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Obchody Święta Flagi 02-05-2015 r.

Festiwal Stowarzyszeń w Wodzisławiu Śląskim 21-05-2015 r.
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TAK BYŁO PRZED ZMIANAMI...

Tak było przed zmianami – dokończenie z poprzedniego wydania
Z trudem wzniesione [piękno kościoła – przyp.
Red.] ale bardzo szybko zniszczone na skutek czyjejś
bezmyślności i nieznajomości stylu budowli. Wszyscy
odczuwaliśmy, że wchodząc do kościoła o poprzednim,
zabytkowym wystroju, jesteśmy zachwyceni pięknem i
bliski nam jest majestat Boga.
Sama sylwetka naszego kościoła jest piękna.
Obojętnie z której strony wjeżdża się do Rydułtów: od
Pszowa, Biertułtów, Rybnika, smukła sylwetka kościoła
rzuca się w oczy – jest naszą piękną wizytówką, góruje
nad miastem, wita przybysza.
Dziś nasza świątynia staje się znów coraz ładniejsza, wraca jej dawna uroda wystroju. Dużo słów
podziękowania za wskrzeszenie idei dawnego stylu i
wprowadzenia jej w czyn, należą się naszemu obecnemu proboszczowi ks. kanonikowi Konradowi Opitkowi.
Myślę, że z zadowoleniem do doceniamy.
Horacy
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92 ROCZNICA POWSTANIA KLUBU
92 lata temu powstał Klub Sportowy
„Naprzód 23” Rydułtowy

Chociaż od „daty urodzin” upłynęło
kilka dni, nic nie stało na przeszkodzie, by w
sobotnie, wiosenne popołudnie zasłużeni dla
rydułtowskiego sportu zawodnicy, kibice, młodzież, ich rodziny, zamiast na stadionie zameldowali się przed kościołem pw.
św. Jerzego w Rydułtowach. W odświętnych strojach pod
przewodnictwem klubowego sztandaru wkroczyli do świątyni.
Główną intencją było podziękowanie Bogu za 92 rocznicę
powstania Klubu, za duże zaangażowanie dla dobra sportu
trenerom, ciągle wzrastającej liczbie młodych zawodników,
oraz Zarządowi.
W sobotę 25-04-2015 o godz. 14:00 przy bijących
dzwonach kościoła do świątyni ruszyła procesja. Na czele
sztandar Klubowy, dalej ministranci oraz ks. kanonik proboszcz Konrad Opitek, trzech księży proboszczów rydułtowskich parafii: ks. B. Sodzawiczny – wielki kibic piłki nożnej,
ks. R. Dobosiewicz z parafii św. Jacka oraz ks. S. Juraszek z
parafii Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych, który podczas
homilii obszernie zobrazował historię sportu.
Miłym akcentem było odczytanie życzeń skierowanych
przez Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Z upoważnienia
Prezesa ŚZPN życzenia odczytał zasłużony dla sportu w Rydułtowach były zawodnik, trener, prezes Naprzodu, a obecnie
wierny sympatyk Klubu – p. Henryk Hajduk. Życzenia złożył
także ks. Kanonik. Wśród wielu życzeń jakie płynęły pod adresem Klubu obecnie występującego pod nazwą KS
„Naprzód” Rydułtowy były także gratulacje od p. Burmistrz i
Rady Miasta.
Po uroczystej mszy świętej wszyscy udali się na tzw. „farski
plac”, gdzie znajdowały się stoły obficie zastawione „śląskim
kołoczem”, upieczonym bezinteresownie przez rodziców zawodników. Na rozpoczęcie części oficjalnej ze specjalnego
podium Prezes rydułtowskiego Klubu, p. Żyła powitał zgromadzonych, a w szczególności byłych zawodników, trenerów
„Naprzodu” w osobach p. Hercoga, Gembalczyka, Zientka. Na
spotkanie przybył również były zawodnik, trener, wieloletni
członek Zarządu p. mgr Alojzy Musioł - dla przyjaciół pan
„Alek”. Przybyli również wierni kibice, włodarze miasta, rodzice oraz młodzi zawodnicy. Bardzo miłym akcentem i zaskoczeniem dla ks. kanonika proboszcza Konrada Opitka było
uhonorowanie go klubową koszulką za okazaną sympatię i
życzliwość Klubowi. Słowa podziękowania należą się p. dyrektorowi Steblowi ze szkoły przy ul. Obywatelskiej za pomoc
jego uczniów z klasy kucharskiej w przygotowaniu smacznej
grochówki prosto z kuchni polowej.
Wśród wielu wspomnień historii rydułtowskiego sportu
jakie wymieniali zawodnicy seniorzy, młodzi zawodnicy słuchali z wielkim zaciekawieniem popijając napoje i zajadając
się smacznym kołoczem.
Pogoda dopisała, impreza się udała. Aż nie chciało się
później wracać do dnia codziennego.
Stanisław Brzęczek
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Spotkanie z Haliną Kunicka i z autorką biograficznej książki Kamilą Drecką w Bibliotece Publicznej w Rydułtowach
9. kwietnia Dyrekcja naszej Biblioteki zaprosiła
panią Halinę Kunicką oraz autorkę książki biograficznej pt.
„Świat nie jest taki zły” panią Kamilę Drecką na spotkanie
autorskie. Pani Halina dała się poznać jako osoba delikatna,
skromna, wrażliwa, dyskretna, stroniąca do skandali. Nie jest
to skromność fałszywa, bo artystka jest świadoma tego, że w
okresie PRL-u cieszyła się wielką popularnością. Piosenkarka
woli jednak mówić o sympatii słuchaczy, sugerując rodzącą
się między nimi a nią więź, niż zgodzić się z tym, że jej praca
na scenie i wynikająca z niej rozpoznawalność to gwiazdorstwo. Na piosenkach pp. Haliny Kunickiej, Ireny Santor czy
Reny Rolskiej kształtowała się moja wrażliwość muzyczna.
Przypomnieć
należy
popularne
audycje
radiowe:
„Podwieczorek przy mikrofonie”, „Zgaduj zgadula” czy też
festiwale: „Piosenki Polskiej” w Opolu, „Piosenki Żołnierskiej” w Kołobrzegu, „Międzynarodowy” w Sopocie - już z
przekazem telewizyjnym, w których Pani Halina piosenkarsko uczestniczyła. Recenzje o książce można wyczytać w
Internecie, To bardzo ciekawe spotkanie zakończyło się wpi-

sami do książki i krótkim wspomnieniem m.in. o Pani Reni
Rolskiej – wizerunkowej, estradowej siostrze Pani Haliny
Kunickiej. Opowieść Haliny Kunickiej to także bardzo optymistyczne założenie, że tego, co było, nie warto żałować.
Trzeba natomiast cenić i pielęgnować minione. Artystka nie
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dyskredytuje swojej przeszłości na żadnym etapie. Akceptuje
wszystko to, co się jej przydarzyło. Wierzy, że nawet to, co
złe, ma sens, bo tak naprawdę miała dobre życie. I nie ma w
tym przekonaniu, co warte zaznaczenia, żadnych fałszywych
tonów. Odśpiewana a capella piosenka „Orkiestry dęte” zapewne wpisała się w klimat Rydułtów.
(-) Jerzy Majer

Ratować oba szpitale
Plan naprawczy dla szpitali ocenią eksperci, ale prognozy nie są różowe.
Czy rydułtowska porodówka ocaleje? Zespół roboczy składający się m.in. z przedstawicieli władz powiatu wodzisławskiego, samorządów gminnych, szpitala i związków
zawodowych zajął się propozycją połączenia oddziałów pediatrycznych. Przypomnijmy, że program naprawczy dla szpitali rydułtowskiego i wodzisławskiego wywołał burzę. Znalazła się w nim m.in. propozycja połączenia oddziałów i likwidacji rydułtowskiej porodówki.
Bożena Capek, dyrektor Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej łączącego oba szpitale, wyjaśniła, że proponując
łączenie oddziałów, autorzy programu brali pod uwagę m.in.
aktualny stopień wykorzystania łóżek z uwzględnieniem liczby hospitalizowanych. – Analiza wykazała, że oddział pediatryczny w Wodzisławiu, mający 17 łóżek, wykorzystuje je w
62 proc., natomiast pediatria w Rydułtowach ma 52 łóżka, a
wykorzystuje je w 52 proc. – zaznaczyła dyrekcja szpitala.
Niestety niewykorzystane łóżka generują koszty. Te w Rydułtowach w ubiegłym roku kosztowały aż 1 mln 297 tys. zł, a w
Wodzisławiu – 576 353 tys. zł.
Pod uwagę brano również zmiany demograficzne. Z
danych GUS wynika bowiem, że do 2050 roku populacja
Polski zmniejszy się o około 5 mln. W nadchodzących latach
Polacy będą się również starzeć. Oznacza to, że w 2050 roku
ponad połowa populacji będzie miała więcej niż 50 lat. W
powiecie wodzisławskim systematycznie będzie spadała liczba osób w wieku do 14 lat. W początkowym okresie prognozy będzie ich 23 470, w końcowym – 16 491. Ponadto wzrasta liczba zachorowań onkologicznych. – Opracowanie nowej strategii należy oprzeć na minimalizacji strat poprzez
łączenie oddziałów, a jednocześnie pozyskać jak najwięcej
dodatkowych źródeł finansowania – argumentowała dyrektor
Capek.
W końcu wicestarosta Leszek Bizoń zdecydował, że
jeszcze w maju program naprawczy ocenią eksperci. – W tej
chwili wybieramy firmę, która przeanalizuje propozycję łączenia oddziałów – zapowiedział wicestarosta Leszek Bizoń.
Efekty pracy ekspertów poznają również członkowie zespołu.
Zarówno opinia zespołu, jak i firmy zewnętrznej posłuży Radzie Powiatu Wodzisławskiego przy podjęciu decyzji o ewentualnych zmianach.
1,5 mln złotych pożyczy PPZOZ powiat wodzisławski. Pieniądze będą stanowiły wkład własny na termomodernizację i komputeryzację, na które PPZOZ dostał kilkumilionowe dotacje z Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Artykuł w „Nowinach Rybnickich z dnia 20-05-2015”
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WYWIAD Z POSŁEM...

Seniorzy w centrum uwagi
Proszę przybliżyć czytelnikom cele, jakie stawia sobie Komisja Polityki Senioralnej.
Ryszard Zawadzki: Powołanie Komisji wymagało wypełnienia określonych procedur. Seniorzy stanowią znaczącą
grupę społeczną, jednak do tej pory ich interes realizowany
był przez ministerstwa i komisje koncentrujące się wokół
tematów polityki społecznej czy pracy. Zatem bardzo dobrze
stało się, że udało nam się powołać właściwą komisję. Jestem
jednym z posłów, który nie tylko wnioskował o jej powołanie, ale również jako jej członek aktywnie uczestniczę w jej
pracach. Do zakresu działania Komisji należą sprawy kształtowania polityki państwa dotyczącej osób starszych. Komisja
zajmuje się m.in. dostępnością usług związanych z ochroną
zdrowia, dostosowaniem rozwiązań opiekuńczo-leczniczych
do potrzeb osób starszych, dostępem do usług z zakresu opieki i pielęgnacji, bezpieczeństwem finansowym i mieszkaniowym seniorów, aktywnością w dziedzinie kultury i rekreacji,
aktywizacją osób 50 +, dialogiem międzypokoleniowym,
pozycją ludzi starszych w rodzinie i społeczeństwie itd.
Co stało się impulsem do skoncentrowania działań na grupie seniorów? Jak prace Komisji przekładają się na grunt
lokalny?
R.Z.: Uznałem, że ta grupa społeczna godna jest zainteresowania. Inspiracją dla mnie była aktywność i dynamiczny rozwój naszego Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zaradność i pracowitość jego słuchaczy, a nade wszystko
ich potrzeba ukierunkowana na angażowanie się w różnego
rodzaju działania. Komisja Polityki Senioralnej została powołana również dzięki wsparciu uniwersytetów trzeciego wieku
z całego kraju. Udało się nam umocnić ich prawną pozycję,
wzbudzić większe zainteresowanie ich działaniem mediów
i władz. Efekt - to już pierwsze dwa lata przyznawania środków finansowych w ramach konkursów, z których uniwersytety mogły skorzystać, w tym także nasz wodzisławski uniwersytet. Komisja w swojej pracy skupia się na szeregu różnych tematów dotyczących naszych seniorów. Przede wszystkim zajmujemy się problematyką opieki zdrowotnej, gdzie
analizujemy cały system opieki zdrowotnej pod kątem osób w
podeszłym wieku. Są już pierwsze efekty naszej pracy - środki finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia są kierowane
na uruchomienie specjalnych oddziałów geriatrycznych. W
mediach rozgorzała również dyskusja na temat specjalizacji
przyszłych lekarzy, jako konsultantów interdyscyplinarnych.
Wynikiem naszej pracy jest także decyzja rządowa o powołaniu domów codziennej opieki, które wspierane byłyby po
równo w jednej trzeciej przez państwo, samorządy i przez
rodziny. Czekamy jak na tę propozycję zareagują rady gmin i
włodarze w naszym powiecie. Taka forma pomocy jest niewątpliwie potrzebna. Jeżeli ta zachęta finansowa, która aktualnie jest proponowana, będzie w ocenie samorządu skuteczna, to pomysł ten powinien być wcielany w życie. Znam miasta, w których tego typu ośrodki już funkcjonują. Oprócz
aspektu zdrowotnego istotny jest też aspekt materialny. Dokonujemy już wstępnych analiz w tym zakresie, bo zdajemy
sobie sprawę z ogromu potrzeb. Trzeci wątek - dotyczy Mini-
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sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. Mam na myśli programy
adresowane do osób starszych, jak również i do seniorów,
którzy jeszcze mogą podejmować pracę, czyli 60+. W tym
zakresie rekomendujemy inne nowe rozwiązania.
Często wspomina Pan o WUTW. Jak podsumować można
jego działanie i czego wypada życzyć słuchaczom na kolejne lata?
R.Z.: Od samego początku Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku był mi bardzo bliski, znam wielu członków osobiście i staram się utrzymywać z nimi jak najlepsze kontakty.
Doceniam zaangażowanie zarówno pana prezydenta, radnych
oraz wszystkich osób, dzięki którym Wodzisław Śląski jest
jedną z 500 gmin w Polsce, która może szczycić się obecnością Uniwersytetu. Warto również zwrócić uwagę na wsparcie
merytoryczne Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
Szczególne słowa podziękowania należy skierować do obecnego, jak i poprzednich zarządów Uniwersytetu, ale przede
wszystkim do jego członków, którzy angażują się w różnego
rodzaju akcje, czynnie uczestniczą w spotkaniach, zajęciach i
wielu innych formach aktywizacji. Cieszę się, że inne instytucje, w tym również szkoły, chętnie udostępniają dla potrzeb
słuchaczy swoje sale i pracownie dydaktyczne. Całej społeczności Uniwersytetu życzę by nadal czerpała radość z tego co
robi, by potrzeba aktywności, rozwoju i ciekawości świata
nigdy w niej nie zgasła oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Wywiad z Posłem na Sejm RP Ryszardem Zawadzkim
ukazał się w „Gazecie Wodzisławskiej”

W Radlinie o ochronie konsumentów
29 kwietnia 2015r w ‘Leśnej Perle’, Forum Firm z
siedzibą w Radlinie zorganizowało spotkanie z panem Dariuszem Kalemba-powiatowym rzecznikiem praw konsumentów. Podczas swojej prelekcji omówił on nową ustawę o
ochronie konsumentów wprowadzoną 25 grudnia 2014r. Najważniejszymi
z
omówionych nowelizacji są bardziej dogodne
prawa konsumenta
przy
umowach
zawieranych
na odległość
oraz zawieranych
poza
lokalem przedsiębiorstwa jak zakupy internetowe czy zamówienia telefoniczne, oraz zwiększenie ilości dodatkowych
kosztów zakazanych np. dodatkowa opłata za płatność kartą.
Na koniec spotkania uczestnicy dostali broszury z Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z przepisami konsumenckimi.
Joanna Gajda
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Krzyżówka nr 3 CZERWIEC
Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych rogach
utworzą rozwiązanie.
Zapraszamy do wysyłania hasła na adres redakcji pocztą, mailem lub
osobiście. Nazwiska wszystkich, którzy nadeślą

POZIOMO:
1 Kiedyś na nich leżała słuchawka
2 Pierwiastek metaliczny o symbolu Cs
3 Imię córki Gałczyńskiego
4 Dopada niespodziewanie
5 Imię najlepszej polskiej lekkoatletki powojennej
6 Może być sympatyczny
7 Stolica polskiej piosenki
8 Przepływa przez Oświęcim
9 Składany wachlarz japoński
10 Z nią smaczniejsze są ziemniaki
11 Naczynie z ostatniej wieczerzy
12 Może być wzbogacony
13 Gaz, część składowa powietrza
14 Dyletant
15 Angielska miara gruntu
16 Bezmyślny widz
17 Kiedyś suknia do konnej jazdy
18 Bywa tektoniczny
19 Symbol eksametra
20 Niesforny chłopiec
21 Kiedyś tak określano twarz
22 Karmiła cudze dzieci
23 Żona radży
24 „… Monte Cristo”
25 Patron jednego z rydułtowskich kościołów
26 Nie ona
27 Nie tylko do wieszania flagi
28 Owocowa konieczność
29 Staropolska nazwa statku
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prawidłowe rozwiązanie opublikujemy w kolejnym numerze „Kluki”
Na odpowiedzi czekamy do 25-06-2015!
Hasło krzyżówki MAJOWEJ - DZIEŃ MATKI
Prawidłowe rozwiązanie nadesłała: Eugenia Bluszcz. Pani Eugenii
gratulujemy wiedzy!

PIONOWO:
1 Brzydko gdy jest nie fair
2 Czasem bywa niechciany
3 W górach to halny
4 Pies z elementarza
5 W drzewie i spiżarni
6 Erzac skóry
7 Nie zawsze jest sprzyjająca
8 W ręku włamywacza
9 Tak mówią o narkomanie
10 Struś australijski
11 Gdy jest w wierszu szybciej się go nauczysz
12 Instytut Pamięci Narodowej
13 Pieczętuje się nim wartościowe przesyłki
14 Elegancki dodatek do wieczorowej sukni
15 Łączy but z twarzą
16 Konieczny w za ciasnym ubraniu
17 Cieszą się dzieci, gdy ona świeci
18 Miła dla stóp ochłoda w lesie
19 Cherubinek z łukiem
20 Wynik inteligencji
21 Duże miasto w Niemczech nad Wezerą
22 Roślina strączkowa z dużymi jadalnymi nasionami
23 Drobne ogłoszenie prasowe
24 W maju ma swoje święto
25 Zamknięta grupa społeczna np. w Indiach
26 Stopień oficerski w sułtańskiej Turcji
27 Wytchnienie na pustyni
28 Kakaowa lub upadłościowa
29 Popularny skrót wyrażający zgodę
30 Koleżanka Oli
31 Czterośladowy dwusuw z dawnej NRD
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WIEŚCI Z SĄSIEDNICH GMIN

RADLIN
Woda, zabawa i … - relacja z pikniku PWIK zorganizowanego
w Marklowicach
Błękitny i zielony to od 10 maja kolory dobrej zabawy.
Właśnie wtedy i właśnie w nawiązaniu do kolorów wody odbył się
w Marklowicach Piknik błękitno-zielony, na który zaproszono
mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, Radlina, Marklowic i Gorzyc. - To pierwsza taka impreza organizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o w Wodzisławiu
Śląskim. Jesteśmy bardzo dumni, że piknik się spodobał. Tropikalną Wyspę w Marklowicach odwiedziły tłumy, goście dobrze się
bawili – mówi prezes PWiK Wiesław Blutko. I nic dziwnego, bo
dla przybyłych przygotowano szereg atrakcji. Była muzyka nawiązująca do wodnych klimatów w wykonaniu zespołu MuzyKajaka,
sporą dawkę dobrego humoru zapewnił kabaret 44-200. Ogromną
popularnością cieszył się także pokaz gotowania w wykonaniu
Kreatora Smaku Michała Bałazy. Znany kucharz i vloger przygotował – zgodnie z klimatem imprezy – zupy: grochówkę i barszcz
biały. Drobny poczęstunek bardzo smakował uczestnikom pikniku.
Niewątpliwą gwiazdą popołudnia i wieczoru był zespół Loka,
który swoim przebojem „Prawdziwe powietrze” dobrze rozbujał
publiczność. Wokalista zespołu Grzegorz Porowski obiecał publiczności, że jeśli będzie się licznie bawiła pod sceną, wykona
skok niczym w Celebrity Splash. I słowa musiał dotrzymać, skacząc w ubraniu do basenu. Publiczność podziękowała mu gromkimi brawami. -W międzyczasie nie zabrakło atrakcji dla dzieci.
Były pokazy fizyko-chemiczne, zajęcia plastyczne i ruchowe. Podglądaliśmy reakcje najmniejszych uczestników – byli zachwyceni.
Prawdziwe kolejki ustawiały się jednak do basenu, gdzie przy
pomocy specjalnych dmuchanych kul można było chodzić po wodzie – dodaje Marek Chrószcz, kierownik JRP. Wiele maluchów
malowało swoje buźki w kolorach wody. Piknik łączył elementy
rozrywkowe i edukacyjne. Dla uczestników przygotowano bowiem specjalny konkurs na hasło promujące czystość wód. Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego wykazali się sporą inwencją, a
jury miało trudny orzech do zgryzienia. Piknik zorganizowano w
ramach Dni Otwartych Funduszy Unijnych, akcji promującej projekty finansowane ze środków unijnych. 10 maja w Markowicach
promowano projekt „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim".
Najważniejsze informacje o zadaniu – w postaci filmu - były
przez cały czas wyświetlane na wielkim telebimie, a całe otoczenie
świadczyło o tym, jak istotne jest dbanie o czystość wód. Piknik
zwieńczył widowiskowy pokaz wypuszczania balonów. W wieczorne niebo poszybowały zielone i błękitne święcące kule.
KORNOWAC
Wycieczka do Hradca nad Moravicą - III działanie projektu
"Polsko - Czeska wędrówka po okolicy" - SP Rzuchów
20 maja w ramach projektu "Polsko - Czeska wędrówka po okolicy" zorganizowana została wycieczka do Hradca nad Moravicą na
terenie Republiki Czeskiej. Odwiedziliśmy zamek Hradec nad
Moravicí, kompleks, który od 2002 r. jest narodowym zabytkiem
kultury. Ten obiekt nawiązuje do polsko-czeskiej historii, kultury i
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tradycji – Hradec to miejsce spotkania korowodu weselnego polskiego księcia Mieszka I i czeskiej księżniczki Dobrawy. Składa
się on z rezydencji klasycystycznej – tzw. Zamku Białego, nowogotyckiego zaplecza gospodarskiego – tzw. Zamku Czerwonego
(dziś służy jako restauracja, sala i hotel) oraz sześćdziesięciohektarowego parku przyrodniczo-krajobrazowego na wyjątkowym poziomie dendrologicznym i kompozycyjnym. Tutaj zwiedziliśmy
zachwycające wnętrza zamku (mieszkania rodziny książęcej Lichnowskich) - sypialnię, pracownie, buduar dam i salon na pierwszym piętrze północnego skrzydła. W sali muzycznej znajduje się
np. fortepian, na którym grywał sam Ludwig van Beethoven. Po
zwiedzeniu zamku, spacerując z kijkami nordic – walking, podziwialiśmy roztaczający się wokoło obszar parkowy, zbliżaliśmy się
do przyrody i próbowaliśmy z niej czerpać energię. Po spacerze
pojechaliśmy do naszej partnerskiej szkoły w Brance u Opavy i
tam po poczęstunku zorganizowany został konkurs sportowozręcznościowy. Po posiłku uczniowie integrowali się grając w
badmintona, w popularną i zabawną grę Twister, jak również w
różne gry zespołowe z dmuchanymi piłkami. Na zakończenie
wszyscy uczniowie otrzymali nagrody za udział w zabawach.
Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do Rzuchowa. Było to już
kolejne działanie w ramach transgranicznej współpracy polsko czeskiej między naszymi szkołami, kolejne bardzo udane i owocne
spotkanie. Następne - podsumowujące projekt - czeka nas w
czerwcu.
Dzień Matki w przedszkolu w Rzuchowie
26 maja w Dniu Matki dzieci z Przedszkola Publicznego w Rzuchowie przygotowały dla swoich mam program artystyczny. W
tym dniu sala zmieniła się w łąkę, a przedszkolaki przebrały się za
mieszkańców łąki i zaprezentowały inscenizację „Zgubione korale”. Następnie zatańczyły „Taniec motyli"', „Trojaka” i
„Krakowiaka”. Zaśpiewały piosenki polskie oraz angielskie, a
także pięknie wyrecytowały wierszyki. Wszystkim mamom występy bardzo się podobały. Po zakończeniu części artystycznej młodzi
artyści wręczyli mamom własnoręcznie wykonane upominki oraz
złożyły najserdeczniejsze życzenia. Nie zabrakło także słodkiego
poczęstunku, podczas którego mamy mogły swobodnie porozmawiać. Wszystkim mamom z serca życzymy dużo zdrowia oraz
samych słonecznych i radosnych dni.
PSZÓW
8 maja 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie uczniowie
klas IV – VI wzięli udział w programie profilaktyki uzależnień w
formie koncertu muzycznego pt. Perkusista „Powiedz nie” w wykonaniu Wiesława „Blachy” Błażkiewicza. Artysta dzielił się z
uczniami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi
życia i różnych rodzajów uzależnień. Treści przekazywane młodzieży urozmaicane były wspaniałą grą na perkusji. Wiesław
„Blacha” Błażkiewicz podczas spotkań z młodzieżą uczył szacunku do samego siebie, do rodziców, nauczycieli i kolegów w życiu
wolnym od nałogów. Koncert odbył się dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Pszowie.
Zebrał Łukasz Majer
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Uwaga Emeryci górniczy!
Działająca na zlecenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Rydułtów Kancelaria Prawna z Rybnika w dniu 04
kwietnia złożyła do Kompanii Węglowej S.A. (Kopalnie:
Rydułtowy, Marcel i Chwałowice) pierwsze 1 200 wezwań
do spełnienia świadczenia – czyli zapłaty za należny deputat
na rok 2015 lub poprzez wydanie należnego węgla.
Kolejne wezwania zostaną przesłane do Kompanii
Węglowej S.A. do 15 kwietnia. Wezwania o zapłatę dotyczą
osób, które dotąd złożyły deklarację węglową na rok 2015 i
dodatkowe oświadczenia, za pośrednictwem Towarzystwa
Miłośników Rydułtów. Ustaliliśmy z prawnikami z Kancelarii, że jeśli to żądanie do końca maja nie zostanie spełnione
(pozytywna odpowiedź) wówczas podejmiemy kroki prawne
przed Sądem przeciwko Zarządowi Kompanii Węglowej S.A.
Z końcem maja Towarzystwo Miłośników Rydułtów
zakończyło akcję przyjmowania wniosków. Wznowienie akcji uzależnione jest od zapotrzebowania mieszkańców regionu.
Henryk Machnik

10 pytań do…
Z Janem Czogalikiem, Rydułtowikiem, który nie boi
się realizować swoich pasji, zaraża optymizmem, zwiedził na
rowerze część Europy, członkiem TMR-u rozmawiał Łukasz
Majer.
Łukasz Majer: Panie Janie, od kiedy jeździ Pan na rowerze?
Jan Czogalik: Na rowerze zacząłem jeździć w 1995 roku, a
tak na poważnie dalsze wyprawy rozpocząłem w 2008 roku.
Pierwszym dużym wypadem była Częstochowa, centrum
kultu maryjnego, miasto bardzo dla mnie ważne. Następnie
przyszły pomysły na rajdy rowerowe za granicę. Praga, Drezno i wisienka na torcie – Wiedeń.
Ł.M.: Jest Pan członkiem jakiegoś klubu lub stowarzyszenia?
J.Cz.: Nie jestem członkiem żadnego klubu kolarskiego, nie
bardzo odpowiada mi tempo i nastawienie na rywalizację,
która jest nieodłącznym elementem tego typu grup. Od lutego
br. jestem natomiast członkiem Towarzystwa Miłośników
Rydułtów. Na dalsze trasy jeżdżę z poznanymi różnymi znajomymi. Chciałbym im w tym miejscu serdecznie podziękować. Są to panowie: Święty, Mandrysz, Stępak, Cichecki.
Ł.M.: Skąd pomysł na wyjazdy zagraniczne?
J.Cz.: Do Drezna mnie ciągnęło, bo miałem tam rodzinę.
Piękne miasto, które zostało odbudowane po wojennych bombardowaniach. Praga przez wielu turystów określana jest
jako jedno z najpiękniejszych miejsc do zwiedzania. Zasugerował mi ją kolega. Z kolei Wiedeń zawsze mnie fascynował.
Ł.M.: Czy podczas tych zagranicznych wojaży miał Pan
wsparcie gmin?
J.Cz.: Tak, w czasie wyprawy do Wiednia wsparcia udzieliły
nam władze Lysek i Rydułtów, którym jestem bardzo
wdzięczny i z tego miejsca jeszcze raz im dziękuję.
Ł.M.: Pozostańmy na chwilę przy Wiedniu. Długo się Pan
przygotowywał to tej wyprawy?
J.Cz.: W zasadzie można powiedzieć, że każda wcześniejsza
wyprawa przygotowywała mnie do następnej. Patrząc na to w
ten sposób, rozpocząłem przygotowania do wyprawy w roku
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2008 gdy pojechałem rowerem do Częstochowy i trzy lata
później gdy wyprawa skierowana była do Pragi.
Ł.M.: Nie bał się Pan, że w pewnym momencie wypraw braknie kondycji lub zdrowia?
J.Cz.: O stan zdrowia się nie obawiałem. Regularnie badam
się u lekarza i wiem, że mój stan zdrowia pozwala mi na takie
podróże. Bardziej niż o zdrowie obawiałem się największej
zmory rowerzystów – TIR-ów. Na szczęście udało się uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
Ł.M.: Jak reagowali ludzie za granicą widząc waszą grupę
rowerową?
J.Cz.: Ludzie przyjmowali nasz bardzo życzliwie. Podam
przykład. Już na terytorium Austrii, po przekroczeniu granicy
bezinteresownie zatrzymał się przy nas miejscowy kierowca,
który sam od siebie zaoferował wskazanie nam właściwej
dalszej drogi. Dzięki specjalnemu pismu wystawionemu
przez władze Lysek i tamtejszego ks. Proboszcza mogliśmy
liczyć także na wsparcie duszpasterzy na trasie.
Ł.M.: Ma Pan już jakieś plany na kolejne wyjazdy?
J.Cz.: Na razie zagranicznych wyjazdów nie planuję. Gdzieś
w głowie kołacze się pomysł wyprawy po polskich nizinach.
Ł.M.: Wśród ludzi często panuje opinia, że aby jeździć na
takie zagraniczne wyprawy trzeba mieć drogi markowy rower
przystosowany do tego typu wypraw. Jak to wygląda w Pana
przypadku?
J.Cz.: Zaskoczę Pana, ale mój rower wcale nie jest wyjątkowy (śmiech). Powiem więcej mój rower kosztował 1 200 zł i
kupiłem go w… REAL-u. Chociaż faktem jest, że pokusiłem
się o zmianę przerzutek na lepsze, żeby mieć pewność, że nie
rozpadną się podczas jazdy.
Ł.M.: Na zakończenie mam jeszcze jedno pytanie. Być może
trywialne, ale warto by Czytelnicy, szczególnie ci młodsi,
uświadomili sobie korzyści płynące z jazdy na rowerze. Dlaczego zatem, Pana zdaniem, warto jeździć na rowerze?
J.Cz.: Przede wszystkim dla zdrowia. Poza tym jeżdżąc na
rowerze więcej się widzi, można podziwiać otaczający nas
świat, który podróżując samochodem często nam umyka. Na
rowerze człowiek czuje się wolny. Szkoda tylko, że w naszym kraju wciąż mało jest ścieżek rowerowych. Choć i tak
zrobiono już w tym zakresie dużo, w czasie wyjazdów zagranicznych widziałem tamtejsze ścieżki i muszę stwierdzić, że
w Polsce mamy jeszcze dużo do zrobienia. Korzystając z okazji chciałbym podziękować rodzinie, która mnie wspierała w
tych wyjazdach. Żonie, synowej, synowi oraz kochanemu
wnukowi Pawłowi.
Ł.M.: Dziękuję za rozmowę i życzę wielu radości płynących
z jazdy na rowerze i wielu kilometrów do przejechania.
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zy!
Łukasz Majer

Filmowy czerwiec w RCK „Feniks”

Wieści z desek teatru
W pierwszych dniach maja na deskach sceny teatralnej RCK Feniks popis gry aktorskiej dali artyści z Teatru Zagłębia. Zgromadzona publika miała okazję zobaczyć, dlaczego „Boeing, boeing” jest jedną ze sztuk o największej liczbie
wystawień. Perypetie głównego bohatera, który prowadzi
bigamiczny żywot z trzema stewardessami, które o sobie nawzajem nie wiedzą, co rusz wywoływały salwy śmiechu. Bardzo dobrze, że RCK potrafi znaleźć równowagę i złoty środek. Z jednej strony mamy piękne, klasyczne dzieła, czy koncert najpiękniejszych arii operetkowych, który odbędzie się
już po zamknięciu tego wydania. Jednak nie do wszystkich
trafia taka forma sztuki. Wielu ludzi w teatrze szuka po prostu
dobrej zabawy, która pozwoli się zrelaksować po tygodniu
ciężkiej pracy. I właśnie z tego zadania znakomicie wywiązują się aktorzy Teatru Zagłębia. Nie da się zliczyć ile razy w
czasie spektaklu na widowni dało się słyszeć salwy radosnego, spontanicznego śmiechu. Po zobaczeniu „Boeing, boeing”
człowiekowi od razu lepiej robi się na duchu.
W czerwcu Rydułtowskie Centrum Kultury Feniks
będzie stało pod znakiem
promocji naszych rydułtowskich talentów. Najpierw, 11 czerwca na scenie teatralnej wystąpią
uczniowie Gimnazjum nr 2
w Rydułtowach z koncertem „Symfonia czterech
miast”. Zapowiada się niezwykły występ.
Z
kolei 24 czerwca
swe wielkie umiejętności
zaprezentują nam uczniowie Szkoły Muzycznej im.
Pawła Świętego w Rydułtowach. Emocje gwarantowane.
Warto także pamiętać, że 6 czerwca na rydułtowskim rynku odbędą się obchody z okazji 25 lat samorządności w Polsce. W ramach obchodów zaprezentują się m.in..
Orkiestra KWK Rydułtowy-Anna, uczniowie wspomnianej
Szkoły Muzycznej, laureaci festiwalu „Niezapominajka”,
zespoły taneczne z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, członkowie
zespołu „The Secret Project”. Dla mieszkańców przygotowano poczęstunki. Do ich odbioru uprawniają darmowe bony,
które można odebrać w Urzędzie Miasta oraz w sekretariacie
Rydułtowskiego Centrum Kultury Feniks. Towarzystwo Miłośników Rydułtów serdecznie zaprasza na wszystkie impre-

Lato za pasem, czas zatem przygotować się na tradycyjną dawkę wysokobudżetowych superprodukcji zza Oceanu.
Na pierwszy ogień idzie kolejny segment Filmowego
Uniwersum Marvela, czyli Avengers: Czas Ultrona (w RCK
od 1 do 4 czerwca). Iron Man, Thor, Hulk, Kapitan Ameryka i
inni superbohaterowie tym razem mierzą się z łaknącym zagłady ludzkości robotem Ultronem. Nie mniej efektowna jest
kontynuacja serii sprzed 30 lat (!) – Mad Max: Na drodze
gniewu (12-14.06.). W zbierającym świetne recenzje postapokaliptycznym widowisku, w roli tytułowej Mela Gibsona zastąpił Tom Hardy. Na drugim planie asystuje mu Charlize
Theron. Alternatywą dla sequeli jest oryginalna Kraina Jutra
(19-25.06.) Brada Birda (Iniemamocni, Ratatuj). Gwiazdą
historii o zaginionym w czasie i przestrzeni fantastycznym
świecie jest George Clooney.
Dla miłośników skromniejszego kina przygotowano
horror Poltergeist (15-18.06.), komedię Rozumiemy się bez
słów (26-28.06.) oraz dwa dramaty. Bohaterką Wieku Adeline
(5-7.06.) jest kobieta, która na skutek wypadku przestaje się
starzeć. Złota dama (8-9 i 11.06.) to oparta na faktach historia
Marii Altman (Helen Mirren), która z pomocą adwokata
(Ryan Reynolds) usiłowała odzyskać rodzinną kolekcję dzieł
sztuki zagrabioną przed laty przez rząd Austrii. Jednym z
arcydzieł był wart miliony dolarów obraz Gustava Klimta pt.
„Złota Adela”.
W ofercie znalazły się również cztery dokumenty. W
polskim Apartamencie (5-7.06.), zaprezentowane zostały dotąd niepublikowane materiały ukazujące prywatne życie św.
Jana Pawła II. Citizenfour (8-9 i 11.06.) traktuje o jednym z
największych skandali podsłuchowych naszych czasów, których bohaterem stał się Edward Snowden. Tematem Optymistek (10.06.) jest najbardziej oryginalna drużyna siatkarska na
świecie, składająca się wyłącznie z pań w wieku od 66 do 98
lat. Z kolei w 20 000 dniach na Ziemi (24.06.), muzyk i pisarz
Nick Cave (autor przeboju „Where the Wild Roses Grow”)
opowiada o swoim życiu i karierze.
Czerwiec to także okazja do nadrobienia bądź odświeżenia sobie kilkuletnich i uznanych pozycji filmowych.
27 czerwca w ramach „Kina plenerowego” RCK zaprasza
wszystkich na parking przed swoją siedzibą, gdzie wyświetleni zostaną Kochankowie z księżyca Wesa Andersona (twórcy
głośnego Grand Budapest Hotel) oraz kultowa Incepcja Christophera Nolana.
Jak co miesiąc, nie mogło zabraknąć propozycji dla
najmłodszych kinomanów. Na dzieci mające w czerwcu swoje święto czekają animacje Sekrety morza (1-4.06.), Rechotek
(12-18.06.) i Fru! (26-30.06.) oraz filmy przygodowe Robosapien (10.06.) i Kapitan Szablozęby i skarb piratów (1925.06.).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Szczegóły na stronie internetowej RCK:
www.rck.rydultowy.pl.
Kuba Abrahamowicz
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Cała Naprzód!
W miesiącu maju w Klubie Sportowym Naprzód
wiele się działo. Głównym wydarzeniem była uroczysta msza
święta z okazji 92 rocznicy powstania Klubu. Piękna tradycja
i historia tego klubu, który przecież potrafił wygrać z Wisłą
Kraków, czy toczyć zażarty i niemal wygrany bój z Górnikiem Zabrze w erze jego największych sukcesów, trwa już 92
lata. Obszerny opis tej uroczystości wraz ze zdjęciami Czytelnicy znajdą w osobnym artykule. Nie od dziś wiadomo, że
każdy szanujący się Klub piłkarski musi mieć fanowskie gadżety, by kibice mogli się z nim utożsamiać. Władze Klubu
również na tym gruncie nie zasypują gruszek w popiele. W
maju do obiegu zostały wprowadzone piękne szale w dwóch
wariantach – jeden nawiązujący do współpracy z ekstraklasowym klubem partnerskim – Górnikiem Zabrze, oraz drugi, w
całości poświęcony naszemu „Naprzodowi”. W sprzedaży są
również smycze, a w niedalekiej przyszłości dystrybuowane
będą również koszulki klubowe. Działania marketingowe to
nie jedyny sukces którym może się pochwalić Klub w maju.
Na pierwszy plan wybijają się bowiem aspekty czysto sportowe. Władze Klubu udowadniają, że nie trzeba mieć drużyny
seniorów w Ekstraklasie by podnosić renomę miasta i Klubu.
Dowód na to mieliśmy już na początku miesiąca, gdy odbył
się Międzynarodowy Turniej Piłkarski Żaków 2006. W Rydułtowach stawiły się drużyny znacznie większych i bardziej
utytułowanych sportowo miast. W turnieju udział wzięło 8
zespołów, a obsada naprawdę robi wrażenie. Oprócz młodych
graczy „Naprzodu” zaprezentowały się drużyny Górnika Zabrze, Piasta Strzelce Opolskie, Rekordu Bielsko-Biała, Ajaksu
Częstochowa, MOSiR-u Jastrzębie a nawet goście z zagranicy
– FK Slavia Orlowa oraz FK Bohumin. Jak widać do Rydułtów przybyły uznane marki, a turniej stał na bardzo wysokim
poziomie. Młodzi piłkarze mieli okazję do wspólnej zabawy,
ale także do podglądania kolegów i czerpania wzorców. Wielką atrakcją dla dzieci była także obecność na Turnieju
„Jorgusia”, czyli maskotki Górnika Zabrze, którego wszyscy
chyba znają z ekstraklasowego stadionu Górnika. Nasi młodzi
zawodnicy spisali się na medal, przechodząc przez fazę grupową jak burza. Ostatecznie zajęli znakomite II miejsce, ustępując jedynie bardzo silnej drużynie Ajaksu Częstochowa.
Oprócz sukcesu całej drużyny nagrodę indywidualną otrzymał zawodnik „Naprzodu” Bartosz Rumin, który został wybrany najlepszym bramkarzem zawodów. Na uwagę zasługuje
też fakt, że przez cały czas swe pociechy żywiołowo dopingowali rodzice, przygotowując nawet specjalne transparenty
zagrzewające do walki.
Kolejną ważną datą dla Klubu był 18 maja. Młodzi
piłkarze z roczników 2004 i 2005 zostali zaproszeni do
Orlovej na „Dzień z Footballem”. Przy załatwieniu transportu
nieocenioną pomoc okazał Urząd Miasta Rydułtowy. Dzieci,
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które uczestniczyły w imprezie miały niezwykłą okazję do
zobaczenia pokazów metody treningowej Coervera. Jest to
metoda stosowana przez najlepsze na świecie szkółki holenderskie. Opracowany został w 1984 roku przez Alfreda Galustiana i gwiazdę Chelsea – Charlie Cooke’a. Bazuje na wiedzy znakomitego trenera Wiela Coervera. Na wszystkich
uczestników czekały podarki i poczęstunek. Obecność
„Naprzodu” na „Dniu z Footballem” jest efektem coraz większej reputacji naszego Klubu. Inne drużyny, z coraz odleglejszych rejonów chcą w Rydułtowach grać, a naszych piłkarzy
zapraszają do siebie. Co warto zauważyć, w Orlovej w przedziale wiekowym w 2004-2005 funkcjonuje jedynie jedna
drużyna, podczas gdy w Rydułtowach istnieją osobno dwie
drużyny chłopców z roczników 2004 jak i 2005. Taki stan
rzeczy jest pochodną tytanicznej pracy, którą na co dzień wykonują trenerzy i wszystkie osoby zaangażowane w Klub.
Należy pamiętać, że Klub to nie tylko pierwsza drużyna, ale
także, a może i przede wszystkim zaplecze w postaci szkółek
trenerskich dla dzieci, które poza walorami wychowawczymi
sprzyjają także rozwojowi talentów. Nie bez powodu wielokrotny Mistrz Polski Górnik Zabrze właśnie z „Naprzodem”
prowadzi wspólną akcję Piłkarskiego Przedszkola. Wiele
większych miast może jedynie pomarzyć o takich warunkach
jakie młodym piłkarskim adeptom w naszym mieście oferuje
Klub.
A jak w maju spisywała się nasza drużyna seniorów?
„Naprzód” rozegrał kilka bardzo dobrych meczy, choć nie
ustrzegł się też wpadki. Miesiąc rozpoczął się od zaskakującej
porażki z zamykającą tabelę drużyną Startu Mszana. Porażka
1:5 podziałała na naszą drużynę jak płachta na byka, ponieważ kolejne mecze to już popis naszych piłkarzy. 09 maja
Naprzód pokonał Wicher Wilchwy 3:0, z kolei 17 maja Naprzód wygrał na trudnym terenie Sygnałów Gotartowice 2:1.
Jednak największe wrażenie z pewnością zrobił ostatni mecz.
W Rydułtowach zmierzyła się druga z trzecią drużyną rozgrywek. Wicelider Naprzód podejmował Górnik Boguszowice.
Dla wszystkich
było jasne, że
przegrany w tym
meczu
grzebie
szanse na awans.
Presję lepiej wytrzymali gracze
gospodarzy, którzy
rozgromili
gości z Boguszowic 4:0 pozostając w grze o
awans. W chwili
obecnej Naprzód zajmuje 2 miejsce tracąc do lidera, Polonii
Łaziska 5 pkt. Apeluję do mieszkańców, by zjawili się na
pozostałych meczach. Szczególnie istotny będzie mecz 4
czerwca, gdyż na Bema 126 C przyjedzie lider. To będzie
mecz, który może zaważyć o awansie!!!
Niezależnie jednak od tego jak zakończy się sezon, władze
Klubu już teraz zapraszają na 26 czerwca na Festyn Rodzinny
na terenach Klubu, na którym m.in. zaprezentują się wszystkie drużyny rocznikowe, które rozegrają mecze m.in. z rodzicami i trenerami. Będzie poczęstunek, wspólne zdjęcia i
świetna zabawa.
Łukasz Majer
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KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - czerwiec
- 01 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka
- 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca
- 29 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ratowników WOPR
- w 1025 roku zmarł pierwszy Król Polski - Bolesław Chrobry
- w 1945 roku powstała ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
- w 1954 roku uruchomiono pierwszą na świecie elektrownię
atomową w ZSRR
- w 1963 roku po raz pierwszy odbył się Festiwal Polskiej
Piosenki w Opolu
- w 1978 roku Mirosław Hermaszewski jako pierwszy Polak
odbył lot w kosmos
- w 1979 roku Papież Jan Paweł II po raz pierwszy na pielgrzymce w Polsce
- w 1994 roku z inicjatywy posła Henryka Hajduka odbyła się
wycieczka rydułtowskich uczniów do Sejmu RP
- w 1997 roku w Liceum Zawodowym przy ul. Obywatelskiej
uczniowie tej szkoły po raz pierwszy odebrali świadectwa
maturalne
- w 1998 roku chór „Cecylia” inaugurował uroczyste obchody 90-lecia
- w 1999 roku odbył się pierwszy festyn Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych. W Rydułtowach Stowarzyszenie powstało 26 marca 1997 roku
- w 2001 roku podczas sesji Rady Miasta została podjęta
uchwała o nadaniu odznaki honorowej „Złote Grabie” dla
Maksymiliana Iskały i Marii Antoniny Wieczorek
- w 2003 roku w Rydułtowach odbyło się referendum dotyczące członkowska w Unii Europejskiej. Głos „za” w Rydułtowach oddało 84,7% mieszkańców
- w 2005 roku 130-lecie obchodziła Szkoła Podstawowa nr 3
w Rydułtowach
- w 2005 roku chór „Lira” obchodził swe 10-lecie istnienia
- w 2006 roku Szkoła Podstawowa nr 4 po raz ostatni rozdała
świadectwa swym uczniom
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- w 2007 roku po przebudowie oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Rydułtowach
Stanisław Brzęczek

Lokalna Akcja Sportowa w Czernicy
W dniu 30 kwietnia 2015 roku w godzinach popołudniowych w naszej szkole odbyła się po raz pierwszy Lokalna Akcja Sportowa w ramach realizowanego programu WF z
klasą. Hasłem przewodnim tego wydarzenia była
myśl „Ćwicz dużo, jedz zdrowo, by być sprawnym ruchowo”. Przygotowania do imprezy trwały już od dawna. Zaangażowani w Akcję byli wszyscy pracownicy szkoły, rodzice
oraz dzieci.
Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Iwona Witek, witając zaproszonych gości i rodziców. Dalszą część zaplanowanych wydarzeń zapowiedziała koordynatorka programu
WF z klasą pani Zenobia Mrozek. W klasach młodszych zaplanowano wyścigi rzędów, a w klasach starszych mecze gry
w ringo. Podczas uroczystego przemarszu po hali sportowej,
uczniowie trzymali w rękach wykonane w klasach transparenty na temat zdrowej żywności i o sporcie, a w tle mogliśmy słuchać utworu zespołu Queen „We are the champions”.Następnie uczniowie klas młodszych przygotowali
krótkie występy. Zawodnicy – reprezentanci klas I-III wraz z
rodzicami rywalizowali w wielu konkurencjach m.in.
”Krasnoludek”, „Na kocu”, „Pokrywki”, „Woreczki,
„Sadzenie ziemniaków”, „Wyścig z jabłkiem”, „Kelner”.
W trakcie trwania imprezy dorośli mogli korzystać z
kawiarenki oraz stoisk ze zdrową żywnością. Na dzieci czekały dodatkowe atrakcje i kąciki: kącik klocków, kącik rysunkowy, kącik zagadek, kącik zabawy, mogły także wziąć
udział w konkurencjach indywidualnych: podbijanie piłeczki
do tenisa, skoki na skakance, rzuty do kosza, gry w lotki i
wiele innych. W tym czasie na hali sportowej rozgrywane
były mecze gry w ringo….
Zawody wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Przebiegły w
radosnej i miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy przestrzegali
zasad „fair play”.
Zenobia Mrozek
Kamila Dobrowolska
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Humor, humor, humor!!!

Pismo wyjaśniające do ZUS
Szanowni państwo!
W raporcie z wypadku jako przyczynę wypadku podałem:
"próba samodzielnego wykonania pracy". W liście stwierdzili
Państwo, że powinienem podać pełniejsze wyjaśnienie. Sądzę,
że poniższe szczegóły będą wystarczające.

Sałatki – zdrowy sposób na dobre samopoczucie
W dzisiejszych czasach ludzie zaczynają coraz bardziej przywiązywać wagę do dobrego samopoczucia i zdrowego odżywiania. Niestety nie zawsze mamy możliwość żeby
zjeść zdrowe posiłki. Najlepszym sposobem żeby nie zapominać o bardzo ważnych wartościach odżywczych pomijanych w
codziennej diecie jest przyrządzenie sałatki. Przepis na energetyczną sałatkę:
3 rzodkiewki
2 pomidory
sałata lodowa
1 jajko
garść grzanek
opcjonalnie wcześniej ugotowany ryż (1/3 szklanki)
Sos:
Pół cytryny
łyżka oliwy z oliwek
zioła do smaku
odrobina octu winnego
Wszystkie składniki połączyć.

Jestem z zawodu murarzem. W dniu wypadku pracowałem sam na dachu nowego, trzypiętrowego budynku. Kiedy zakończyłem pracę, stwierdziłem, że mam ponad 150 kilogramów cegieł porozrzucanych wokoło. Zdecydowałem nie
znosić ich na dół pojedynczo, lecz spuścić je na dół w beczce,
używając liny na bloku przytwierdzonym do ściany na trzecim
piętrze budynku. Po zabezpieczeniu liny na dole wszedłem na
dach i zawiesiłem na niej beczkę załadowaną cegłami. Potem
zszedłem na dół i odwiązałem linę, a następnie, trzymając ją
mocno, zacząłem powoli opuszczać 150-kilowy ciężar. W raporcie o wypadku napisałem, że ważę 80 kilogramów. Możecie
sobie Państwo wyobrazić, jak duże było moje zaskoczenie nagłym szarpnięciem do góry - straciłem orientację, nie puściłem
jednak liny. Nie muszę dodawać, że ruszyłem do góry w raczej
szybkim tempie, po ścianie budynku. W połowie drugiego piętra spotkałem się z opadającą beczką - to tłumaczy pękniętą
czaszkę oraz złamany obojczyk. Zwolniłem trochę z powodu
beczki, ale kontynuowałem gwałtowne wciąganie, nie zatrzymując się, aż kostki mojej prawej ręki nie weszły w blok. Na
szczęście pozostałem przytomny i byłem w stanie nadal trzymać mocno linę pomimo bólu i ran. W tym samym czasie beczka z cegłami uderzyła o ziemię. W wyniku uderzenia jej dno
pękło, a zawartość wypadła. Pozbawiona cegieł beczka ważyła
już tylko 25 kilogramów. Przypominam, że ja ważę 80 kilogramów, więc w tej sytuacji zacząłem gwałtownie spadać, i w po- Po takiej sałatce gwarantujemy dobre samopoczucie przez cały
łowie drugiego piętra ponownie spotkałem się z beczką, która
dzień.
tym razem wznosiła się do góry. W efekcie mam pęknięte kostki i rany szarpane nóg. Spotkanie to opóźniło mój upadek na
tyle, że odniosłem mniej obrażeń przy upadku na stos cegieł złamane tylko trzy żebra. Z przykrością muszę stwierdzić, że
Karolina Freund
gdy leżałem obolały na cegłach, nie mogłem wstać, ani się poruszać, a ponadto przestałem trzeźwo myśleć, puściłem linę.
Pusta beczka ważąca więcej niż lina, spadła na dół i połamała
SPROSTOWANIE
mi nogi.
W poprzednim numerze „Kluki” wkradł się błąd.
W numerze ukazał się artykuł „Fajne RysowaMam nadzieje, że udzieliłem Państwu wyczerpująnie”. Jako autora tekstu wpisaliśmy Dyrekcję
cych odpowiedzi potrzebnych do zakończenia postępowania w
OPP. Tekst dotyczył imprezy zorganizowanej
mojej sprawie. Teraz już Państwo zapewne rozumieją, w jakich
przez
Państwowe Ognisko Plastyczne i to ta instyokolicznościach wydarzył się mój wypadek.
tucja była autorem tekstu. Za pomyłkę serdecznie
przepraszamy.
Znawca tematu
Redakcja „Kluki”
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KRYMINAŁKI

Sprawozdanie z prac Policji
- W nocy z 19/20 kwietnia nieznany sprawca dokonał zniszczenia ogrodzenia posesji powodując straty na kwotę 800 zł
- W dniu 1 kwietnia dokonano kradzieży wyposażenia z wynajmowanego mieszkania o łącznej wartości 1 040 zł
- W dniu 23 kwietnia zgłaszający zauważył, że nieznany sprawca
po uprzednim zerwaniu skobla dostał się do wnętrza mieszkania
skąd dokonał kradzieży sprzętu AGD o nieustalonej wartości.
- W dniu 21 kwietnia zgłoszono, że nieznany sprawca poprzez
porysowanie powłoki lakierniczej uszkodził pojazd marki Alfa
Romeo. Wartość strat około 2000 zł
- W dniu 22 kwietnia w godzinach porannych zgłoszono, że nieznany sprawca poprzez wyważenie skrzydła okna balkonowego
na parterze domu jednorodzinnego przedostał się do środka skąd
skradł biżuterię złotą oraz gotówkę
- W dniu 21 kwietnia w godzinach wieczornych zgłaszający powiadomił, że idąc ulicą został uderzony w głowę niezidentyfikowanym narzędziem co spowodowało obrażenia ciała w postaci
rany głowy, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia
- W dniu 18 kwietnia dokonano kradzieży rurek miedzianych z
terenu posesji wartości 500 zł
Zebrał Stanisław Brzęczek

Historia okolicznych parafii - Pogrzebień
Już w 1264 roku wieś Pogrzebień należała do posiadłości księstwa raciborskiego. Z kroniki kościołów nad Odrą dowiadujemy się, że wieś Pogrzebień zostaje przekazana do Sióstr
Dominikanek w Raciborzu. Tym sposobem Pogrzebień stał się
własnością klasztorną sprawującą jednocześnie patronat nad
kościołem. Pod koniec XV wieku proboszczem w Pogrzebieniu
był ks. Kasper Kinczela (zmarł w 1486 roku). W księgach odnotowano, że w/w ks. Kinczela był sponsorem ołtarza przy
drzwiach w kościele kolegiackim w Raciborzu. W późniejszym
okresie w roku 1532 w starych księgach zapisano, że do Pogrzebienia (Pohrebin) sprowadzono niemieckich osadników. Do dziś
spotyka się wiele nazwisk niemieckich w rejonie Raciborza. Za
czasów księcia Władysława II Raciborskiego, który ożeniony był
z Niemką w okolicach Raciborza było coraz więcej osadników –
rolników niemieckich. W roku 1603 wieś Pogrzebień kupił za
3 500 talarów Jakub Buryan Szeliga. Natomiast w 1668 wieś
znajdowała się w posiadaniu hr. Ferdynanda Leopolda Oppersdorfa. Według kronik wieś Pogrzebień ciągle się rozrastała.
Świadczy o tym fakt, że do pomocy proboszczowi przydzielono
drugiego księdza. W 1687 roku kapelanem był ksiądz Andrzej
Wiesiołek. Z początkiem XVIII wieku wieś podupadła nie wiadomo z jakich powodów. W tym też czasie wieś nabył burmistrz
Raciborza Franciszek Ignacy Morawiec. Kolejnymi właścicielami Pogrzebienia byli: Antoni Leopold Kalkrent, Mecner, Niketa,
Rechnica i Baldon do 1928 roku. W tym też roku wieś została
rozparcelowana pomiędzy włościan. Zamek oraz grunty przyległe nabyło w 1930 roku zgromadzenie Salezjanów. Pierwszym
dyrektorem na zamku był ks. O. Niewitecki, który sprowadził w
czerwcu 1934 roku relikwie św. Jana Bosko. Na zamku w latach
1936-1937 znajdowało się 4 księży, 4 kleryków i 12 uczniów.
Pozwolę sobie opisać zdarzenie jakie przydarzyło się
von Baldonowi, byłemu właścicielowi Pogrzebienia. Otóż przy
drodze w kierunku Kornowaca z Pogrzebienia stała duża lipa, a
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do niej zamocowana była kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej. Pewnego razu w czasie wielkiego huraganu, gradobicia,
lipa została całkowicie zniszczona. Przejeżdżający tędy syn
Aleksander Baldon wraz z woźnicą Wincentym Kruczkiem widząc zniszczenie kapliczki postanowił wybudować w tym miejscu kamienny krzyż. Niestety młody dziedzic Aleksander rozchorował się i zmarł. Po pochówku Aleksandra drogą tą przejeżdżał von Baldon ze swym woźnicą Wincentym Kruczkiem. Wincenty opowiadał hrabiemu o przyrzeczeniu jakie złożył syn jego
Aleksander. Stary Baldon chociaż był innej wiary (ewangelik)
wypełnił życzenie swego syna i postawił w 1885 roku kapliczkę
Bożej Męki, która zachowała się do dnia dzisiejszego. Przed
obecnym kościołem w Pogrzebieniu były jeszcze 3 kościoły
drewniane. Obecny kościół wybudowano w 1851 roku w stylu
neoromańskim. Pierwszym proboszczem był ks. Muras. Następnie, do roku 1898 był ks. Józef Nowak. Kolejnym proboszczem
był ks. Riedel (do 1926). Następnie posługę sprawował ks. Paweł
Wycisło do 1939 roku. Kolejnym proboszczem był ks. Walter
Linke w latach 1942-1945. Następnie proboszczem był: ks. Stanisław Szelong w roku 1945. Od 1946 roku parafią zarządzają
księża Salezjanie i tak proboszczami byli w latach 1946-1952 ks.
O. Jan Rzepka, w latach 1952 - 1966 O. Józef Długołęcki, w
latach 1966 - 1968 ks. O. Maksymilian Sorek, w latach 1970 1977 ks. O. Józef Grychtalik, w latach 1977 - 1984 ks. O. Joachim Jasita, w latach 1984 - 1990 ks. O. Lucjan Grunczynski, w
latach 1990 - 1996 ks. O. Krzysztof Pryputniewicz, w latach
1996 - 2002 ks. O. Albert Hajcel, w latach 2002 - 2008 ks. O. Jan
Dubos, w latach 2008 - 2014 ks. O. Rober Wróblewski. Obecnym proboszczem jest ks. O. Tadeusz Augustyn, który piastuje tą
funkcję od 2014 roku. Ks. Proboszcz piastuje obowiązki Dyrektora Wspólnoty Maryi Wspomożenia Wiernych.
Materiał powstał w oparciu o Parafialną Księgę Historyczną.
Stanisław Brzęczek

Z wizytą w Redakcji - Pan Andrzej Adamczyk
W maju z wizytą w naszej Redakcji zjawił się znany autor książek o historii okolicznych kopalni - pan Andrzej Adamczyk. Spotkanie miało związek z
ważnym wydarzeniem. Otóż właśnie ukazała się najnowsza książka
pana Andrzeja, pt. „Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy - Anna 1945 - 2014. Jest to nie lada
gratka dla wszystkich zainteresowanych historią kopalni. Książka
stanowi rozwinięcie wcześniejszych publikacji autora: „Kopalnia
Węgla Kamiennego Hoym Ignacy
1792 - 1967 - 2011” oraz
„Kopalnia Charlotte 1806 - 1945
(Dzieje KWK Rydułtowy Anna)” Ponieważ nakład tych książek
został już wyczerpany, autor zawarł ich streszczenie w swej najnowszej publikacji - by każdy mógł dowiedzieć się o ciekawych
i nierzadko burzliwych losach naszej rydułtowskiej kopalni.
Książka dostępna jest w rydułtowskich księgarniach. Można ją
także zamówić w naszej Redakcji.
Łukasz Majer

KLUKA 354/1 Czerwca 2015

AKTUALNOŚCI

15

ostrożności:
unikały przebywania na otwartej przestrzeni (narażania
się na podwyższone stężenia zanieczyszczeń), pozostawały
w pomieszczeniach i nie przemęczały się,
stosowały się do zaleceń lekarskich i zaopatrzyły się w
potrzebne medykamenty.
Pozostali mieszkańcy w dniach i na obszarach, gdzie występują stężenia alarmowe, w miarę możliwości powinni:
unikać długotrwałego przebywania na powietrzu,
starać się nie wietrzyć mieszkań,
starać się ograniczyć swoją aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni, ograniczyć własną emisję zanieczyszczeń
np. unikać spalania paliw złej jakości (muły węglowe),
unikać palenia w kominkach jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania budynków.

Publikacja informacji dotyczących jakości powietrza
Komunikaty i ostrzeżenia

Szczegółowy sposób postępowania po ogłoszeniu sytuacji
alarmowej
określać
będzie
Wojewoda
w powiadomieniach zamieszczanych w zakładce Zarządzanie
Kryzysowe –› Komunikaty i Ostrzeżenia.
W niniejszym artykule wykorzystano informacje zawarte w
„Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”
przyjętego Uchwałą IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014
roku Sejmiku Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z
dnia 1 grudnia 2014 poz. 6275).
Dokument jest dostępny na stronie http://bip.slaskie.pl/
index.phpgrupa=40&id_menu=217&id=69387.

Sprawozdanie z prac Burmistrza i Urzędu
za okres od 23 kwietnia do 20 maja 2015 roku

Na stronie internetowej Miasta Rydułtowy utworzono
zakładkę pod nazwą Zarządzenie Kryzysowe, gdzie znaleźć
można bieżące komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne
oraz bezpośrednie adresy Wojewódzkiego i Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poprzez stronę mieszkańcy mogą uzyskać wiedzę o stanie jakości powietrza atmosferycznego - głównie o ryzyku wystąpienia lub wystąpieniu przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych i
alarmowych substancji w powietrzu w danej strefie województwa śląskiego. Komunikaty są sporządzane na podstawie
badań powietrza prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Katowicach.
Do kogo są skierowane ostrzeżenia?
Komunikaty skierowane są głównie do osób z grup
wrażliwych, takich jak: dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby
przewlekle chore, w tym osoby z chorobami układu oddechowego i układu krążenia. Ich celem jest ostrzeżenie ludności o
niebezpieczeństwie narażenia zdrowia.
O sytuacjach alarmowych mieszkańcy będą powiadamiani
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej w zakładce Zarządzanie Kryzysowe –› Komunikaty i Ostrzeżenia oraz na stronie głównej serwisu w tzw. Aktualnościach.
Zalecane środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku
ogłoszenia sytuacji, o których mowa powyżej.
Po ogłoszeniu sytuacji alarmowej zaleca się aby wrażliwe grupy ludności stosowały niżej wymienione środki

MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Trwają prace związane z budową kanalizacji oraz wykonywaniem podbudowy pod drogę, chodniki i pętlę autobusową.
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 wykończeniowe związane z oznakowaniem i
organizacją ruchu.
Wartość robót budowlanych: 479 700,00 zł.
Termin realizacji zadania: do 15 czerwca.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1
W dniu 27 kwietnia został ogłoszony przetarg nieograniczony
na wykonanie robót budowlanych pierwszego etapu zadań:
„Poprawa efektywności energetycznej” oraz „Modernizacja
budynku SP1”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12 maja. W
przetargu została złożona jedna oferta cenowa na kwotę
1 412 910,38 zł. Trwają prace komisji przetargowej.
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Z PRAC URZĘDU MIASTA

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Kontynuowane są roboty ziemne, układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz montaż płyt drogowych.
Wartość prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi: 39
350,00 zł
Wartość robót budowlanych: 1 116 650,00 zł
Łączna wartość umowy z wykonawcą („zaprojektuj i wybuduj:): 1 156 000,00zł
Termin realizacji zadania: 30 czerwca.
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Z dniem 1 czerwca wykonawca planuje przystąpić do realizacji prac.
Wartość robót budowlanych: 218 566,07 zł
Termin realizacji zadania: 16 lipca.
MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWODNIENIE
Trwają prace budowlane, związane z wykonaniem kanalizacji
deszczowej oraz wykonaniem utwardzenia wylotu kanalizacji
w miejscu rozsączenia.
Wartość robót budowlanych: 65 269,30 zł.
Planowany termin wykonania zadania: 15 czerwca.
MODERNIZACJA UL. RADOSZOWSKIEJ – BOCZNEJ
Trwają prace wykończeniowe.
Wartość robót budowlanych: 261 311,74zł.
Planowany termin wykonania zadania: 16 września.
BUDOWA PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

BIOLOGICZNYCH

W dniu 22 kwietnia dokonano otwarcia ofert. W wyznaczonym terminie złożono 10 ofert cenowych w przedziale od
661 815,50 zł do 1 160 000,00 zł. Trwają prace komisji przetargowej.
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA
TRAUGUTTA
Została opracowana dokumentacja projektowa. Trwają prace
związane z podziałem gruntu do przejęcia pod drogę.
MODERNIZACJA ULICY LIGONIA
Trwają prace projektowe. Została opracowana koncepcja
przebudowy ulicy Ligonia. Projektant wystąpił o warunki
techniczne podłączenia do kanalizacji deszczowej oraz o
uzgodnienia branżowe.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 czerwca.
Wartość zawartej umowy: 7 900,00 zł
MODERNIZACJA UL. OSIEDLE NA WZGÓRZU –
ETAP I
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Kontynuowane są 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. Przygotowano wstępne projekty
podziału działek koniecznych do przejęcia pod pas drogowy.
Uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych koniecznych do określenia warunków geologicznoinżynierskich.
Wartość umowy projektowej: 177 120,00 zł.
Termin wykonania prac: 30 listopada.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ PRZY UL. R. TRAUGUTTA
Dokonano rozliczenia finansowego z projektantem.
Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4
W dniu 13 maja rozesłano do 6 firm zapytanie ofertowe na
częściową wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej i
gniazd wtykowych w budynku przedszkola. Termin składania
ofert upłynął 19 maja. Złożono dwie oferty. Trwa ich ocena.
PARKING
PRZY
PLEBISCYTOWA

ULICACH

ENGELSA-

Projektant wystąpił z prośba o aneksowanie terminu wykonania prac projektowych. W dniu 30 kwietnia zawarto aneks
przedłużający wykonanie umowy do dnia: 21 maja.
Wartość umowy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego:
4 920,00 zł
Termin opracowania dokumentacji: 21 maja.
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTOWICZA
Sporządzono porozumienie pomiędzy Miastem Rydułtowy a
Miastem Radlin dotyczące wykonania dokumentacji projektowej oraz późniejszych robót budowlanych związanych z budową chodnika. Obecnie przygotowywana jest umowa dotycząca wspólnego finansowania zadania.
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA
(WYSEPKA PRZY SKRZYŻOWANIU ZE STARĄ RACIBORSKĄ)
Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim o wydanie mapy zasadniczej oraz wypisu i
wyrysu z rejestru gruntów celem uzupełnienia wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację planowanego przyłącza energetycznego złożonego do Zarządu Województwa Śląskiego.
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WIEŚCI Z GMINY LYSKI

Rycerze św. Floriana docenieni!
W dniu 3 maja 2015 odbyła się uroczystość nadania
sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzimierzu. Sztandar
został poświęcony przez proboszcza Krzysztofa Spyrę w czasie liturgii w kościele parafialnym w Pstrążnej. Następnie na
uroczystym apelu sztandar został przekazany przez wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych druha Andrzeja Grzenię w ręce prezesa OSP
Dzimierz druha Zbigniewa Depty. Uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP RP jednostkę uhonorowano Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa a Wojciecha Deptę Brązowym Medalem. Odznaką Strażak Wzorowy wyróżniono Bartłomieja i Macieja Kubiców z Dzimierza oraz Michała Dyakowskiego, Rafała Pierlaka i Roberta Hajduczka z Pstrążnej.
Złote Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali

Marcin Przybyła i Robert Kowalczyk a odznaki „Za wysługę
lat” wręczono Kamilowi Brudnemu i Michałowi Patronowi /10 lat/ oraz Jakubowi Surmie /5 lat/. OSP Dzimierz działa od 1928 roku i, podobnie jak pozostałe OSP z terenu Gminy, pozytywnie oceniana jest zarówno przez samorząd gminny, powiatowy jak i Komendę Państwowej Straży
Pożarnej w Rybniku. Stąd też udział w uroczystości,
oprócz strażaków z terenu całej gminy, wzięli sołtysi,
wójt Grzegorz Gryt, przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Dudek, starosta Damian Mrowiec oraz Komendant Miejski PSP w Rybniku st. bryg. Krzysztof
Ziaja.

W sołectwach wybrali
Zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Lyski. W zebraniach sołeckich uczestniczyli dość licznie mieszkańcy chcący mieć wpływ
na wybór najbliższej im władzy.
Ponownie zaufaniem mieszkańcy obdarzyli
Marzenę Łukoszek w Adamowicach, Małgorzatę Jureczko w Bogunicach, Gabriela Patrona w Dzimierzu,
Bronisława Maszkiewicza w Lyskach oraz Eugeniusza
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Zientka w Zwonowicach. Nie ubiegali się o reelekcję długoletni sołtysi Maria Wawoczny w Suminie i Rudolf Urbisz w
Raszczycach. Ich następcami zostali Gabriela Porwoł /
Sumina/ i Grzegorz Powała /Raszczyce/. Nowymi sołtysami
są Henryk Jonderko w Nowej Wsi, Bernadeta Gajda w Pstrążnej oraz Anna Salich w Żytnej.
Sołtysom i Radom Sołeckim życzymy sukcesów w
realizacji potrzeb mieszkańców!

Muzyka Bacha zabrzmiała w Raszczycach!
Już po raz ósmy Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach organizuje
„Śląski Festiwal Bachowski”. Festiwal trwa
prawie miesiąc a koncerty odbywają się w Katowicach, Tychach, Żorach, Mikołowie, Mysłowicach, Siemianowicach Śląskich, Bieruniu
Nowym i Rybniku. Artyści wykonują utwory J.
S. Bacha wokalnie – sopran Hanna Świtała
oraz na takich instrumentach jak organy – Stanisław Pielczyk i Jan Paweł Przegendza, viola
da gamba – Adela Czaplewska, flet traverso –
Julia Obrębowska i pozytyw /małe przenośne
organy/ - Anna Wiśniewska.
Inauguracja Festiwalu miała miejsce 26 kwietnia w kościele p.w. Świętych Szymona i Judy
Tadeusza w Raszczycach, Gmina Lyski ! Jest
to niewątpliwie zasługa miejscowego organisty
a zarazem pracownika Akademii Stanisława
Pielczyka, proboszcza Marka Kirsznioka, społeczności parafialnej i lokalnego samorządu.
Mieszkańcy Raszczyc i okolicy mieli więc okazję do wysłuchania interpretacji dzieł wielkiego
kompozytora w znakomitej interpretacji. Być może Festiwal
wróci do Raszczyc za rok!
Krzysztof Kluczniok
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HISTORIA PEWNEGO DOMU...
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Mamy ratowników na medal!

Historia pewnego domu cz. 3

Załoga Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach
zdobyła tytuł wicemistrza Otwartych Mistrzostw Śląska w
Ratownictwie Medycznym.

Przed I Wojną Światową żyliśmy w dobrobycie. Ojciec kupił kolasę, młócono maszyną – koń ciągnął kierat. Powiększono stodołę, zbudowano wozownię. Mieliśmy 2 krowy, 2 cielęta,2 konie, 3 świnie, kury, gęsi, kaczki i indyki.

Konrad Kowalski, Tomasz Krochmalny i Dominik
Gawron - trzej ratownicy Pogotowia Ratunkowego z Rydułtów mogą pochwalić się nie lada sukcesem. W klasyfikacji
generalnej Otwartych Mistrzostw Śląska w Ratownictwie
Medycznym zajęli wysokie drugie miejsce. Te premiowane
awansem do mistrzostw Polski, który odbędą się we wrześniu
w Łodzi. Ratownicy z Rydułtów przyznają, że mistrzostwa
stały na wysokim poziomie. Każda załoga musiała poradzić
sobie ze specjalnymi zadaniami. – Nocą jechaliśmy do wypadku masowego. Na miejscu udzielaliśmy pomocy medycznej pacjentom z zawałem serca, z hipoglikemią oraz ze złamaną kończyną – tłumaczy Tomasz Kochmalny, który w pogotowiu ratunkowym pracuje od ośmiu lat.
Dnia następnego każda z ekip losowała trzy zadania.
Reprezentantom z Rydułtów przypadły w udziale trzy przypadki: człowiek, który spadł z wysokości, policjant ranny
nożem oraz napastnik z postrzałem, a także starszy człowiek z
niewydolnością krążenia. - Trochę musieliśmy pokombinować i uwijać się, by każdą z tych sytuacji opanować i właściwie udzielić pierwszej pomocy. Jest to dla nas duża motywacja. Ciągle czegoś nowego się uczymy. Wciąż dokształcamy
– opowiada Konrad Kowalski, pracujący w swoim zawodzie
już 9 lat.
Taki duży sukces ratowników okupiony jest wielogodzinnymi ćwiczeniami. – Spotykamy się w wolnym czasie i
ćwiczymy. Czytamy literaturę. Start w takich zawodach wymaga od nas maksymalnej koncentracji i mobilizacji – dodaje
Kowalski. Ratownicy starty w zawodach traktują bardzo poważnie. – Przygotowujemy się solidnie. Jesteśmy już zgrani.
Ciężko kogokolwiek zastąpić – przyznaje Dominik Gawron,
który na zawody pojechał po raz pierwszy, ale wcześniej 7 lat
pracował w pogotowiu.
Teraz ekipa z Rydułtów z nadziejami wyczekuje
września. Chce wziąć udział w mistrzostwach Polski, choć
zapisy regulaminowe mogą to uniemożliwić. – Zgodnie z
regulaminem w mistrzostwach nie może brać udział żaden
instruktor. A ja niedawno nabyłem takie uprawnienia – wyznaje Konrad Kowalski.

Zimą uczyłem się jeździć na łyżwach. Naukę okupowało się upadkami i sińcami na dolnej części ciała. Każdy
nowicjusz pobudzał „Olimpijczyków” czyli starszych do
okropnego śmiechu. Naturalnie i mnie nie minęło to stadium
nauki. Później już jako „znawca” uprawiałem ten sport na
stawie obok kopalni i lasu „Leona”. Tam ćwiczyło się jazdę
figurową, jednak nikt z nas nie zgłosił się na konkurs w tej
dyscyplinie sportowej, gdyż był to rydułtowski styl jazdy
figurowej na łyżwach. Jednak my byliśmy dumni z naszych
postępów. Najstarszy brat Wacław skończył szkołę kierowców w Halle (Saksonia) i pracował jako maszynista na dole w
kopalni.
Na nieszczęście wybuchła I Wojna Światowa. Bracia
Wacław i Edmund oraz mąż siostry Anny – Ignacy Rojek,
poszli do wojska.
Od 1915r wszystko było na kartki żywnościowe. W
październiku 1916r zginął Edmund pod Verdun. Wtedy zaciągnęli do wojska Stefana. Teraz byłem najstarszy z braci pozostałych w domu, więc po nauce ojciec pędził mnie do roboty,
bo sam nie mógł dać rady. Czułem się bardzo zmęczony. Gdy
matka sprzedała konfekcję i sukno, pojechała do fabryk włókienniczych na Dolny Śląsk, skąd przywiozła nowy towar i
otworzyła nowy sklep w Radoszowach (obecnie Kowalski –
przyp. z lat 60 –siątych). W sklepie w Rydułtowach został
ojciec i Anna. Ja pomagałem matce w sklepie w Radoszowach. W soboty matka przychodziła do domu. W czasie I
Wojny Światowej Niemcy mówili „ Wir werden und mussen
siegen” (my musimy zwyciężyć), na to my Polacy „Weil wir
Marmelade Kriegen” (ponieważ dostajemy marmoladę). A
jeśli ktoś ojcu powiedział, że Niemcy wygrają, to odrzekł „Na
skrzypcach”.
Od 1917r zaczęło brakować towaru i drożał coraz bardziej, tak, że matka sprzedawszy towar, mogła za każdym
razem coraz mniej kupować. Pod koniec wojny w1918r
Niemcy w ogóle zbiedniały. Wytwarzali ubrania z pokrzywy,
a sznury, worki i sznurowadła z papieru.

Zespół będzie się od tej decyzji organizatorów odwoływał. Jednak już drugie miejsce w województwie pokazuje, że ratownicy medyczni z naszego szpitala są prawdziwymi
profesjonalistami. – Jestem z was dumna. Cieszy mnie
ogromnie wasz sukces. Postaramy się tak zorganizować wasz
czas pracy, byście mogli odpowiednio przygotować się do
mistrzostw Polski. Deklaruję wam wszelaką pomoc w tym
zakresie – powiedziała podczas spotkania z ratownikami dyrektor szpitala Bożena Capek. Na ratowników czekała także
nagroda pieniężna.

Jesienią 1918r zakończyła się wojna. Wrócił Wacław,
więc matka dała mu sklep w Radoszowach, a my przenieśliśmy się do Rydułtów. Ignacy nadal przebywał w angielskiej
niewoli. Po wojnie powstały Rady Robotnicze i żołnierskie.
Polacy domagali się przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
Niemcy spędzali wszystkie dzieci szkolne i wojsko, robili
pochody i fotografowali je. Fotografie wysyłali za granicę z
dopiskiem, że Śląsk protestuje przeciw przyłączeniu go do
Polski. Wobec tego koalicja uchwaliła plebiscyt.
Ze sklepu nie było dochodów, a ojciec miał jeszcze spłacić
dług za pole i odsetki, więc poszedł do pracy na kopalnię.

Izabela Grela,
rzecznik prasowy PP ZOZ
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.

Na podstawie pozostawionych
rękopisów opracowała
Świetlana Ciesielska
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Henryk Machnik laureatem Nagrody Powiatu
Wodzisławskiego
W dniu 05 maja br. W restauracji „Ostrawa” odbyła
się uroczysta Gala wręczenia Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury, oraz Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu. Wśród wyróżnionych w sferze kultury znalazł się Prezes Towarzystwa
Miłośników Rydułtów – Pan Henryk Machnik, który jako
nagrodę odebrał z rąk organizatorów piękną statuetkę przedstawiającą Nike – Boginię zwycięstwa. Poza Prezesem Machnikiem wyróżniono dziesięcioro najlepszych sportowców,
trzech trenerów i siedmiu twórców kultury w Powiecie. Jest
nam niezmiernie miło, że działania Prezesa Machnika w sferze kultury zostały docenione. Z pewnością da to całemu Towarzystwu Miłośników Rydułtów impuls do jeszcze bardziej
wytężonej pracy na rzecz mieszkańców, ponieważ widać, że
nasze działania są pożyteczne i cieszą się społeczną akceptacją.
Łukasz Majer

AKTUALNOŚĆI

dzie, by odwiedzić szkołę samemu i przekonać się na własne
oczy jak bardzo zmieniła się Szkoła Podstawowa nr 3.
Łukasz Majer

Przed remontem

Po remoncie

Pomożecie? Pomożemy!
Obecnie dużą popularnością w telewizji cieszą się
programy typu „Dom nie do poznania”. Ideą tego typu programów jest bezinteresowna pomoc potrzebującym rodzinom.
Na Zachodzie Ty Pennington, a w Polsce Katarzyna Dowbor
prowadzą programy pomagające dokonać całkowitej metamorfozy domów i mieszkań, na które ich właścicieli nigdy nie
byłoby stać. Programy te bazują na olbrzymim wsparciu lokalnej społeczności, która bezinteresownie pomaga w tych
„domowych metamorfozach”. Dlatego o tym piszę? Bo podobna historia miała miejsce niecały rok temu w Rydułtowach. Tyle, że wolontariuszom pomagającym bezinteresownie nie towarzyszyła setka kamer, nie było bogatych sponsorów itd. Areną naszej rydułtowskiej przemiany stała się
Szkoła Podstawowa nr 3. Przed rozpoczęciem kończącego się
właśnie roku szkolnego Dyrekcja Szkoły pod kierownictwem
pani Joanny Skowron postanowiła odnowić placówkę. Zapewne podejmując tą decyzję pani Dyrektor nie spodziewała
się tak olbrzymiego wsparcia i chęci bezinteresownej pomocy
przy odnawianiu szkoły. Rodzice, osoby prywatne, nauczyciele – ramię w ramię pomagali przy remoncie i odnowieniu
szkoły. Zapraszam do zapoznania się z galerią, dzięki której
można zobaczyć ogrom prac, które zostały wykonane. Zamieszczamy zdjęcia przed i po remoncie. Obecnie szkoła jest
po prostu piękna. Radosna, kolorowa, aż samemu chciałoby
się wrócić do lat dzieciństwa i uczyć się w tej szkole. Za pomysł i realizację należą się ogromne brawa dla całego grona
pedagogicznego na czele z panią Joanną Skowron. Udało jej
się zaangażować w sprawę wiele osób, które poświęciły swój
własny czas by dołożyć cegiełkę do wspólnego dobra, jakim
jest Szkoła. Pokazuje to dobitnie, że nominacja pani Joanny
na stanowisko Dyrektora było znakomitym posunięciem ze
strony władz miasta. Działania na rzecz uczniów, które do tej
pory podejmuje dyrekcja szkoły, takie jak wspomniany remont, akcja sadzenia drzewek, spotkania ekologiczne, zamykają usta wszystkim krytykom jej nominacji. Zapraszam zatem do zapoznania się z galerią, choć nic nie stoi na przeszko-
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Dzień otwarty w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach
Po raz kolejny odbyły się Dni Otwarte w Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach. Szóstoklasiści ze
szkół podstawowych z Jejkowic, Rybnika -Zebrzydowic oraz
ze Szczerbic mieli okazję zapoznać się ofertą edukacyjną na
rok szkolny 2015/2016. Podczas wizyty w Gimnazjum im.
Adama Mickiewicza w Jejkowicach uczniowie przekonali się,
że placówka znajdująca się poza Rybnikiem, jest równie atrakcyjna i dobrze wyposażona. Wrażenie robią dobrze wyposażone sale lekcyjne, które posiadają tablice multimedialne lub
projektory. Oddana do użytku we wrześniu 2013 roku pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia oraz ,,Siłownia pod
chmurką”, a także boisko pozwalają rozwijać młodzieży zainteresowania sportowe, jak również realizować potrzeby klasy
sportowej. Dużym atutem są zajęcia artystyczne, techniczne i
pozalekcyjne. Jako jedna z nielicznych szkół w powiecie, gimnazjum może pochwalić się zajęciami tanecznymi czy kulinarnymi, a także logopedycznymi czy fakultetami dla uczniów
klas trzecich.
Podczas tegorocznego Dnia Otwartego uczniowie
obecnych szkół podstawowych mogli uczestniczyć w zajęciach kulinarnych, tanecznych oraz przeprowadzać doświadczenia fizyczne. Ponadto zapoznali się z tematyką projektów
edukacyjnych oraz podziwiali prace wyłonione w Konkursie
rejonowym pt.: Moja lektura jako gra planszowa.
Nadmienić należy, że szkoła zaprosiła rodziców
obecnych szóstoklasistów na tzw. Dyżur nauczycieli, który
odbył się 20 maja. Podczas tego spotkania, rodzice mieli możliwość zapoznać się z nauczycielami uczącymi w gimnazjum
oraz wyposażeniem sal lekcyjnych.
Wielu uczniów szkół podstawowych urzekła domowa
atmosfera Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach. Sporą grupę zachwyciło też wyposażenie sal lekcyjnych
oraz nowa hala sportowa. Uczniowie zapoznający się z ofertą
Gimnazjum nie wyszli ostatni raz z tej szkoły; znaczna grupa
pobrała wnioski, by od września móc kontynuować tutaj naukę.
Grono pedagogiczne Gimnazjum w Jejkowicach

Serdecznie zapraszamy na kolejną wystawę
O artystce
Aldona Fila raciborska artystka i nauczycielka w szkole specjalnej, gdzie zajmuje się m.in. arteterapią i działaniami artystycznymi. Od wielu lat pasjonuje ją malarstwo i wielorakie
aspekty ujęć przyrodniczych na obrazach. Swoją pasję i umiejętności rozwijała m.in. w PWSZ w Raciborzu oraz na indywidualnych kursach artystycznych. Z wielką wytrwałością i zaangażowaniem pracuje nad każdym obrazem, z przejęciem
nakładając każdą plamę barwną na płótno. Inspiruje się głównie motywami florystycznymi poszukując idealnej kompozycji
sama przyznaje:" ... kocham piękno otaczającego świata i
wszelkie stworzenia, jestem także miłośniczką sztuki i innych
twórców...". Tworząc uszczęśliwia samą siebie a także swoich bliskich dedykując im wiele swoich prac. Od ośmiu lat
jest aktywnym członkiem Grupy Artystycznej Konar, brała
udział w kilkunastu plenerach i wystawach grupowych.
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O wystawie
"Kwiaty Aldony" to druga autorska prezentacja wystawy, w
której artystka poszukuje rozwiązań ekspresyjnych. Kwiaty
występujące w różnych ujęciach czy to w wazonie, czy jako
element łąki lub zbliżenie makro na obrazie, zawsze traktowane są w sposób rzeczywisty aby oddać ich naturalny charakter
i formę. Obrazy są bardzo dekoracyjne a przestrzeń wypełnia
wielowymiarowe tło. Artystka korzysta z obszernej palety
barw i odcieni, aby oddać nastrój i ulotność chwili.

Grupa Artystyczna Konar

OGŁASZAMY OGÓLNOMIEJSKI KONKURS
NA:
Rydułtowika Roku 2014
Konkurs ma na celu wyróżnienie osób
aktywnie działających na terenie Miasta Rydułtowy i na rzecz
Mieszkańców
Zgłoszenie kandydata może dokonać organizacja
pozarządowa,
Instytucja, Rada Miasta, Burmistrz Miasta,
Mieszkańcy (co najmniej 10 osób podpisanych pod
uzasadnieniem)
W zgłoszeniu należy podać:
•
Imię i nazwisko kandydata oraz dane adresowe
(wyłącznie do wiadomości organizacji),
•
Krótką notkę biograficzną,
•
Uzasadnienie zgłoszenia, w tym za jaką działalność kandydat ma być wyróżniony,
•
Zdjęcia kandydata w formie papierowej i elektronicznej,
•
Podpis osób zgłaszających kandydata oraz pieczątki organizacji zgłaszającej.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca br.
W wydaniu lipcowym i sierpniowym „Kluki”
i „Na Ratuszu”
będą publikowane charakterystyki osób zgłoszonych do
konkursu.
Laureata konkursu wybierze Jury.
Uroczystość wręczenia statuetek nastąpi podczas
Dni Rydułtów.
Zgłoszenia prosimy przesyłać (lub dostarczać osobiście) na
adres
Towarzystwa Miłośników Rydułtów.
Regulamin konkursu zostanie opublikowany po uzgodnieniu z
władzami miasta

Organizator konkursu:
Towarzystwo Miłośników Rydułtów
Zadanie jest realizowane z udziałem środków
pochodzących z dotacji Miasta Rydułtowy
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Zachęcam do obejrzenia
Galeria Sztuki Złote Grabie zorganizowała w dniu
15-05-2015 o godz. 18:00 otwarcie wystawy malarstwa Mariana Nowotnego „Zanim powstał węgiel”. Wystawa czynna
będzie od 15-05 do 12-06 br. w godz. 9:30 – 16:00 Na wystawie został pokazany przekrój jego twórczości począwszy od
pierwszych prac z lat 70 po dzieła współczesne. Ciekawostką
wystawy jest kolekcja odcisków na skałach kopalnych. To
dowód pasji artysty, który od dzieciństwa interesuje się prehistorią, szczególnie ziemi śląskiej. Odbite głównie na węglu
rośliny stały się inspiracją do tworzenia bajecznie kolorowych
płócien ze światem pierwotnego lasu i jego tajemniczych
mieszkańców. Ten bajkowy świat formą i harmonią kolorów
bardzo sugestywnie przemawia do zwiedzających i budzi własną wyobraźnię o tamtym tajemniczym świecie. Była to powszechna opinia obecnych na otwarciu wystawy. Autor wystawia swoje obrazy pod jednym tytułem „zanim powstał węgiel”. Namawiam do zwiedzenia, codziennie w godzinach
9:30 – 16:30. Galeria mieści się przy ulicy Strzelców Bytomskich 8/5 i jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 9:30 16:30 oraz w soboty od 10:00 do 12:00. Marian Nowotny od
1975 brał udział w wielu konkursach i wystawach zbiorowych. W kraju m.in. Wrocław, Szczecin, Stargard Szczeciński, Poznań, Warszawa, Wieliczka, Ruda Śląska, Katowice. Za
granicą Donieck, Pekin, Dorsten. Jest zdobywcą wielu wyróżnień i nagród. Między innymi na plenerze malarstwa i rzeźby
(1988 r) w Kudowie zdobył złoty medal. Swoje prace wystawiał również indywidualnie, m.in. w górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, muzeum w Wodzisławiu Śląskim, muzeum miejskim „Sztygarka”. Jego prace znajdują się
u prywatnych kolekcjonerów śląskiego malarstwa nieprofesjonalnego. Urodził się w Niewiadomiu, od 44 lat mieszka w
Rydułtowach.
M.A. Wieczorek
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PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy Panu Janowi Klapsia za
udostępnienie swojej wspaniałej kolekcji trofeów
myśliwskich na stoisko TMR, które prezentowaliśmy 21 maja w ramach Święta Stowarzyszeń w Wodzisławiu Śląskim
Zarząd TMR
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

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

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla
Maj:
Andrzej Pikos
Czerwiec:
Alojzy Barnabas
Anna Butwiłowska
Krystian Gajda
Beata Gaszka
Brunon Konieczny
Krzysztof Jędrośka
Krystyna Kieś
Tadeusz Kieś
Erwin Mężyk
Erwin Paszenda
Kamil Wolner

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka”
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MOJE ROZWAŻANIA
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i gospodarniejsze. Wiemy, że planowany jest podatek od wód
deszczowych. Dlatego wprowadziliśmy konkurs na gospodarcze wykorzystanie wód deszczowych w każdym gospodarstwie. Ale też na prawidłową selekcję odpadów. Najlepsze
przykłady będą nagradzane i pokazane w naszej gazecie i na
stronach internetowych. Ogłosiliśmy jak co roku konkurs na
najpiękniej utrzymaną posesję i na Rydułtowika roku. W drugim dniu obchodów Dni Rydułtów odbędzie się Święto Stowarzyszeń. Jak co roku przygotowujemy się do prezentacji na
tych dniach i do występów z nim związanych. Wszystkich
tych, którzy maja jakieś ciekawostki do pokazania prosimy o
kontakt, bo chętnie zaprezentujemy wasze eksponaty na naszych wystawkach.

Moje rozważania
Piszę te słowa nie znając jeszcze rozstrzygnięcia w
wyborach prezydenckich, ale usłyszałem od kandydatów tyle
obietnic, że zacząłem je sobie notować, by po pewnym okresie
móc odnieść się do nich. Szkoda, że żaden z kandydatów nie
odniósł się zasadniczo do sytuacji w górnictwie i sposobu rozwiązania problemu deputatów węglowych dla emerytów. Pragnę jednak wspomnieć, że kancelaria prezydenta Komorowskiego obiecała zainteresować problemem prezydenta i interweniować do Zarządu Kompanii Węglowej S.A. w zakresie
postępu w negocjacjach w sprawie deputatów.
Kilka lat temu już pisałem, że fatalnym błędem było
zaangażowanie się USA, Wielkiej Brytanii i Polski w wojnę
przeciw Husajnowi w Iraku, bo to spowodowało destabilizację
w całym regionie, a efektem tego jest fakt istnienia groźnego
Państwa Islamskiego. Ten fakt to realna groźba wojny religijnej Islamu przeciwko wszystkim. Już to poważnie odczuwamy, bo trzeba będzie przyjąć uchodźców nie tylko politycznych z bliskiego wschodu i Afryki, ale też prześladowanych
Chrześcijan. Szybko odczujemy obecność emigrantów nie
tylko z Ukrainy, ale też z Syrii, Iraku, Jordanii i innych krajów. Niestety należy spodziewać się wzrostu w naszym kraju
nastrojów anty imigranckich. I nawoływania: „Polska tylko
dla Polaków”, co już czynią polscy nacjonaliści.
A jak się mają do tego nasze śląskie problemy? No
cóż, należy się spodziewać, że powstanie śląska partia regionalna, że wreszcie zostanie oddany do użytku Stadion Śląski,
że może uda nam się wywalczyć na powrót chociaż część deputatów węglowych dla emerytów, że powstaną w naszym
regionie ważne drogi – północna i południowa, które w części
będą przebiegać przez Rydułtowy. Te inwestycje są bardzo
potrzebne, bo już teraz ruch jest ogromny i na drogach panują
ogromne korki. Pisałem ostatnio o problemie związanym z
odpadami. Uważam niestety, że nasza Rada Miasta popełniła
błąd zmieniając zasady wywozu odpadów zielonych od miesiąca lipca. Myślę, że uzasadnienie podwyżki np. o 2 zł za
odpady zielone byłoby właściwszym rozwiązaniem, bo tych
odpadów jest ogromna ilość i osoby, które nie maja możliwości przewozu do ustalonego miejsca odbioru będą takie odpady wyrzucać bądź gdzie. I znów będziemy narzekać. Jako Towarzystwo Miłośników Rydułtów inicjujemy szereg przedsięwzięć zmierzających do tego, by wspomóc działania władz
miasta w procesie zmieniania Rydułtów na jeszcze piękniejsze

W dniu 18 maja wzięliśmy udział w święcie stowarzyszeń w Wodzisławiu Śląskim organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. i rybnicki CRIS. Przygotowaliśmy piękną wystawę i daliśmy okolicznościowy występ
w wykonaniu męskiego zespołu „Miłośnicy z TMR-u”. Wystąpiło 11 śpiewaków i dwóch muzyków. Serdecznie dziękuję
za ten występ zespołowi regionalnemu, oraz obsłudze stoiska
w składzie Stanisław Brzęczek i Łukasz Majer. Niestety
brzydka pogoda i bardzo małe zainteresowanie mieszkańców
Wodzisławia ekspozycjami różnych stowarzyszeń zepsuły
satysfakcję organizatorów, wystawców i występujących.
Kończy się rok szkolny i w imieniu Zarządu TMR
życzę uczniom celujących ocen na świadectwach a w wakacje
niezapomnianych wrażeń. Dobrze by było by nasi młodzi
mieszkańcy nie wstydzili się naszej śląskiej godki przebywając na koloniach czy obozach i próbowali prezentować nasze
śląskie zwyczaje i obrzędy. My ze swej strony weźmiemy
czynny udział w „Święcie Wianków” w Olzie, gdzie nie zabraknie śląskiego humoru, godki i śpiewki. Mężczyzn, którzy
lubią śpiewać lub grać na instrumentach prosimy o kontakt, bo
chcemy, by nasz męski zespół „Miłośników” był coraz liczniejszy i prezentował coraz wyższy poziom. Jesteśmy w naszym regionie bodajże jedynym męskim zespołem regionalnym i to nas pozytywnie wyróżnia, ale potrzebujemy wzmocnienia ze strony nieco młodszych mężczyzn. W trosce o zachowanie tradycji bardzo liczymy na młodych, bo zasmucają
fakty, że nikną w naszym otoczeniu zabytki świadczące o naszej tożsamości i gospodarności. Przykładem jest Czernica,
gdzie nie tak dawno zniknął zabytkowy spichlerz – ciekawostka na miarę całego regionu. Jedynym przypomnieniem tego
obiektu jest obecna nazwa dynamicznego stowarzyszenia pod
nazwą „Spichlerz” z bardzo ambitnym planem działania. Grupa tych młodych ludzi zorganizowała już wiele wartościowych
przedsięwzięć i zamierzała między innymi przejąć czernicką
kaplicę, która do roku 1953 pełniła role kościoła. Jakież jest i
nasze zdumienie, że nagle kaplica z inicjatywy proboszcza
została rozebrana. Podobno na tym miejscu ma powstać kaplica przedpogrzebowa, chociaż niektórzy mieszkańcy Czernicy
dziwią się, czemu dotychczasowej kaplicy nie adaptowano na
ten cel. Inni mówią, że teren ma być sprzedany i na tym miejscu ma powstać market – wszak blisko przebiegać będzie droga północna. Co będzie – zobaczymy. Ale dziwią i zasmucają
nas niektóre decyzje i fakty.

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.

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!
Od 01 kwietnia 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
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