikowca” a śmieci nie ubywa. W tym roku przed wyścigiem
MTB organizowanym przez Urząd Miasta Zakład Gospodarki Komunalnej i młodzież Gimnazjum nr 1 uprzątnęli częściowo śmieci z
samych tras rowerzystów. A mimo to, w czasie naszej akcji w dniu
24 kwietnia z udziałem młodzieży SP1, SP3, Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół i Harcerzy w sobotę zebraliśmy ponad 130 worków
śmieci!!! A i tak nie udało się uprzątnąć wszystkich śmieci z terenu
od stawu do płotu klubu Naprzód. Ogromne stosy odpadów szokują.
Zalegają i od strony lasku jak i w przejściu w kierunku osiedla „Na
Karliku”, wzdłuż płotu ogródków działkowych „Zgoda”. Podobna
sytuacja jest wzdłuż płotu ogródków działkowych „Setka śląska” (teren gdzie przebiegał dawny tor kolejowy). To samo dotyczy
trasy dawnej kolei od ul. Mickiewicza (wzdłuż płotu Kopalni) do ul.
Ofiar Terroru i terenów przy dworcu kolejowym. Teren obejścia
wokół stawu na „Machnikowcu” jest sprzątany przez wędkarzy. Ci
skarżą się, że prawie każdego dnia podrzucane są worki i reklamówki
ze śmieciami, popiołem, butelkami i częściami sprzętów. Czy mamy
więc do końca uregulowany problem odpadów? Wydaje się, że nie.
Warto zapoznać się z zestawieniem w Naprzodzie Sp. z o.o. , z którego można się dowiedzieć, ile poszczególne rodziny pobrały worków
na odpady, ile zakupiły jednostki prawne, a ile jest odbierane od gospodarstw. Ciekawi mnie, czy we wszystkich gospodarstwach są
kubły, czy one są wystawiane do opróżniania. Bardzo jestem ciekaw
takiej analizy ze strony Urzędu Miasta. Akcji informacyjnych, konkursów o odpadach w szkołach, w prasie, telewizji nie brakuje wręcz twierdzę, że tego jest za dużo. Natomiast cały wysiłek organizacyjny i propagandowy winien być skierowany na organizowanie
społecznych akcji sprzątania, porządkowania, nagradzania za inicjatywę, pokazywanie dobrych przykładów i karanie osób, które uporczywie łamią przepisy porządkowo-sanitarne. Złożyliśmy do Urzędu
Miasta projekt „Czysta woda - zielone Rydułtowy”, którego częścią
jest konkurs związany z właściwym segregowaniem odpadów, gospodarowanie oszczędnie wodą, w tym zagospodarowanie wody
deszczowej. Drugi konkurs, na „najpiękniejsze otoczenie domu” jest
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organizowany przez nasze Towarzystwo po raz kolejny, ale tym razem z naszych środków. Zapraszamy Mieszkańców do uczestnictwa
w tych konkursach. Teraz trochę z innej beczki. W kwietniowym
wydaniu Kluki pozwoliliśmy sobie na dwa żarty primaaprilisowe.
Jeden dotyczył ubikacji, (która istnieje na terenie obok byłej apteki ul. Plebiscytowa) z myślą, że właściciel zawstydzi się i uporządkuje
ten teren, a do ubikacji dorobi drzwi. Ale niestety nic takiego się nie
stało. Oczywiście nie jest to ubikacja wynajęta przez Urząd Miasta i
mam nadzieje, że nikt z tego powodu się nie obraził. Drugi żart dotyczył informacji, iż związki zawodowe kupują kopalnię Rydułtowy tworzą spółkę akcyjną a jedna akcja kosztuje 1 000,00 zł. Byliśmy
zdumieni, że tak wiele osób nabrało się na ten żart, chociaż problem
sprzedaży kopalni nie jest tak wesoły. Ponieważ poruszamy problem
kopalni, więc trudno nie napisać o tym, że prowadzimy na duża skalę
akcję odzyskania deputatów węglowych dla emerytów górniczych z
propozycją przeniesienia wartości deputatów węglowych do ZUS.
Mamy pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzające, że istnieje taka możliwość przez ponowne ustalenie podstawy
wymiaru świadczenia na podstawie udokumentowanego wniosku
(czyli przeprowadzenia postępowania czy świadczenie - deputat węglowy zachowała osoba składające wnioski). Nasza akcja jest więc
prowadzona profesjonalnie, a szanse na załatwienie tej kolejnej pomocowej batalii na rzecz emerytów rosną. Mamy nadzieję, że nastąpi
to już w następnych miesiącach. Przed nami imprezy majowe. I muszę przyznać, że jako społeczeństwo zachowujemy się co najmniej
dziwacznie. Z racji tego, że w czasach PRL hucznie obchodziliśmy 1
maja więc teraz „olewamy’ to święto. Z kolei w okresie PRL święto 3
maja nie było świętem, a obecnie nie wiem czy to święto. Wymyślono więc ( i to dobrze!) święto flagi w dniu 2 maja. I to święto będziemy celebrować uroczyście w naszym mieście po raz kolejny. Z kolei
historia zadziałała w związku z obchodami rocznicy zakończenia
wojny z III Rzeszą. Zachód będzie święcił obchody w dniu 8 maja,
Rosja 9 maja, a Polska odrębnie, na Westerplatte. Na paradę zwycięstwa na Zachodzie nie zaproszono kombatantów i reprezentacji Wojska Polskiego, a z kolei z przyczyn politycznych na paradzie w Moskwie nie wystąpi zaproszona reprezentacja Wojska Polskiego. Istna
paranoja. Jeśli do tego dodam zabranianie motocyklistom z Rosji
przejazdu przez nasz kraj, to widać wyraźnie, że w naszym narodzie
nie ma żadnej jednomyślności. Nawet w kwestii bezpieczeństwa
państwa. Niestety zdaje się że rację mają ci, którzy mówią o Polakach, że to kłótliwy naród, nietolerancyjny, z mniemaniem, że są
przedstawicielami „wybranego narodu” i należy się im więcej niż
innym nacjom. I wciąż pokazują niezadowolenie. O tym, że w okresie pokoju nie pokazujemy swojej dumy z wolnej Polski świadczy
m.in. brak flag na naszych domach w święta państwowe. Spróbujmy
chociaż my, tu na Śląsku pokazać, że może być inaczej i zaprezentować naszą flagę biało-czerwoną i naszą śląską flagę.
Henryk Machnik
Zarząd TRM składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom akcji sprzątania terenów „Machnikowca” (ok. 100 osób) a
zwłaszcza: młodzieży z opiekunami szkół SP-1, SP-3, Zespołowi
Szkół, Gimnazjum nr 1, przybyłym dorosłym z TMR, harcerzom i
innym mieszkańcom.
Dziękujemy też organizatorom ognisk na zakończenie akcji, a
zwłaszcza muzykom - Grzegorzowi Szyra i Wojciechowi Stołtny,
całemu zespołowi gospodarczemu w składzie: Bogumił Kosowski,
Erwin Kosteczko, Henryk Mańka, Łukasz Majer

REKLAMY
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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.

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

Posiadamy nowoczesny
sprzęt diagnostyczny!

Bezpłatne badanie optometryczne i dobór okularów!
Do 30 czerwca soczewki progresywne firmy HOYA w rewelacyjnej cenie!
BANK SPÓŁDZIELCZY
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
TEL 324553363, 324553442
Filia Rydułtowy
Ofiar Terroru 27
tel 324577291,324578533
TT
• Rachunki ROR
• Rachunki dla firm
• Bezpłatne rachunki pomocnicze na potrzeby
projektów
• Rachunki oszczędnościowe i lokaty
• Międzynarodowe karty płatnicze
• Ponad 4000 bezpłatnych bankomatów
w całej Polsce
• Kredyty na zakup kolektorów słonecznych
z dofinansowaniem NFOŚiGW
• Kredyty konsumenckie oraz na działalność
gospodarczą i rolniczą

www.bswodzislaw.pl
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