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- i wiele więcej...
Dżepetto Squad z 3 miejscem na Konkursie Tańca
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REFLEKSJE PO WYCIECZCE...
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Refleksje po wycieczce
Miałam okazję w czerwcowy długi weekend uczestniczyć w wycieczce na Słowację, do słynnego uzdrowiska Pieszczany i zabytkowego miasta
Bojnice, z ogromnym, pięknie utrzymanym zamkiem.
Bojnice – (węgierskie Bajmóc, niem. Weinitz) – miasto w środkowo zachodniej Słowacji, w
kraju trenczyńskim, w powiecie Prievidza. Położone
jest na wysokości 300 m. n. p. m. Tu znajduje się
ogromny zamek bojnicki, najstarszy na Słowacji
ogród zoologiczny, Prepostska Yaskinia – siedlisko
człowieka neandertalskiego oraz jedno z najstarszych uzdrowisk na Słowacji.
Pieszczany – po słowacku Piestany, niem,
Pistyan,) leżą około 86 km na północ od Bratysławy. Znane
dzięki unikalnemu składnikowi wód termalnych, od średniowiecza. Pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1113 a jako
uzdrowisko 1642 r. Największy rozwój uzdrowiska nastąpił w

XIX wieku i wiąże się z rodziną Aleksandra Wintera. Główna część uzdrowiska znajduje się na wyspie rzeki Wag. Symbol uzdrowiska to rzeźba na Moście z Kolumnadą przedstawiająca chorego, łamiącego i odrzucającego berła.
Można było podziwiać i zachwycać się
nad utrzymanymi zabytkami i elementami ówczesnej kultury. Mnie jednak – w związku z
pobytem tam i spacerem ulicami i alejami tych
miast – nasunęły się inne refleksje. Ze zdziwieniem i to wielkim, nie wierząc własnym oczom i
okularom, intensywnie patrzyłam pod nogi na
placach, parkach, deptakach. Koszy na śmieci w
ogóle nie było. Czy można sobie wyobrazić, że
w ciągu dwóch dni nie zobaczyłam ani jednego
leżącego peta po papierosie, papierka, paczki po
papierosach, plastikowej butelki, bądź woreczka? Coś nieprawdopodobnego. I to na Słowacji
a nie w Szwajcarii. Od razu przed oczami stanęły mi drogi i kosze na śmieci w Rydułtowach,
nie mówiąc już o dróżkach, ustronnych placykach i przejściach. Nasunęło mi się pytanie: Od
czego to zależy, że tu czysto, a u nas w mieście

totalne w tej materii świństwo. Wszystkie możliwe śmiecia,
butelki, torebki, papierki na każdym kroku, a już nagminnie
obok lub przed samymi koszami. Dlaczego? Doszłam do
wniosku, że to wszystko zależy od kultury osobistej i wychowania. Od razu przypomniały mi się słowa polskiego poety
doby Baroku: „Takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Ale śmiecą nie tylko dzieci. Przykład idzie
z góry od dorosłych. Czyżbyśmy więc nie byli wychowani i
elementarnej kultury nie mieli? Nasze miasto jest coraz ładniejsze, więc dlaczego sami je zaśmiecamy i czynimy brudnym? Ale często ci sami obywatele miasta, którzy je notorycznie zaśmiecają, głośno narzekają, że brudno. Tak trudno
donieść peta, papierki parę kroków dalej do kosza? Dlaczego
rzucamy obok kosza? Dla dobra nas wszystkich, estetyki i
wizerunku naszego miasta – „wszak jak cię widzą tak cię
piszą” – warto o tą sferę naszego życia zadbać. Czystość
wspólnego domu dotyczy nas wszystkich. Zastanówmy się
więc, czy tak trudno donieść do kosza, dlaczego rzucamy
obok kosza? Każdy z nas musi się nad tym zastanowić.
Horacy
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AKTUALNOŚCI

70 lat Plastusiowa
Już w ubiegłym roku rozpoczęliśmy przygotowania do
zbliżającej się wielkimi krokami uroczystości z okazji 70 –
lecia Publicznego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w
Rydułtowach. A ostatnie tygodnie były naprawdę gorące –
trzeba było wszystko dopiąć na ostatni guzik i… tak 29 maja
2015 roku o godz. 9:30 przy udziale dyrekcji, obecnych i byłych pracowników przedszkola, jego wychowanków, rodziców, włodarzy miasta, zaproszonych gości, mediów oraz sympatyków przedszkola, rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą w
kościele p.w. św. Jerzego w Rydułtowach obchody naszego
jubileuszu.
W czasie sprawowanej Eucharystii czynny udział brały
dzieci, które wygłosiły modlitwę wiernych, niosły wspólnie z
obecną panią Dyrektor dary, a także śpiewały z całych sił znane im piosenki. Niejednokrotnie również podkreślano szczególną i ważną rolę wychowania przedszkolnego w kształtowaniu osobowości młodego pokolenia.
Następnie wszyscy udaliśmy się do Rydułtowskiego
Centrum Kultury „Feniks” na drugą część obchodów 70 – lecia przedszkola, którą rozpoczęło uroczyste wprowadzenie
sztandaru przedszkola oraz odśpiewanie naszego hymnu. Po
czym serdecznie przywitano wszystkich zaproszonych gości z
panią Burmistrz Kornelią Newy na czele i zaproszono na część
artystyczną.
W
tak ważnym dniu
nie mogło
zabraknąć
Tosi i Plastusia
–
naszych
przyjaciół
i
głównych prowadzących, z którymi przy użyciu wehikułu czasu
„przenosiliśmy” się w czasie poprzez kolejne lata funkcjonowania przedszkola. Od wyzwolenia, kiedy to z potrzeby środowiska powstało jednooddziałowe przedszkole, przez rok 1997,
w którym nastąpiło nadanie placówce imienia „Marii Kownackiej” , przez rok 2011 – kiedy to przenosiliśmy się do nowego
budynku, po czasy współczesne… gdzie przedszkole nadal
tętni życiem i ciągle coś się dzieje. Oczywiście całą uroczystość uświetniły występy naszych przedszkolaków, którzy
swoimi tańcami – od tych prostych po wielce uroczyste, oraz
strojami – od bibułkowych po eleganckie, regionalne, starali
się jak najlepiej oddać charakter zmian jakie towarzyszyły
przedszkolu na przestrzeni lat. Całość dopełniła wspaniała
dekoracja wraz z pokazem archiwalnych zdjęć z życia przedszkola.
W czasie trwania uroczystości uhonorowano panie pełniące funkcję dyrektorek przedszkola oraz obecną panią dyrektor Janinę Blokesz, która nie kryła wzruszenia w czasie podziękowań za swoją działalność na rzecz placówki.
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Na koniec zabrała głos pani burmistrz Kornelia Newy,
która nie szczędząc miłych słów dziękowała za taką pracę i
życzyła dalszych sukcesów, jednocześnie składając na ręce
pani dyrektor podarunki dla przedszkola, pracowników i dzieci. Po czym również pozostali goście i delegacje zabrali głos,
oraz przekazali upominki dla przedszkola.
Choć zmieniali się dyrektorzy, personel, budynek, wychowankowie, stroje, tradycje… to jest to wciąż to samo
przedszkole, które przede wszystkim troszczy się o dobro
dzieci i ich szczęście, oraz dąży do ich wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
Po części artystycznej zaproszono przybyłych gości na
rozmowy kuluarowe przy małym poczęstunku, a rodziców i
dzieci na popołudniowy festyn rodzinny.
Do przedszkola zapraszała rozbrzmiewająca muzyka i
balonowa, kolorowa dekoracja. I tak o godz. 16:00 rozpoczęła
się już mniej oficjalna część obchodów jubileuszu 70 – lecia
istnienia Publicznego Przedszkola nr 1 – festyn rodzinny.
Imprezę przy dźwiękach fanfar rozpoczęto uroczystym
odsłonięciem rzeźby Plastusia, który gestem zachęca do wejścia w progi naszego przedszkola. Następnie odbył się pokaz
„Mam Talent” w wykonaniu rodziców i ich pociech, będący
świetną okazją do zacieśnienia rodzinnych więzów. Po dobrej,
integrującej zabawie pani dyrektor zaprosiła do korzystania z
przygotowanych atrakcji. Dla rodziców przygotowany był
poczęstunek, a dzieci otrzymały upominek, balony, lody, babeczki, szaszłyki. Na przygotowanych stanowiskach malowano buzie, a całość dopełniło szaleństwo na placu zabawa, dmuchanych zamkach, czy trampolinie. W przedszkolu można
było zajrzeć do przedszkolnej kroniki, czy wpisać się do pamiątkowej księgi, której na starej szkolnej ławce pilnował Plastuś.
Zabawie, rozmowom, uśmiechom nie było końca…
nawet pogoda była na ten dzień zamówiona.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli w tym
ważnym dniu z nami, dzieląc z nami radość i czyniąc ten jubileusz jeszcze bardziej wyjątkowym.
Nauczycielki PP1
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POWÓDŹ 1997 - WSPOMNIENIA

Powódź 1997 – wspomnienia
Rydułtowy:
Od tygodnia pada bez przerwy deszcz. Ze studzienek
drogowych zaczyna na wysokość pół metra tryskać woda.
Mieszkańcy dolnej części ul. Ofiar Terroru przewidywali
najgorsze – zaleje nas. I stało się – 7 lipca. Od budynku p.
Kazika do posesji p. Grabca ul. Ofiar Terroru zalana była
wodą na wysokość 80 cm. Budynki przy ulicy Sobieskiego
zalane do parteru, staw „Zawalisko” zaczynał wylewać, kierując całą wodę w dolną partię Rydułtów. Ze stawu
„Machnikowiec” woda zaczęła wylewać w kierunku ul.
Strzelców Bytomskich. Samochody zaparkowane wzdłuż ul.
Ofiar Terroru do połowy stały w wodzie. W radiu, telewizji
ciągłe komunikaty: „Rzeka Odra wylała”, „Racibórz zatopiony”, „Zatopione wszystkie wioski wzdłuż rzeki Odry i Olzy
od granicy”.
Na dwa dni przed powodzią przy Urzędzie Miasta
powołany został sztab przeciwpowodziowy. Dowodził nim
zastępca burmistrza – Leon Tatura. Do akcji przeciwpowodziowej zaangażowały się niemal wszystkie rydułtowskie
firmy, Państwowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Do dziś
przed oczyma mam stojącego w wysokich rybackich butach
pana Leona Taturę, a także radnych p. Janusza Grabca, Alojzego Barnabasa, Alojzego Brachmańskiego, Krystynę Garbas,
Eugenię Dziwisz, Edytę Paciulan, Czesława Moskwę i wielu
innych. Wszystkie sklepy na wspomnianym powyżej odcinku
ul. Ofiar Terroru były zalane. Towar z dolnych półek pływał
po sklepie. Przez prawie dwa tygodnie nie było możliwości
handlowania. Sklepikarze ponosili wysokie
straty. Po
paru dniach
woda
zaczyna opadać, pozostawiając po
sobie pozrywane płyty
chodnikowe, gałęzie, piach, śmieci oraz zalane wszystkie piwnice w
dolnej partii ul. Ofiar Terroru i ul. Sobieskiego.
Racibórz:
Do rydułtowskiego sztabu przeciwpowodziowego
pierwszego dnia dołączyli członkowie Towarzystwa Miłośników Rydułtów. Na rydułtowskim rynku rozstawiono duże
harcerskie namioty. Służyły one jako magazyny towarów
pierwszej pomocy takich jak woda pitna, żywność, środki
czystości, bandaże, ubrania, a także meble, pralki, lodówki.
Na apel sztabu Towarzystwa Miłośników Rydułtów skierowany do mieszkańców miasta oraz firm, hurtowników, sklepów odzew był ogromny. Magazyny codziennie były pełne
towarów. Przez okres tygodnia codziennie w kierunku Raciborza, Gorzyc, Olzy, Tworkowa, Bukowa odjeżdżały ciężarówki z towarem dla powodzian. Codziennie Prezes TMR-u
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Henryk
Machnik i
ja zawoziliśmy do
ww. miejscowości
m.in. wojskową
kuchnię
polową z
grochówką.
Do
południa
rozwózka,
a po południu szukaliśmy sponsorów, aby mieć produkty na
następny dzień. W tym miejscu należy się przypomnienie i
wielkie słowa uznania dla prywatnych sklepów spożywczych,
dla firmy rzeźniczej „Berger”, a przede wszystkim dla p. Reni
Niesporek z restauracji „Parys” oraz restauracji „Bar
Express” przy KWK Rydułtowy za bezinteresowne codzienne
gotowanie grochówki. Wspomnieć należy także firmę meblową z ul. Gajowej za darmowe meble dla powodzian, które
transportowane były do Bukowa. Bezinteresowną pomoc
ofiarowali także właściciele samochodów ciężarowych, p.
Szolc, p. Kowol i inni, których nazwisk niestety już nie pamiętam. Bezinteresownie pomagały także panie, które w magazynach segregowały towar, a także pomagały przy załadunku na samochody. Pamiętam m.in. panią Krystynę Maksik.

Gdy sięgam do tamtych dni pamięcią przypominam
sobie, że z grochówką jeździliśmy najczęściej do Raciborza i
Gorzyc. Środki czystości, wody mineralne transportowaliśmy
do Tworkowa, Syryni oraz Raciborza. Największe zapotrzebowanie na meble, pralki było w Bukowie. Chleby wędrowały w największych ilościach do szkoły w Raciborzu. Do
wszystkich wymienionych miejscowości dojeżdżaliśmy własnymi środkami transportu, natomiast do Raciborza wojsko
prywatnych samochodów nie wpuszczało. Przed kanałem
„Ulga” każdorazowo byliśmy zatrzymywani. Tam musieliśmy przeładować przesyłkę na wojskową amfibię, ponieważ
od rzeki ulice miasta były od 1 m do 1,5 m w pod wodą. W
Raciborzu jedynie rynek nie był zalany. Pozostałe ulice,
cmentarze, dzielnica fabryczna były pod wodą. W niektórych
miejscach z wody wyłaniały się dachy samochodów. Nad
głowami ciągle kursowały helikoptery transportujące z dachów mieszkańców.
Stanisław Brzęczek
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POSEŁ RYSZARD ZAWADZKI...

Sylwetka kandydata na Rydułtowika Roku 2014
Ryszard Zawadzki
Urodzony 24 sierpnia 1951 roku
w Nysie, żonaty, ojciec dwojga
dorosłych dzieci. Wykształcenie
wyższe magisterskie. Absolwent
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Opolu. Nauczyciel Historii i Wiedzy o społeczeństwie. Studia podyplomowe: "Ochrona człowieka
w środowisku pracy" (CIOP w
Warszawie). Od 1986 do 2006
pełnił funkcję Dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. W 2006 roku został
powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Wodzisławia
Śląskiego. Poseł VI i VII kadencji.
Przynależność do Komisji:
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
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.
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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.
POLIYKA 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 TOWARZYSTWEM 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 akcję pomocy emerytom górniczym, którym odebrano jedną tonę węgla deputatowego. Nasze wspólne działania, które objęły grupę ponad 10 000 emerytów z kopalń naszego regionu zakończyły się sukcesem.
Henryk Machnik

Wakacyjne rady
Głowa nie jest od parady,
Służyć musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
Kiedy słońce pali.
Płynie w rzece woda
Chłodna, bystra, czysta,
Tylko przy dorosłych
Z kąpieli korzystaj.
Jagody nieznane,
Gdy zobaczysz w borze:
Nie zrywaj! Nie zjadaj! –
Bo zatruć się możesz.

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

Urządzamy grzybobranie,
Jaka rada stąd wynika:
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka.
Biegać boso jest przyjemnie,
Ale ważna rada:
- idąc na wycieczkę pieszą,
Dobre buty wkładaj!

Wiera Badalska
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Krzyżówka nr 4 LIPEC
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 prawidłowe rozwiązanie opublikujemy w
kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedzi czekamy do

POZIOMO:
1 Łączy rybę z nabojem
2 Forma wynagrodzenia za pracę
3 Wczesną wiosną niebezpieczna dla mostów
4 Angielskie piwo
5 Zdrobniale o lubej Kmicica
6 Ozdobny, włóknodajny sukulent, który kwitnie tylko raz
7 Okala plażę
8 Piłka poza boiskiem
9 Ostry promień
10 Łączy kangura z zakupami
11 Środek przeciwbólowy
12 Wygodne lub boleści
13 Największy w Europie wulkan
14 „Świętujący” ser
15 Pity z tonikiem
16 Szeroka jak Wisła
17 Elegancki kamień
18 Trafiła na kamień
19 „… za wsią” Kraszewskiego
20 Do pieczętowania wartościowych przesyłek
21 Jeden z wielu na dworcu kolejowym
22 Słona kropla
23 „Żywe srebro”
24 Dobrze, gdy jest ekologiczny
25 Stosowany w leczeniu nowotworów
26 Tam chętnie chodzą kobiety
27 Korbowy lub przeciwpowodziowy
28 Jeden z wielu w pasiece
29 W silniku lub w ciasnym przejściu
30 Słodki syrop dla dzieci
31 Nasz praojciec
32 Napad morderczego szału
33 W kuchni nad piecem
34 Litera w greckim alfabecie
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25-07-2015! Hasło krzyżówki czerwcowej - HENRYK
MACHNIK. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Stefan Majer,
Bogumiła Dzierżęga, Bogdan i Joanna Buchta, Eugenia
Bluszcz. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy!

35 Legendarny założyciel Krakowa
36 Polecenie
37 Słynna hiszpańska flota wojenna
PIONOWO:
1 Obowiązkowo na wigilijnym stole
2 Antonim nieużytku
3 Atrybut kelnera
4 Ma go każdy dom
5 Nie jest dobrze, gdy na bank
6 Jeden ze stanów w USA
7 Zastępuje oryginał
8 Teraz każdy ma lampę błyskową
9 Instytut Pamięci Narodowej
10 Samiec świni
11 Twarożek sojowy
12 Niejeden w skórzanej kurtce
13 Urzędnik we Francji
14 Tam w siną poszedł kochaś
15 Tradycyjny wypiek śląski
16 Może być Piosenki Biesiadnej
17 Rósł, gdy nie było nas
18 Jej nie wypada
19 Czesankowa lub zgrzebna
20 Narzędzie pracy włamywacza
21 Dekolt jak karciany kolor
22 Materiał tkany we wzory
23 Wybranka Nerona
24 W sieci rybackiej
25 „… na dwa serca”
26 Urządzenie prądotwórcze
27 Złośliwy, pełny, dobry, zły…
28 Żałobny materiał
29 Mała Elżbieta
30 Łączy rzekę ze sztuką

8

WIEŚCI Z SĄSIEDNICH GMIN

Wieści z sąsiednich gmin
JEJKOWICE
GENialni są wśród nas
Zakończyła się II edycja konkursu „GENialna szkoła”. W finale, który odbył się w czwartek w gmachu MEN,
wzięła udział wiceminister Urszula Augustyn. „GENialna
szkoła” to konkurs realizowany przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO w ramach kampanii społecznej „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”.
Akcję Honorowym Patronatem objęła minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. W trakcie czwartkowej gali
wręczono nagrody i wyróżnienia przedszkolom, szkołom i
placówkom oświatowym, które w szczególny sposób pomagają dzieciom chorym na mukowiscydozę i inne choroby rzadkie, a także dzieciom z innymi zaburzeniami o podłożu genetycznym i neurologicznym. Jedną z wyróżnionych szkół zostało Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach

PSZÓW
Oficjalne odsłonięcie tablicy z nazwą rynku
26.06.2015 o godz. 12:00 na pszowskim rynku odbyło
się oficjalne odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie nazwy „Plac Św. Jana Pawła II” Rynkowi Miasta Pszów

KLUKA 35/1 Lipca 2015

Te pierwsze nieformalne kontakty zaowocowały realizacją dwóch projektów z Euroregionu Silesia („Polsko –
Czeska przygoda z nauką” oraz „Polsko – Czeska wędrówka
po okolicy”) przez szkoły w Brance i Rzuchowie oraz kilkoma
wizytami Starosty Radima Śnek w naszej gminie, m. in. 29
listopada 2013 r. podczas otwarcia nowego przedszkola w
Pogrzebieniu, czy we wrześniu 2014 r. na dożynkach gminnych w Pogrzebieniu.

RADLIN
Nowy park wokół willi dyrektora Waschmanna otwarty przez
radliński PTTK
19.06.2015 radliński oddział PTTK dokonał uroczystego otwarcia odnowionej przestrzeni parkowej, wokół Willi
Dyrektora Wachsmanna, czyli popularnej "Górniczej Strzechy" (zwanej czasem "NOT"-em). Przez ostatni czas wolontariusze radlińskiego oddziału PTTK przy pomocy KWK Marcel, Miasta Radlin oraz sponsorów prywatnych, uporządkowali
przestrzeń parku, wykonali ścieżki, oraz nowe miejsca postojowe dla turystów na rowerach. Efekt jest niesamowity! Turyści z PTTK-u już zapowiadają dalsze plany upiększania terenu, m.in. o nowe nasadzenia roślinne, oświetlenie terenu czy
kolejne ławki i stoły.

Spotkanie z aspirantem Piotrem Lorenc z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim Wydział Ruchu Drogowego - „Nowe przepisy drogowe”

KORNOWAC
Otwarcie pawilonu czesko - polskich spotkań
W sobotę 20 czerwca 40 osobowa delegacja z Gminy
Kornowac, z wójtem gminy Kornowac – Grzegorzem Niestrojem - na czele, udała się do gminy Branka u Opavy. W dniu
tym odbyła się uroczystość otwarcia Pawilonu ogrodowego
czesko – polskich spotkań, który powstał w ramach projektu
współfinansowanego przez Euroregion Silesia. Po uroczystym
przecięciu wstęgi i otwarciu pawilonu wójt Gminy Kornowac
– Grzegorz Niestrój, sekretarz gminy - Radosław Łuszcz oraz
Starosta obce Branka u Opavy - Radim Śnek i jego zastępca
Radomír Hrabě podpisali umowę o współpracy i partnerstwie
między naszymi gminami.
Sobotnie spotkanie było ukoronowaniem kilkuletnich
kontaktów zainicjowanych w lipcu 2013 r. spotkaniem władz
obu gmin i dyrektorów szkół. Szkoła podstawowa z Branki
oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny z Rzuchowa poszukiwały
partnera do realizacji projektu. Podczas pierwszej wizyty strony czeskiej gościliśmy delegację z Branki w Urzędzie Gminy i
w szkole w Rzuchowie. Podczas tego spotkania zapadła decyzja o wspólnym projekcie szkół, a także o możliwym zawarciu umowy współpracy między gminami Branka u Opavy i
Kornowac. Ustalono, że władze obu Gmin będą się spotykać
w celu omówienia i wypracowania zasad przyszłej współpracy.

‘Nowe przepisy drogowe "od 18 maja 2015r’ to temat ostatniego spotkania zorganizowanego przez organizację Forum
Firm, które odbyło się 27 maja w ‘Leśnej Perle’ w Radlinie.
Zaproszonym gościem był aspirant Piotr Lorenc z Komendy
Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim Wydział Ruchu
Drogowego który omówił zasadnicze zmiany w przepisach
ruchu drogowego w 2015 roku w swojej wypowiedzi szczególnie zwrócił
uwagę na :
- przewożenie dzieci w samochodzie
- przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/
h. gdzie można będzie
prawo jazdy stracić na 3 miesiące. Prawo jazdy zostanie odebrane od razu na miejscu
zdarzenia przez funkcjonariusza policji.
- prowadzenie auta bez prawa jazdy (po wcześniejszym jego
zatrzymaniu) starosta wyda
decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. To
oznacza konieczność
ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.
- wyższe kary dla osób prowadzących auto pod wpływem alkoholu.
- przewożenie co najmniej o dwie osoby więcej niż pozwala
na to wpis w dowodzie
rejestracyjnym można stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
Zebrał: Łukasz Majer
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Festyn Rodzinny w szkole podstawowej
nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach
„TRZYMAJ FORMĘ – ŻYJ ZDROWO!” – pod
takim hasłem w sobotę, 30 maja, odbył się Festyn Rodzinny
w radoszowskiej „trójce”. Pogoda (prawie) dopisała, ale
przede wszystkim dopisali goście! Festyn rozpoczął się powi-

taniem wszystkich przez Panią Dyrektor, Joannę Skowron,
oraz Panią Wicedyrektor, Zuzannę Wachełkę. Zabawę rozkręcił gorący pokaz tańca salsa. Następnie przeszliśmy na boisko
„Orlik”, gdzie nasi pierwszoklasiści wykonali taniec z piłkami na początek meczu pomiędzy samorządowcami
(„Niebieskie Diabły”)
i księżmi („Czerwone
Anioły”). Wydarzenia
na boisku na gorąco
komentowali rydułtowscy radni: pani
Teresa Anielska i pan
Adam Meslik. Mecz
zakończył się remisem 3:3, a o zwycięstwie zadecydowały
rzuty karne. Puchar
dla samorządowców
wręczyła Pani Burmistrz, Kornelia Newy. Kolejnymi punktami festynu były:
aerobik, gimnastyka
korekcyjna oraz konkursy sprawnościowe
dla dzieci i rodziców.
Publiczność przyciągnął również mecz w
„dwa ognie” pomiędzy nauczycielami i
rodzicami – po długiej walce zwycięstwo przypadło dru-
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żynie rodziców. Dużym zainteresowaniem cieszył się również
pokaz sztuk walki. Całej imprezie towarzyszyły również liczne stoiska, promujące zdrowy styl życia i zdrowe odżywanie:
można było skorzystać z porad dentystycznych, fizjoterapeuty, usług salonu piękności, zarejestrować się w bazie dawców
szpiku, od harcerzy nauczyć się zasad udzielania pierwszej
pomocy, zatańczyć z policyjnym Sznupkiem, a także poznać
tajniki psiego języka w amerykańskim tirze Fundacji Ewy
Naworol „My nie gryziemy”. W dniu festynu stanęło również
pierwsze w Rydułtowach zamknięte stanowisko dla Pani
Stopki. Sponsorem jest firma SOWMET pana Józefa Sodo.
Na tych, którzy zgłodnieli lub chcieli po prostu odpocząć,
czekała kawiarenka pełna pysznych ciast oraz rożno, zapiekanki i gofry. Kto nie był, niech żałuje! Już teraz zapraszamy
do nas za rok! Dziękujemy wszystkim sponsorom.
Joanna Skowron
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Wieści z desek teatru
Czy naszym Czytelnikom i mieszkańcom naszego
miasta mówi
coś
nazwa
„Dżepetto
Squad?” Nie?
A
powinna!
„Dżepetto
Squad”
to
grupa taneczna dzieci i
młodzieży w
różnym wieku,
którzy realizują swoje pasje poprzez niesamowite występy.
Świetna choreografia, wyczucie rytmu – to właśnie cechuje
młodych tancerzy zrzeszonych przy „RCK Feniks”. Kto do tej
pory o nich nie słyszał, niech czym prędzej nadrobi to niedopatrzenie. O tym jak bardzo utalentowane są to dzieci niech
świadczy fakt, że w Ogólnopolskim Konkursie Tańca 2015
zajęły rewelacyjne 3 miejsce! I to pomimo tego, że zespół jest
jeszcze bardzo młody – zarówno stażem występowania, jak i
wiekiem. Osoby, które przybyły na rydułtowski rynek na obchody 25-lecia Samorządności miały możliwość zobaczenia
próbki ogromnych możliwości, jakie prezentuje „Dżepetto
Squad”. Redakcja „Kluki” gratuluje całemu zespołowi sukcesów i przewidujemy, że jeszcze nie raz będzie nam dane opisywać wasze kolejne sukcesy sceniczne.
Napisać, że w Rydułtowskim Centrum Kultury
„Feniks” będzie można zobaczyć gwiazdy, to nie napisać nic.
Powszechnie bowiem już wiadomo, że dzięki staraniom pracowników i dyrekcji RCK co miesiąc goszczą w naszym mieście artyści znani, lubiani, będący na topie. Jednak w miesiącu lipcu RCK zaprasza nas do spotkania z gwiazdami….
prawdziwymi!
8 lipca na Sali kinowej odbędzie się „Podróż do
gwiazd”, czyli wykład astronomiczny połączony z projekcją
multimedialną i obserwacje przy użyciu teleskopów. Bilety w
cenie 10 zł. Zapisywać można się w siedzibie RCK lub zgłoszeń można dokonać telefonicznie. Mile widziani wszyscy
powyżej 6 lat.
Z kolei 15 lipca RCK zaprasza na „Letnią Akademię
Młodego Naukowca Uniwersytetu Rozwoju”. W ramach zajęć przewidziano pokaz „Tajemnice zmysłów”, „Warsztaty
eksperymentów”, „Warsztaty Biolaboratorium”. Pokaz i
warsztaty przeznaczone są dla dzieci od 7 lat. Niewykluczone, że po tych warsztatach wszystkie dzieci będą chciały znaleźć pod choinką zestawy młodego chemika…
Niejako podsumowaniem „naukowego lipca” w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” będzie rodzinna wycieczka do Planetarium Śląskiego w „Chorzowie”, która odbędzie się 22 lipca. Punkt obowiązkowy dla każdego młodego
astronoma!
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Na zakończenie miesiąca, 29 lipca w Rydułtowach
zagości Zdrojowy Teatr Animacji z Jeleniej Góry, który dla
naszych najmłodszych przygotował spektakl „Tylko jeden
dzień”. Występ odbędzie się w ramach programu „Teatr Polska”. Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie
„RCK” od 06 lipca.
Warto także wspomnieć o odbywającej się w dniach
03-24 lipca wystawie „Oderwani”, którą zobaczyć będzie
można w Galerii „Złote Grabie”. Autorami wystawy jest Grupa Niezależnych Kuratorów (GNK), czyli studenci podyplomowych studiów historii sztuki Uniwersytetu Śląskiego, którzy pod kierunkiem prof. Irmy Koziny zorganizowali wystawę prac twórców nieprofesjonalnych.
Łukasz Majer

Filmowy lipiec w RCK „Feniks”
No i doczekaliśmy się - nareszcie wakacje. Czas podróży, urlopów, wypoczynku i błogiego lenistwa. Lato to
także okres spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół, a
jednym z najlepszych na tą okazję miejsc jest sala kinowa
RCK „Feniks”.
Już na początek rydułtowski przybytek X muzy ma dla
wszystkich łaknących lekkiej rozrywki nie lada atrakcję. Mowa tu o kontynuacji serii o Parku jurajskim, czyli Jurassic
World (w RCK od 3 do 9 lipca). W chwili gdy piszę te słowa,
film o wskrzeszonych do życia dinozaurach bije kolejne rekordy finansowe na świecie. W zaledwie 11 dni od premiery
uzbierał miliard dolarów i ma ogromne szanse stać się największym hitem nie tylko tego lata, ale również roku. W roli
głównej zobaczymy gwiazdę Strażników Galaktyki, Chrisa
Pratta.
Dla tych, którzy w wakacje wolą się pośmiać niż podziwiać efekty specjalne, przygotowano trzy komedie. Pierwszą z nich jest sequel przeboju sprzed trzech lat – Ted 2
(31.07.). Wulgarny pluszowy miś powraca i tym razem stara
się zostać ojcem. Na planie partnerują mu Mark Wahlberg,
Amanda Seyfried i Morgan Freeman. W Dziewczynie wartej
grzechu (3-5.07.) zakochany broadwayowski reżyser pomaga
w karierze prostytutce pragnącej zostać aktorką. W obsadzie:
Owen Wilson i Jennifer Aniston. Lato w Prowansji (1016.07.) opowiada z kolei o wakacjach wnuków u dziadka
(Jean Reno), którego z racji rodzinnych utarczek dotąd nie
poznały. Gwiazd kina nie brak także w musicalu Tajemnice
Lasu (20-23.07.), stanowiącego hybrydę klasycznych baśni i
bajek, takich jak „Czerwony Kapturek”, czy „Kopciuszek”.
W roli złej królowej występuje Meryl Streep, a złego wilka
gra Johnny Depp.
Z poważniejszego repertuaru warto polecić jeszcze
dramaty Nowa dziewczyna (10-12.07.), romans Randka z królową (17-19.07.), oraz thriller Lost River (24-26.07.).
Jak co miesiąc ofertę uzupełniają pozycje dla najmłodszych widzów, którymi w lipcu są same animacje: Fru! (13.07.), Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów (6-7 i 9.07.), najnowsze dzieło studia Dreamworks - Dom (13-16.07.) oraz
konkurencja z Disney Pixar - W głowie się nie mieści (2431.07.). Największym zainteresowaniem powinny jednak
cieszyć się kultowe Minionki (17-23.07.), czyli spin-off serii
Jak ukraść księżyc.
Kuba Abrahamowicz
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ny posiłek, dekorację zwycięzców oraz loterię z nagrodami.
Współorganizatorami Festiwalu byli wodzisławskie Starostwo Powiatowe oraz Gosław Sport Center.
Kuba Abrahamowicz

Podsumowanie bardzo udanego sezonu

Region biegał i maszerował
4 czerwca 2015 r. miał miejsce II Czernicki Bieg
Uliczny. W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Działań Lokalnych „Spichlerz”, łącznie wzięły udział 133
osoby, które rywalizowały ze sobą na dwóch dystansach: 5 i
10 km.
Na krótszym z odcinków tryumfował Paweł Konsek z
czasem 16 minut i 8 sekund. Drugi był Mariusz Szmajduch
(17:04), a trzeci Sławomir Szurek (17:12). Wśród biegnących
na „dychę” najszybszy okazał się Jakub Glajcar (33:50),
przed Mateuszem Wolnikiem (34:05) i Marcinem Sznapką
(36:59). Podczas ceremonii dekoracji wręczono także nagrody
dla najlepszych zawodników z gminy Gaszowice. Zostali
nimi: Sławomir Zawisz oraz Tomasz Wojaczek.
*

*

*

Tydzień później 14 czerwca, 156-ciu biegaczy i kijkarzy zawitało do Wodzisławia Śląskiego. Okazją były kolejne
w ciągu sezonu zawody zorganizowane przez lokalny Klub
Sportowy „Forma” – Festiwal Biegowy 2015 o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego.
Zgodnie z nazwą imprezy, miłośnicy biegania mierzyli
się na aż trzech dystansach. W rywalizacji na 5 km dwa najwyższe stopnie podium zajęli reprezentanci organizatora Tomasz Słupek (19:45) oraz Marek Chrószcz (21:40). Tuż za
nimi uplasował się Brunon Brawański (23:56).
Biegacze „Formy” kompletnie zdominowali także
„pudło” we współzawodnictwie na 1 milę (1608 m). Wygrał
Robert Zostawa (5:59) przed Ireneuszem Stachowskim (6:04)
i Mariuszem Wyszkoniem (6:12).
Pierwszym, który przekroczył metę na dystansie 10
km był Przemysław Gibiec z klubu Olza Cieszyn (39:30).
Zaledwie 12 sekund później swój medal odbierał Artur Oślizło z Połomii. Podium uzupełnił kolejny zawodnik „Formy”,
Janusz Magiera (40:41). W rywalizacji tej wystartowało także
dwoje rydułtowików. Anna Kurcoń uplasowała się na 44., a
Przemysław Luleczka na 47. miejscu.
Okazję do sprawdzenia swojej kondycji mieli także
zawodnicy nordic walking. Podium kijkarzy ułożyło się następująco: 1. Artur Biłek z NW Lubliniec (32:56), 2. Ryszard
Kłyś z Błyskawicy Gliwice (33:02), 3. Marcin Adamkiewicz
z GK Victoria Rybnik (33:41).
Po sportowych zmaganiach przyszedł czas na wspól-

W dniu 21.06.2015r. dobiegły końca rozgrywki piłkarskiego sezonu 2014/2015, w których uczestniczyły drużyny Naszego Klubu. Sezon dla nas zakończył się awansem
drużyny seniorów do Klasy Okręgowej. Po ciężkich bojach
zajęliśmy drugie miejsce w Klasie A za drużyną Polonii Łaziska.
W rozgrywkach drużyn młodzieżowych też odnieśliśmy kilka sukcesów, a nasze zespoły walczyły jak równy z
równym z drużynami, które do tej pory były poza naszym
zasięgiem. Sukcesy te były efektem zmian organizacyjnych,
jakie zaszły w naszym Klubie. Zaczęło z początkiem roku
działać piłkarskie przedszkole w ramach projektu współpracy
z Górnikiem Zabrze w którym trenują chłopcy w wieku 3-6
lat.
Grupę naborową rocznika 2007/2008 po Adamie
Steinie przejął Jakub Machnik i w tej chwili Grupa ta liczy 40
zawodników.
Drużyna Żaków rocznika 2006 którą prowadzi Janusz Machnik zajęła w swojej klasie rozgrywkowej drugie
miejsce w Podokręgu Rybnik ustępując nieznacznie drużynie
Odry Wodzisław.
Orliki 2005 z trenerem Grzegorzem Jordanem awansowały do najlepszej czwórki w swojej klasie rozgrywkowej
pokonując m.in. MOSiR Jastrzębie.
W Podokręgowej Lidze Orlików rocznika 2004 drużyna prowadzona przez Patryka Bielicę awansowała do grupy
B w swojej kategorii wiekowej.
Ekipa Wojewódzkiej Ligi Młodzików, której trenerem jest Dariusz Długosz zajęła w trudnej grupie rozgrywkowej piąte miejsce.
Drużyna Podokręgowej Ligi Trampkarzy Młodszych
prowadzona przez Łukasza Postawkę zajęła drugie miejsce
(jednakowa ilość zdobytych punktów co mistrz grupy) w
swojej Grupie.
Wreszcie drużyna Wojewódzkiej III Ligi Juniorów
prowadzona przez Roberta Mościckiego zajęła w swojej bardzo trudnej grupie szóste miejsce.
Podsumowanie sezonu nastąpi na rodzinnym festynie
pt. RODZINA NAPRZODU w dniu 26.06.2015r. z którego
relacja jak również informacje o turniejach, w których uczestniczyły Nasze Drużyny w następnym wydaniu. Zarząd Klubu
pragnie również poinformować, że NIE zamykamy Klubu
podczas wakacji, a w dniach 29.06-24.07.2015r. przeprowadzimy akcję LATO z PIŁKĄ podczas której nasi trenerzy
będą pełnić dyżury w poniedziałek, środę, piątek w
godz.17:00-19:00, na które zapraszamy wszystkie dzieci i
młodzież pragnących uczestniczyć w zajęciach piłkarskich.
J.
Machnik
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"Narcyz" w rękach Barbary Laszczyńskiej

- 22 lipca obchodzone było dawniej Narodowe Święto Odrodzenia Polski
- w 1410 roku miała miejsce bitwa pod
Grunwaldem
- w 1875 roku zmarł Hans Christian Andersen – duński bajkopisarz
- w 1876 roku zmarł Aleksander Fredro
- w 1879 roku urodził się Stanisław Ligoń – pisarz, autor
wielu zbiorów anegdot i żartów
- w 1908 roku urodził się dh hm. Jan Klama, późniejszy komendant ZHP Rydułtowy
- w 1915 roku urodził się Konrad Rezner, późniejszy komendant ZHP Rydułtowy
- w 1915 roku urodził się dh phm. Jan Margiciok, instruktor
KH ZHP Rydułtowy
- w 1920 roku w obliczu zagrożenia ze strony nawały bolszewickiej Episkopat Polski oddał kraj pod opiekę Matki Boskiej
- w 1920 roku wybuchło II Powstanie Śląskie
- w 1934 roku zmarła Maria Curie-Skłodowska
- w 1938 roku w Rydułtowach zaczęto szkolić starszych harcerzy w dziedzinie sanitariuszy, przed zbliżającą się wojną
- w 1943 roku w katastrofie lotniczej na Gibraltarze zginął
gen. Władysław Sikorski
- w 1945 roku odbyła się konferencja w Poczdamie – ustalono zachodnią i północną granicę Polski
- w 1950 roku podpisano umowę o granicy na Odrze i Nysie
w Zgorzelcu
- w 1954 roku uruchomiono pierwszą na świecie elektrownię
atomową (w ZSRR)
- w 1980 roku nastąpiła podwyżka cen – rozpoczęły się strajki w Polsce
- w 1991 roku powołano w mieście Jednostkę RatowniczoGaśniczą Straży Pożarnej w Rydułtowach
- w 1991 roku na wniosek Sióstr Służebniczek przedszkole
przy kościele pw. Św. Jerzego przyjęło nazwę: Katolickie
Przedszkole Niepubliczne – „Ochronka Edmunda”
- w 1993 roku ponad 10 000 pątników powitało Jana Pawła II
podczas pobytu na Górze św. Anny
- w 1993 roku podpisano Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską
- w 1995 roku zmarł rdzenny rydułtowik, profesor Koncertmistrz Filharmonii Śląskiej Paweł Święty. Obecnie jego imię
nosi Prywatna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Rydułtowach
- w 1996 roku miała miejsce likwidacja spółki pod nazwą:
Ośrodek Kultury „Wawel” w Rydułtowach
- w 1997 roku miała miejsce powódź w Rydułtowach
- w 2003 roku obowiązki proboszcza parafii pw. Św. Jerzego
objął ks. Konrad Opitek
- w 2008 roku poznańscy archeolodzy natrafili na mur świątyni księżnej Dobrawy – pierwszej świątyni na ziemiach piastowskich. Odkrycia dokonano w Ostrowie Tumskim
- w 2008 roku zmarł długoletni instruktor ZHP dh hm. Henryk Cieślik
- w 2009 roku z rąk p. Burmistrz TMR otrzymało specjalny
dyplom „Lidera Aktywnych”
Stanisław Brzęczek

Już po raz 14 kapituła nagród „Narcyz” spotkała się,
aby nagrodzić te kobiety, które swoją pracą i zaangażowaniem promują nasz region i całe województwo. Kapituła docenia nie tylko pracę zawodową, ale także zaangażowanie
osobiste i społeczne w szerzenie wiedzy o Śląsku, jego historii i tradycjach. W tym roku nagrodzono 8 kobiet, wśród których znalazła się Barbara Laszczyńska – dyrektor Biblioteki
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Rydułtowach. Kapituła
doceniła wkład w popularyzację czytelnictwa w regionie, a
także w całym kraju. Rydułtowska Biblioteka im. Henryka
Mikołaja Góreckiego dzięki staraniom Pani dyrektor stała się
domem dla licznych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w Rydułtowach. Jest to miejsce otwarte
dla ludzi ceniących sobie dobrą książkę, ale także tych, którzy mają dobre pomysły popularyzujące czytelnictwo oraz
wiedzę o mieście Rydułtowy. Co warte podkreślenia, pracownicy biblioteki, dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor wychodzą z murów książnicy i starają się przyciągnąć nowych czytelników poprzez liczne akcje plenerowe. Starania dyrekcji
Biblioteki im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Rydułtowach
na tym się nie kończą. Sporą popularność zyskuje oferta dla
tych zupełnie najmłodszych mieszkańców Rydułtów. „Moliki
Książkowe” - to dzieci od 0 do 3 lat, które pod okiem wykwalifikowanej kadry mogą bawić się i uczyć wśród książek
razem ze swoimi rodzicami. Biblioteka ma na swoim koncie
liczne publikacje popularyzujące Rydułtowy i Śląsk. Najnowsza tego typu pozycja pt: „Szarlota, szarlotki oraz jabłka w
roli głównej i w tle” jest zbiorem tradycyjnych przepisów
obecnych w naszych domach od pokoleń. Od momentu wydania cieszy się niesłabnącą popularnością, ponieważ jest
jednym z nielicznych wydawnictw, które promują kulinarne
tradycje ziemi rydułtowskiej.
„Ta nagroda to zaszczyt i wyróżnienie, ale również
ogromne zobowiązanie” - powiedziała Barbara Laszczyńska
na oficjalnej gali wręczenia nagród „Narcyz” w Zamku Piastowskim w Raciborzu. „Dziękuję Kapitule za jej przyznanie,
a władzom miasta Rydułtowy za nominację do nagrody. Upowszechnianie kultury masowej, dbałość o kontakt z kulturą
wyższą, popularyzacja czytelnictwa, troska o dobór księgozbioru, o słowo, o poprawność językową w dobie powszechnie panujących „siema” „nara i „pozdro” to misja rydułtowskich bibliotekarzy. No i człowiek… drugi człowiek, ten przez
którego i dla. Wychowana w duchu poszanowania, życzliwości i pokory wobec drugiego człowieka codziennie dziękuję za
ludzi, których spotkałam na swojej drodze. Za tych, od których wiele się nauczyłam i ciągle się uczę, ale także za tych,
którzy są źródłem moich porażek, rozterek i niepowodzeń.
Dziękuję najbliższym i bliskim, przyjaciołom i znajomym a
także obcym spotkanym przypadkowo, jednorazowo. Tę wyjątkową nagrodę dedykuję, także pewnej grupie ludzi. Ludzi
niezwykłych przez swoją zwykłość, bez których udziału tej i
innych nagród pewno by ni było a dzięki którym moja praca,
którą traktuję poważnie i odpowiedzialnie staje się co dnia,
radością i przyjemnością i nieustającym źródłem satysfakcji.
Ci Ludzie, to zespół Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy
im. Henryka Mikołaja Góreckiego”.
Za www.rydultowy.pl
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Humor, humor, humor!!!

Cebula

Od
zamierzchłej starożytności
znane
Dzwoni telefon. Pies odbiera i mówi:
były jako pokarmy
- Hau!
czosnek i cebula.
- Halo?
Początkowo elita
- Hau!
społeczna
jadła
- Nie rozumiem.
czosnek,
a
plebs
–
- Hau!
cebulę.
Później
- Proszę mówić wyraźniej
odwrotnie – cebu- H jak Henryk, A jak Agnieszka, U jak Urszula
lę spożywała tylko
arystokracja, zaś
Dwa psy siedzą na pagórku i wyją do Księżyca. W końcu jeden
dla biedoty pozostawał czosnek.
pyta drugiego:
- Jak myślisz, czy na Księżycu ktoś mieszka?
Również od tysięcy lat cebula stosowana jest w medy- Oczywiście, przecież tam ciągle pali się światło.
cynie ludowej jako środek na liczne zaburzenia samopoczucia,
bóle i choroby. O możliwościach cebuli może świadczyć fakt,
Mąż zmywa naczynia, zabierał się właśnie za patelnię.
że już podczas jej krojenia zaczynamy płakać. Gdy piekące
Gdy żona to zobaczyła, krzyknęła:
oczy ocieramy chusteczką, nie domyślamy się nawet, że na
- Nie rysuj po teflonie!
rogówce oka nie ma już prawie żadnych bakterii. Cebula wy- Sama jesteś poteflon!
wiera taki sam odkażający wpływ na inne błony śluzowe i sprawia, że stajemy się zdrowsi i odporniejsi.
Mąż idzie na grób żony i lamentuje:
- Och żono, gdybyś tak mogła wstać i być znów ze mną…
Surowa, świeża cebula może uratować życie. NatychW tym momencie na grobie żony zaczęła poruszać się ziemia
miastowe żucie cebuli uchroni przed groźnym obrzękiem błony
spowodowana ryciem kreta. Mąż widząc ruszającą się ziemię:
śluzowej jamy ustnej w wypadku użądlenia przez pszczołę lub
- Zocha, co ty! Leż kur… spokojnie!
osę. Dzięki temu można czekać na przybycie lekarza, nie obawiając się uduszenia na skutek zbyt dużego obrzęku.
Żona pyta się męża:
- Jak mam się ubrać do teatru?
Obecna od wieków w kuchni polskiej cebula najczę- Szybko…
ściej wykorzystywana jest jako dodatek do sałatek, mięsa czy
grzybów. Znakomicie komponuje się także w wersji surowych
Żona wróciła z sanatorium.
plasterków położonych na soczystym i jędrnym pomidorze i
- Czy byłaś mi wierna? - dopytuje się mąż.
serwowanych na porannej kanapce. Cebula jako jedno z nie- Tak samo jak ty mi...
licznych warzyw zachowuje swoje wartości odżywcze także po
- No, moja droga, ostatni raz jechałaś do sanatorium
obróbce termicznej. Dlatego warto podawać ją także zapiekaną
z mięsnym farszem. W tej postaci traci jedynie swoje „ostre”
Oda do starości:
właściwości, czasem nieprzyjemne dla podniebienia. Małe cebulki warto zamarynować w occie. Powstanie wówczas wyCo to za życie bywa w młodości?
śmienity dodatek do wędlin, serów i pieczonego mięsa.
Nie czujesz serca, wątroby, kości.
Śpisz jak zabity popijasz gładko.
Cebula - właściwości odżywcze:
I nawet głowa boli Cię rzadko.
100 gramów cebuli ma około 40 kcal (pochodzących
Dopiero człeku Twój wiek dojrzały!
głównie z węglowodanów) oraz prawie 2 gramy błonnika. WarOdsłania życia urok wspaniały.
tości te mogą się jednak nieznacznie różnić w zależności od
Gdy łyk powietrza z wysiłkiem łapiesz.
gatunku cebuli czy stopnia jej dojrzałości itd. Cebula może być
Rwie Cię w kolanach.
z powodzeniem wykorzystywana w daniach w ramach diety
Na schodach sapiesz.
odchudzającej (ma niski indeks glikemiczny, mało kalorii, praSerce jak głupie szybko Ci bije.
wie zerowe ilości tłuszczu) czy prozdrowotnej. Istnieje bardzo
Lecz w każdej chwili czujesz że żyjesz!
niewiele przeciwwskazań do jej spożywania. Typowa, dobrze
Więc nie narzekaj z byle powodu.
zbilansowana dieta mająca dostarczyć nam wszystkich niezbędMasz teraz wszystko, czego za młodu
nych składników odżywczych, pozytywnie wpływająca na
nie doświadczyłeś, że żyjesz!
zdrowie, wygląd, samopoczucie i kondycję, powinna uwzględWięc chociaż czasem w krzyżu Cię łupie,
niać w codziennych posiłkach cebulę.
Ciesz się dniem każdym! Miej wszystko w dupie!!!
Zebrał: Łukasz Majer
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Sprawozdanie z prac Policji i Straży Miejskiej
Sprawozdanie z prac Policji:
Policjanci propagowali zdrowy tryb życia
- Policjanci z Wodzisławia Śląskiego oraz Rydułtów gościli
na sportowym festynie rodzinnym zorganizowanym przez
Szkołę Podstawową nr 3 w Rydułtowach. Na uczestników
czekały liczne atrakcje m.in. konkursy sportowe, pokazy salsy
i sztuk walki. Dorośli korzystali z konsultacji lekarskich, porad kosmetycznych i fryzjerskich. Nie zabrakło również
atrakcji dla najmłodszych. Dzieci chętnie zapoznawały się z
policyjnym wyposażeniem. Mundurowi prezentowali maluchom policyjny radiowóz, do którego mogli wejść, pooglądąć
i przymierzyć się do pracy policjanta. Ogromną popularnością, nie tylko wśród najmłodszych, cieszył się Sznupek. Maskotka była wręcz oblegana przez uczestników. Festyn był
również doskonałą okazją do przybliżania uczestnikom akcji
„Nie reagujesz – akceptujesz”. Funkcjonariusze i uczniowie z
klas policyjnych rydułtowskiego liceum apelowali o brak
społecznego przyzwolenia na akty wandalizmu, wykroczenia
i przestępstwa społecznie uciążliwe. Na festynie pojawili się
również przedstawiciele Fundacji Ewy Naworol ze swoim
mobilnym punktem szkoleniowym. Za ich sprawą dzieci poznawały właściwe zachowania w kontaktach ze zwierzętami. Impreza propagowała zarówno zdrowy tryb życia jak i
akcję oddawania szpiku kostnego. Każdy chętny mógł zarejestrować się w bazie dawców szpiku DKMS.
Sprawozdanie Straży Miejskiej za miesiąc maj
- nałożono 36 mandatów karnych za: przekroczenie szybkości, niedozwolone parkowanie, niezachowanie należytej
ostrożności przy trzymaniu psa, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, spalanie odpadów itd.
- udzielono 28 pouczeń
- przeprowadzono 15 kontroli odprowadzania nieczystości
stałych i ciekłych
- przeprowadzono 5 kontroli dotyczących spalania odpadów
w piecach CO
- przekazano odpowiednim służbom informacje dotyczące
niedziałającego oświetlenia, zniszczonych chodników, dziur
w drogach, zniszczonych znaków drogowych
- podjęto trzy interwencje dotyczące zakłócenia spokoju i
porządku publicznego
- 6 razy interweniowano na podstawie zapisów z monitoringu
Zebrał: Stanisław Brzęczek

Historia okolicznych parafii - Syrynia
Wieś Syrynia według starych dokumentów powstała
w 1303 roku. Początkowo parafianie z Syryni przyłączeni
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byli do kościoła w Lubomi. Nie trwało to długo, bo już w
1305 roku wybudowano drewniany kościół w Syryni zgodnie
z decyzją biskupa wrocławskiego, a ks. proboszcz z Lubomi
zobowiązany był odprawiać nabożeństwa w tym kościele co
najmniej w święta. Sakramenty święte przechowywane były
w lubomskim kościele.
Wieś Syrynia w 1305 roku należała do księstwa raciborskiego. Po wymarciu książąt raciborskich wieś przeszła w
drodze zastawu do właściciela Kędzierzyna i Raszczyc,
szlachcica Wacława Reiswitza. W późniejszym okresie tenże
szlachcic nabył kolejne wsie: Lubomię, Buków i Nieboczowy
za 40 300 talarów. W 1595 roku Syrynia liczyła 30 gospodarzy uprawiających ziemię. Wśród mieszkańców wsi mieszkało kilkoro osadników niemieckich. W Syryni w tym czasie
znajdowało się kilka młynów. W 1815 roku wieś liczyła 1619
mieszkańców. Do tego należy dodać jeszcze Kolonię Dąbrowy oraz Wielikąt. Razem było to 1765 mieszkańców. W 1879
roku wybudowano szosę z Syryni do Pszowa. W 1913 roku
syryński kościół zwiedził Cesarz niemiecki Wilhelm II. Cesarz chociaż sam był ewangelikiem, to zachwycił się drewnianą elewacją starego kościoła z 1305 roku. Jego uwagę przykuła szczególnie kropielnica – żegnacz z kamienia piaskowego, datowana na 1308 rok. Początkowo stała ona w zabytkowym kościele, ale ze względu na brak miejsca żegnacz przeniesiono na zewnątrz kościoła (teren cmentarza).
Patronem – opiekunem świątyni syryńskiej był książę Lichnowski. On również zauważył stary żegnacz z tak
starą datą. Udał się więc do ks. dziekana Nowaka, proboszcza
Lubomi, do której należała parafia syryńska, z prośbą by
dziekan ofiarował mu owy stary żegnacz do swego pałacu w
Chuchelna w Czechach. Tak też się stało i stara kropielnica
stała się własnością księcia Lichnowskiego. Widocznie ksiądz
dziekan nie przywiązywał większej wagi do starych, sakralnych, zabytkowych własności kościoła.
W 1923 roku w Syryni utworzył się komitet budowy
nowego murowanego kościoła. Przewodniczący kościoła udał
się do Kurii Biskupiej, do ówczesnego biskupa Hlonda, prosząc go o utworzenie nowej, samodzielnej parafii. Jeszcze
tego samego roku ks. biskup odłączył Syrynię od Lubomi, a
pierwszym proboszczem został ks. Teodor Noca. Następnym
proboszczem był ks. Filip Bednorz. Pod jego przewodnictwem, w 1934 roku rozpoczęto budowę obecnej murowanej
świątyni. Kamień węgielny poświęcił we wrześniu 1934 roku
ks. kanonik Mikołaj Knosala z Pszowa. Kościół budowano
dwa lata. 2 lutego 1936 roku wciągnięto krzyż na wieżę kościoła. Poświęcenia dokonał również ks. Knosala 13 czerwca
1937 roku. Kościół został wzniesiony z ofiar, składek darczyńców, część ofiarowała Kuria Biskupia. Z okazji poświęcenia kościoła ks. Konstanty Kowal z Pszowa ułożył wiersz
pt. „Magna Opera Domini”, którego motto ostatniej zwrotki
brzmi: „Kto coś złoży na Dom Boży, ten też nigdy nie zuboży”. Stary kościółek z 1308 roku został przeniesiony z Syryni
w 1938 roku. W miejscu gdzie stał, pozostał stary cmentarz,
ogrodzenie, groby, oraz krzyż upamiętniający lokalizację
ołtarza dawnego kościółka.
Stanisław Brzęczek
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Sport najlepszym sposobem na przyjaźń
Ponad 230 zawodników z 20 ośrodków wspierających osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa
śląskiego wzięło udział w tegorocznej Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się 11 czerwca w
Wodzisławiu Śl.
Organizatorem imprezy było już po raz trzynasty
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. we współpracy
z warsztatami terapii zajęciowej z Wodzisławia Śl. i Gorzyc,
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Centrum” w Wodzisławiu Śl. i Powiatowym Młodzieżowym Ośrodkiem Sportu.
Jak zwykle nie zawiedli też wolontariusze z wodzisławskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pod opieką Wojciecha
Nierody, którzy w sile stu dziesięciu osób zadbali o bezpieczeństwo i dobrą zabawę uczestników imprezy.
Olimpiadę rozpoczął tradycyjny przemarsz po bieżni
stadionu przy ul. Pszowskiej, uroczyste wciągnięcie flagi
olimpijskiej oraz inauguracyjne przemówienie starosty Tadeusza Skatuły. Później murawę boiska zajęli już wyłącznie
sportowcy, którzy rywalizowali w 13 konkurencjach indywidualnych: biegu sprinterskim na 30m, pchnięciu kulą, rzucie
piłką palantową na odległość, skoku w dal z miejsca, slalomie
z piłką, strzałach do bramki, rzucie piłką lekarską, biegu z
przeszkodami, rzutach do puszek, rzutach woreczkami do
celu, rzutach do tarczy, podnoszeniu ciężarka oraz rzutach do
kosza. Co ważne, wszyscy zawodnicy tego dnia okazali się
zwycięzcami, pokonując ograniczenia własnego organizmu i
ustanawiając osobiste rekordy. Pod wielkim wrażeniem zaangażowania i pasji sportowców byli zaproszeni goście,
m.in. Zbigniew Kicka – medalista Mistrzostw Świata w boksie, olimpijczyk z Montrealu, a także Agnieszka SokółWitkowska – Mistrzyni Polski w kulturystyce.
Wszystkim uczestnikom Olimpiady zapewniono
moc, również pozasportowych atrakcji. Był więc muzyczny
występ Fundacji Muzycznej Orkiestry KWK Anna im. W.
Kamczyka, było malowanie twarzy i tatuaży, były pokazy
szermierki i ratownictwa medycznego, a także możliwość
obejrzenia z bliska wozu policyjnego. Wszyscy też otrzymali
słodki poczęstunek, a na koniec – pamiątkowe medale oraz
puchary dla drużyn.
Wojciech Raczkowski

Koło Emerytów i SiTG KWK „RydułtowyAnna” na wycieczce w Sudetach
Z inicjatywy Prezesa Alojzego Stebla członkowie
Koła Emerytów i członkowie SiTG KWK „Rydułtowy-Anna”
uczestniczyli w czterodniowej, pięknej wycieczce na terenie
gór sudeckich. Zakwaterowanie uczestników wycieczki nastąpiło w pięknym Ośrodku Wczasowo Rekreacyjnym „Relax”
w Szczytnej k. Dusznik Zdroju. W trakcie wypoczynku, przy
bardzo pięknej pogodzie w ciągu czterech dni zwiedziliśmy
własnym autokarem następujące miejscowości: Kudowa
Zdrój , Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Lądek Zdrój, Kłodzko, Stronie Śląskie oraz Zieleniec z wyciągami narciarskimi,
Kościół Franciszkanów pw. Św. Anny, Jaskinię Niedźwiedzią, oraz kopalnię złota „Złoty Stok”.
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie znajduje się w Ma-
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sywie Śnieżnika Kłodzkiego, na prawym zboczu doliny Kleśnicy. Znana jest z unikalnej szaty naciekowej. Nacieki charakteryzują się dużą różnorodnością. Jaskinia to
„cmentarzysko zwierząt plejstoceńskich”, bogate w szczątki
kostne zwierząt z epoki lodowcowej. Zdecydowanie przeważają kości niedźwiedzia jaskiniowego, od którego pochodzi
nazwa jaskini.
W Stroniu Śląskim zwiedziliśmy Muzeum Kamieni i
Minerałów. Obejrzeliśmy tam ciekawą ekspozycję minerałów
z całego świata. Zobaczyliśmy piękno natury, poczuliśmy
leczniczą energię kamieni naszych znaków zodiaku.
Kopalnia złota „Złoty Stok”, gdzie zwiedziliśmy
dwie podziemne sztolnie i jedyny w Polsce podziemny wodospad. Przejechaliśmy się podziemnym tramwajem, oraz widzieliśmy muzeum minerałów.
Zieleniec – to ośrodek wypoczynkowy i sportów
zimowych z licznymi wyciągami narciarskimi, oraz schronisko PTTK
Cała
nasza
grupa
zamówiła sobie
mszę świętą w
Kościele Franciszkanów pw.
Św. Anny. Na
załączonym
zdjęciu stoimy
przed kościołem
w towarzystwie
proboszcza tej
parafii, po odprawionej mszy świętej.
Ten czterodniowy wyjazd pozwolił na czynny wypoczynek w pięknych miejscowościach i na zwiedzanie atrakcyjnych obiektów muzealnych.
Tekst: Rudolf Warło
Zdjęcie: Anna Kopiec

Sprawozdanie z prac Burmistrza i Urzędu Miasta
1. MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Trwa wykonywanie kanalizacji oraz podbudowy pod drogę, chodników i pętli autobusowej. Przystąpiono do wykonywania
wzmocnień skarp w postaci kamiennych koszy - gabionów przy
drodze
oraz
na
pętli
autobusowej.
Wartość robót budowlanych: 3 525 926,47 zł.
Termin realizacji zadania: 2 listopad.

2.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI
STRZELCÓW BYTOMSKICH I JAGIELLOŃSKĄ (ARMII
KRAJOWEJ
Wykonawca w dniu 5 czerwca zgłosił zakończenie robót. Trwają
prace związane z odbiorem.
Wartość robót budowlanych: 479 700,00 zł.
Termin realizacji zadania: 15 czerwca.
3.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ
Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Zakończyły się prace komisji przetargowej. Wybrano ofertę konsorcjum firm Tomasz Frydecki, prowadzący działalność gospodarczą
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pod nazwą FOBUD z siedzibą w Marklowicach i Dominum Spółka
jawna K.M.B. Woźniak i A.A.Janowscy z siedzibą w Wodzisławiu
Śl.
W dniu 28 maja podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót.
Wartość umowy – 1 412 910,38 zł.
W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru wpłynęły 3 oferty w przedziale cenowym od
3 200,00 do 44 360,00 zł. Ofertę z najniższą ceną złożyła Edyta
Połomska STUDIO POŁOMSCY z siedzibą w Rydułtowach na
kwotę 3 200,00 zł brutto. Z firmą podpisano umowę.
W dniu 11 czerwca przekazano wykonawcy teren budowy.
Termin zakończenia prac: 31 sierpnia 2015r.
4.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Zakończono montaż płyt drogowych placu manewrowego i zamontowano wagę samochodową najazdową. Kontynuowane są roboty
związane z wykonaniem ogrodzenia, zjazdu na teren PSZOK. Na
elewację budynku nakładany jest tynk cienkowarstwowy.
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.
5.

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
(PSZOK)
Od dnia 15 czerwca trwają roboty związane z korytowaniem pod
warstwy konstrukcyjne drogi.
Wartość robót budowlanych: 218 566,07 zł
Termin realizacji zadania: 16 lipiec.
6. MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWODNIENIE
Firma zgłosiła zakończenie robót.
Wartość robót budowlanych: 65 269,30 zł.
Planowany termin wykonania zadania: 15 czerwiec.
7. MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – BOCZNEJ
Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Złożone zostały cztery oferty cenowe w przedziale od 3 450,00
do 9 225,00 zł. Wybrano ofertę Edyty Połomskiej STUDIO POŁOMSCY z siedzibą w Rydułtowach - za cenę 3 450,00 zł.
Wartość prac projektowych: 3 450,00 zł.
Termin wykonania prac: 30 październik.
8. MODERNIZACJA UL. RADOSZOWSKIEJ – BOCZNEJ
W dniu 21 maja wykonawca robót budowlanych zgłosił wykonanie
prac. Obecnie trwa procedura odbiorowa.
Wartość robót budowlanych: 261 311,74zł.
Planowany termin wykonania zadania: 16 wrzesień.
9.

BUDOWA
PRZYDOMOWYCH
BIOLOGICZNYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Zakończono analizę złożonych ofert. Wybrano ofertę konsorcjum
firm: Zakład Handlowo-naprawczy Sprzętu Rolniczego i Pojazdów Samochodowych Szymon Marczak z Bełchatowa i BIOINŻ. Spółka z o.o. Z Zapolic. Oferta opiewa na kwotę 661 815,50 zł.
Termin wykonania prac: 16 listopad.
Wartość robót: 661 815,50 zł.
10. BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA
Trwa opiniowanie podziału gruntu koniecznego do przejęcia pod
drogę przez Miasto Pszów.
11. MODERNIZACJA ULICY LIGONIA
Została opracowana dokumentacja projektowa. Biuro projektowe
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ML DESIGNE z Zebrzydowic dokonało zgłoszenia robót.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 czerwiec.
Wartość zawartej umowy: 7 900,00 zł
12. MODERNIZACJA UL. OSIEDLE NA WZGÓRZU – ETAP I
W dniu 11 czerwca wydłużono projektantowi termin wykonania
dokumentacji - do dnia 31 lipca.
Wartość prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi: 7 850,00
zł.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 lipiec.
13. KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO
TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ
Trwają prace projektowe. Uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl. w zakresie oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Wartość umowy: 177 120,00 zł.
Termin wykonania: 30 listopad.
14. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ
PRZY UL. R. TRAUGUTTA
W dniu 22 maja podpisano umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej z Ciepłownią Rydułtowy Sp. z o. o.
W dniu 28 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie
robót termomodernizacyjnych. Termin składania ofert upłynął 15
czerwca. Zostały złożone 4 oferty. Trwają prace komisji przetargowej.
Dnia 1 czerwca do pięciu firm wysłano zapytanie o cenę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Została złożona jedna oferta.
15. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4
W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym częściowej wymiany instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych do
dnia 19 maja wpłynęły dwie oferty w przedziale cenowym od 59655,00 zł do 61 504,24 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła F.U.H
„ELEKTRONIMAR” Mariusz Wyszkowski z Raciborza i z nią została podpisana umowa. W dniu 11 czerwca zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z P.P.H.U. Elektrobud Roman Konsek.
Wartość robót budowlanych: 59 655,00 zł
Termin realizacji robót: od 1 lipca do 15 sierpnia.
Wykonanie remontu ogrodzenia przedszkola zlecono Zakładowi
Gospodarki Komunalnej.
Termin wykonania robót: do 25 sierpnia.
16. PARKING PRZY ULICACH ENGELSA-PLEBISCYTOWA
Odebrano dokumentację projektową i dokonano rozliczenia finansowego z projektantem.
Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
17. BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTOWICZA
Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Rydułtowy a Miastem Radlin. Zawarto umowę w celu dofinansowania budowy chodnika. Trwają przygotowania do sporządzenia dokumentacji technicznej.
18. ZŁĄCZE
ENERGETYCZNE
–
UL.
RACIBORSKA (WYSEPKA PRZY SKRZYŻOWANIU ZE STARĄ
RACIBORSKĄ)
W dniu 20 maja wystąpiono do Zarządu Województwa Śląskiego z
pismem o przywrócenie terminu usunięcia braków ze złożonym
wcześniej wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację planowanego przyłącza energetycznego.
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WIEŚCI Z GMINY LYSKI

Wieści z gminy Lyski
Na sportowo…
Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich jest już
na stałe wpisany w kalendarz imprez Gminy Lyski. Co roku
przyświeca mu idea propagowania zdrowego trybu życia i
aktywności ruchowej niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Podczas całego tygodnia od 26 maja do 1 czerwca
była okazja wziąć udział w szeregu różnorakich imprez, za-

wodach i turniejach. Z ciekawszych warto wymienić:
- Drugi Sołtysowy Marsz nordic walking z udziałem prawie
150 osób z wszystkich sołectw na czele z sołtysami,
- Zawody strażackie – udział 26 drużyn /około 300 osób,
- Amatorski Rajd Samochodowy Lyski- Gaszowice- w którym udział wzięło 37 dwuosobowych załóg,
- V Gminny Test Coopera z rekordowa liczbą 187 uczestników.

Poza tym impreza otwarta na Orliku, rajd rowerowy
z ponad setką cyklistów, rozgrywki piłki nożnej, siatkówki,
koszykówki, zawody pchnięcia kulą, joga, pokazy sztuk
walki- TAEKWONDO i Karate KYOKUSHIN, I Gminny
Turniej Sołectw, ,Dzień Dziecka w Suminie oraz festyn rodzinny w Nowej Wsi.
Ogółem zorganizowano prawie 130 imprez, w których
udział wzięło 3775 mieszkańców naszej Gminy Dotychczasowe edycje ETSdW przynosiły Gminie Lyski corocznie sukce-
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sy i wysokie miejsca w województwie śląskim oraz na arenie
ogólnokrajowej. Imponująca ilość i rozmiar działań świadczą
o bardzo dużym usportowieniu mieszkańców Gminy. Dotychczasowe sukcesy, miejmy nadzieje że i tegoroczny /!/, możliwe były dzięki sprawnej organizacji, współpracy i zaangażowaniu wielu osób oraz dzięki atrakcyjnej infrastrukturze sportowo – rekreacyjnej znajdującej się na naszym terenie.
…i śpiewająco !
Popołudnie 13
czerwca w lyseckim
gimnazjum było kolejnym świętem chóralnym o coraz szerszym
zasięgu. Odbył się mianowicie III Konkurs
Pieśni Chóralnej im.
Czesława Prudla –
kompozytora i twórcy
terapii słowno – muzycznej. Inicjatorami cyklicznej już imprezy są wójt Grzegorz
Gryt oraz syn patrona Konkursu, a zarazem jego Dyrektor
Artystyczny, Norbert Prudel. Z roku na rok rośnie liczba i
poziom /!/ uczestniczących w Konkursie chórów, w pierwszej
edycji było ich tylko cztery. Tegoroczny miał już wymiar
międzynarodowy z uwagi na udział chóru „Zaolzie” z Orłowej-Lutyni /Czechy/.Uczestnicy konkursu musieli w trakcie
prezentacji odśpiewać, m.in., kompozycje Czesława Prudla.
Znamienite Jury pod przewodnictwem dra hab. Jacka Glenca
miało twardy orzech do zgryzienia z uwagi na wysoki poziom

wykonawców. Ostatecznie Grand Prix przyznano chórowi
„Polonia – Harmonia” z Rudy Śląskiej. I miejsce przypadło
chórowi „Magnificat” z Czuchowa /Czerwionka – Leszczyny/, drugie zajął chór „Brzezie” z Raciborza a trzecie
wspomniany „Zaolzie”. Wyróżnienia przypadły chorom
„Gloria” z Żor, „Seraf” z Rybnika oraz „Harmonia” z Jejkowic. Dyplom uczestnictwa otrzymał natomiast chór „Śląsk”
ze Świętochłowic. Nasza propozycja spełnia dwa cele – popularyzację dokonań Kompozytora oraz umożliwienie mieszkańcom skorzystanie z wydarzenia artystycznego z „wyższej
półki”- komentuje wójt Gryt. – Jestem pewien, że za rok impreza będzie jeszcze lepsza!
Krzysztof Kluczniok
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HISTORIA PEWNEGO DOMU...

Historia pewnego domu cz. 3
Od początku 1919 roku gromadzono broń i składano
przysięgi wojskowe. Sam nieraz woziłem naszymi koniami w
drabiniastym wozie, wśród słomy broń z Paruszowca pod
nosem Grentschutsu, który miał posterunek w ratuszu rybnickim. Broń była ukrywana u nas i u pewnych Polaków, między
innymi u Adamczyków. Ktoś doniósł, że w domu Adamczyków przechowuje się broń, więc wcześnie rano Grentschuts
otoczył dom, ustawiając od ulicy i podwórza kulomioty. Potem dobijali się do drzwi. Franciszek i jego matka obudzili się
i zobaczyli Grentschuta. W pierwszej chwili struchleli, lecz
postanowili zachowywać się zupełnie spokojnie, aby nie budzić podejrzeń. Franciszek ubrał się szybko, włożył gimnazjalną czapkę, otworzył drzwi i zapytał po niemiecku „Od
kogo ma pan pozwolenie przeprowadzania domowej rewizji?”. Na to oficer pokazał dokument podpisany przez Gerneinderorstehera (naczelnika gminy) S. Kamla. Franciszek rzekł
po niemiecku: „Nie mam nic przeciw temu, proszę szukać”.
Wtedy żołnierze wraz z oficerem szukali w szafkach, w łóżkach, pod łóżkami, na strychu i w piwnicy. Pozostawili
straszny nieład. Teraz już ryzykując wszystko rzekł po niemiecku: „Czy chce pan jeszcze pójść do stodoły?”. Oficer
spojrzał na stodołę i rzekł: „Nie, to nam wystarczy. Ktoś doniósł, że u Adamczyków przechowuje się broń”. Odjechali.
Adamczykowa zemdlała. W ten sposób Franciszek i jego
matka uniknęli śmierci, bo nawet za znalezienie łuski od karabinu groziło rozstrzelanie, a co dopiero za cały magazyn znajdujący się w stodole. Na pamiątkę tego dnia Adamczykowi
postawiła grotę w ogrodzie. Franciszek rzekł mi potem:
„Może żyję jeszcze dlatego, że na szczęście stodoła nie była
zamknięta na kłódkę, co ich utwierdziło, że nie ma tam niczego cennego, chociaż zwykle ją zamykaliśmy”.
Na podstawie pozostawionych
rękopisów opracowała
Świetlana Ciesielska

Dni Wodzisławia i Dni Pszowa już za nami
Przez trzy dni niepowtarzalnych doznań muzycznych
dostarczali zebranym na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wodzisławiu Śląskim czołowi artyści polskiej
sceny. W pierwszy dzień świętowania o godz. 18. na scenie
pojawił się zespół Whatever, a o 19. grupa Opozycja. Tego
samego dnia późnym wieczorem zagrały gwiazdy: Łąki Łan i
Luxtorpeda. W sobotę na rynku o godz. 13.30 koncert dał
zespół Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej. Z kolei na
stadionie wystąpił m.in. zespół Jinx. Mogliśmy posłuchać
przebojów starych jak i nowych wykonanych przez Małgorzatę Ostrowską, a gwiazdą wieczoru była grupa z lat 80-tych
– zespół Papa D. W niedzielę a rynku o godz. 12.30 – wystąpił zespół wokalny Sinestima, a o godz. 13.30 zespół Po prostu. O godzinie 19 wystąpili m.in. Liber i Natalia Szroeder.
Duet bawił publiczność przez godzinę a gwiazdą wieczoru
była Agnieszka Chylińska, która rockowym akcentem zakończyła 46. Dni Miasta.
Z kolei gwiazdami tegorocznych Dni Pszowa były
m.in. zespoły Łzy, Tabu, Dżem. Już po raz 20 organizowane
Dni Pszowa były wyjątkowym wydarzeniem ze względu na
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20 - lecie samorządności miasta. Jubileuszowe obchody odbyły się w dniach 6-7 czerwca. Na stadionie do zabawy porwał
Kabaret Masztalscy, nowy wielce obiecujący lokalny zespół D.P.S.A. oraz znany i bardzo lubiany zespół ŁZY który
zagrał znane kawałki jak i najnowsze utwory z nowej płyty
„Zbieg okoliczności”. Rockowym akcentem grupa zakończyła I dzień Dni Miasta Pszów. Momentem, na który wszyscy
czekali w drugim dniu imprezy, były koncerty zespołów TABU i DŻEM. Blues’owo-rock’owym klimatem po 2-óch bisach o 23.00 zespół Dżem zakończył XX Dni Pszowa.
Tekst: Wojciech Stołtny
Foto: Katarzyna Szlezinger
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Czy w Rydułtowach są Ekologiczne Rodziny ?
Wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja i
zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego
społeczeństwa. Jako Stowarzyszenie MOJE MIASTO opracowaliśmy projekt pod nazwą „Ekologiczna Rodzina” w którym
wspólnie z mieszkańcami Rydułtów zapoczątkowaliśmy budowanie świadomości ekologicznej poprzez świadomą edukację i dzielenie się swoimi doświadczeniami w prostych czynnościach naszego życia codziennego. Dlaczego Ekologiczna
Rodzina i czy takie są w Rydułtowach ?
Okazuje się, że w naszych Rydułtowach mamy ich
całkiem sporo bo aż 40 - Ekologicznych Rodzin. Motywacją
do podzielenia się swoją ekologiczną postawą był konkursu
ogłoszony przez naszą organizację o nazwie "Ekologiczna
Rodzina" do którego przystąpiły rodziny zamieszkałe w budownictwie wielomieszkaniowym jak i indywidualnym. Pierwotnie zakładaliśmy, iż nasz projekt będzie dotyczył
głównie segregacji odpadów komunalnych. Jednak z uwagi
na bardzo szerokie spectrum zagadnień ekologicznych podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu tematyki konkursowej o tzw. niską emisję - mówi Marek Wystyrk prezes Stowarzyszenia
Moje Miasto. Podjęliśmy również decyzję o zainteresowaniu
naszym przedsięwzięciem przedstawicieli sektora biznesowego wychodząc z założenia, że w jedności siła i razem potrafimy zrobić więcej - kontynuuje prezes. Ku naszemu miłemu
zaskoczeniu do projektu włączyły się: Ciepłownia
Rydułtowy, Spółdzielnie Mieszkaniowe ORŁOWIEC i ROW, Spółka Naprzód a także niezawodnie
nasi medialni partnerzy -Radio 90 i Nowiny Wodzisławskie.
W związku z bardzo wysokim poziomem
nadesłanych prac Komisja wyróżniła aż trzy pierwsze miejsca, trzy drugie i trzy trzecie miejsca, uzyskane w różnych grupach wiekowych. Ponadto
wszyscy pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni
nagrodami za udział w naszym przedsięwzięciu ekologicznym.
Główni laureaci konkursu to:
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Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego prof. dr
hab. Franciszka Nieć oraz przedstawicieli lokalnych mediów.
Spotkanie podsumowujące odbyło się 12 czerwca
2015 r. o godz. 1700 w RCK FENIKS, w ramach którego zostały wręczone nagrody laureatom konkursu. Oprawę muzyczną tego przedsięwzięcia przygotował Zespół wokalny Szkoły Muzycznej I stopnia im. Pawła Świętego w Rydułtowach.
Wśród
zaproszonych
gości
byli m.in. Wiceburmistrz Miasta Rydułtowy Marcin Połomski,
Prezes Ciepłowni
Rydułtowy
Andrzej Wycisk,
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ORŁOWIEC Mariusz Ganita,
Kierownik Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej ROW
Zofia Życzyńska, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
Bronisław Karasek, córka Prezesa Spółki Naprzód Sabina
Adamczyk, przedstawiciele rydułtowskich placówek oświatowych i mediów.
Chcemy bardzo podziękować naszym partnerom w
projekcie, Urzędowi Miasta Rydułtowy a także wszystkim
dyrektorom szkół i przedszkoli, jak również nauczycielom i
opiekunom za inspirację oraz zaangażowanie w realizacji
konkursu "Ekologiczna Rodzina.
Warto dodać, że Konkurs "Ekologiczna Rodzina" był
również współfinansowany ze środków budżetu Miasta Rydułtowy w ramach projektu Stowarzyszenia Moje Miasto pod
nazwą "Ekologiczna Rodzina segreguje odpady"
Jakie mamy plany na przyszłość:

Segregacja odpadów komunalnych:
I miejsce - Małgorzata Widenka
II miejsce - Natalia Czerwonka
III miejsce - Adaś Tężycki
Niska emisja (fundator nagród Ciepłownia Rydułtowy):
I miejsce - Michalina Maciończyk
II miejsce - Marzena Rotter
III miejsce - Maciej Rotter
Segregacja odpadów komunalnych (fundator nagród Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIEC):
I miejsce - Karolina Kuczera
II miejsce - Kamil Samek
III miejsce - Anna Drajok
Komisję Konkursową stworzyli sponsorzy nagród:
Ciepłownia Rydułtowy, Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec, Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW, Spółka Naprzód
a wszystko to pod czujną opieką dyrektora Państwowego

- Chcemy, aby w Rydułtowach żyły EKOLOGICZNE
RODZINY, czyli takie, które szanują otaczającą nas
przyrodę i kształtują właściwe postawy wobec
niej już od najmłodszych pokoleń.
- Będziemy zachęcali do działań ekologicznych wszystkich mieszkańców poprzez szeroką współpracę z
partnerami społecznymi i biznesowymi, samorządem
terytorialnym oraz mediami.

Zapraszamy już za rok :-)
Stowarzyszenie Moje Miasto
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Wieści z sali teatralnej „Feniks”
30.05.2015 roku odbył się Koncert Operetkowy, którego wykonawcami byli artyści dolnośląscy – pan Jędrzej
Tomczyk – tenor, reżyser, „duch sprawczy”, czyli człowiek od
pomysłu, układu, wyboru piosenek oraz wykonawców; pani
Katarzyna Staroń – sopran; pani Klaudyna Wąsik – fortepian;
pan Konrad Stasz – skrzypce.
Na koncercie zabrzmiały zachwycające i porywające
arie i duety z operetek, oper, a także przepiękne piosenki i
pieśni. Wokal w języku oryginału (po włosku, hiszpańsku,
niemiecku, angielsku, polsku), co jest ogólnie przyjęte, gdyż
żaden przekład nie współbrzmi z muzyką tak jak oryginał.
Jednakże dla ułatwienia odbioru, w dużych teatrach, nad sceną
ukazuje się przekład na język słuchaczy.
Usłyszeliśmy więc przepiękne, nieśmiertelne melodie
z operetek Kalmana (Księżniczka Czardasza), Lehara
(Giuditta – Maine Lippen się kussen so heiss), Straussa (Baron
Cygański – wielka sława to żart) a także utwory z oper Verdiego (z Rigoletta La Donna a mobile, oraz z La Traviaty –
intonacja toastu Libramo, libramo). To melodie kompozytorów światowej sławy, znanych i często opisywanych. W repertuarze koncertu znalazły się także melodie, które obiegły
wprawdzie cały świat, lecz były pojedynczym dziełem odnoszącym sukces. A więc: „O sole mio” z roku 1898 Eduarda Di
Capua, zaliczana do pieśni neapolitańskich, które są synonimem Włoch tak jak „Santa Lucia” czy „Funiculi funicula”.
Dalej „Wien, Wien, nur du allein” (Wiedeń, miasto moich
marzeń) skomponowana przez Polaka urodzonego w Wilnie,
dr praw Rudolfa Sieczyńskiego (1879-1952). Pierwotnie zatytułowana „Wilno, miasto moich marzeń”. Lecz pewnego dnia
Sieczyński spakował się i wyjechał do Wiednia. Tam spełniał
się zawodowo i artystycznie. Oczarowany stolicą Cesarstwa
Austriacko-Węgierskiego, jej atmosferą, wdziękiem i niewymuszoną wesołością – napisał nowy tekst, przerobił tytuł
wcześniejszego utworu, połączył go z własną muzyką i wkrótce przepiękna melodia stała się nieomal hymnem Wiednia.
Zdobyła szturmem świat i zapewniła nieśmiertelność polskiemu Wiedeńczykowi. Kolejnym utworem był „Il Bacio” (Pocałunek) włoskiego kompozytora Luigi Arditi (18221903). W ostatnich latach popularność tego walca wzrosła. To
taniec niejako dwufunkcyjny. Można go śpiewać jak i tańczyć.
Tu pani Katarzyna Staroń zachwyciła koloraturą. Następnie
zaprezentowano „Still wie die Nacht und tief wie das Meer” (Cicha jak noc, głęboka jak toń/morze) – pieśń Carla
Bohm (1844-1920) niemieckiego kompozytora małych form
salonowych. Ta pieśń miłosna była bardzo popularna w latach
1905-1985. Śpiewana była często podczas ślubów kościelnych. Kolejnym utworem był „Czardasz” Vittorio Montiego
(1868-1922), włoskiego kompozytora, który powstał w roku
1904 i trwa 4,5 minuty. Melancholijny i ognisty, porywający,
świetnie zagrany przez skrzypka, pana Konrada Stasza, oczywiście z akompaniamentem fortepianowym pani Klaudyny
Wąsik. Dalej była „Granada”, tango-pieśń meksykańskiego
kompozytora Augustina Lara z roku 1932. To arcydzieło, które jest śpiewane przez najsławniejsze głosy świata. Tu pięknie,
sugestywnie i efektownie śpiewane przez pana Jędrzeja Tomczyka, podobnie jak kolejny utwór – „Moon River” z filmu
Breakfast at Tiffany z muzyką Henry Manciniego.
No i dobiegł końca ten przepiękny koncert nagrodzony długimi oklaskami. Duże uznanie i szacunek dla artystów/
wykonawców: pani Katarzyny Staroń – sopran, pani Klaudyny
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Wąsik – fortepian, pana Konrada Stasza – skrzypce, oraz
sprawcy, pana Jędrzeja Tomczyka – tenora, który zapewnił
publiczność, że przyjedzie w listopadzie z nowym repertuarem. A więc czekamy.
Krystyna Barnabas

VII Turniej Piątek Piłkarskich HDK o puchar
Dyrektora RCKiK w Raciborzu
W dniu 13.06.2015 r na kompleksie sportowym Moje
Boisko Orlik 2012 przy ul. Kochanowskiego w Rydułtowach,
odbył się VII Turniej Piątek Piłkarskich o puchar Dyrektora
RCKiK w Raciborzu. Udział w turnieju wzięło 8 drużyn, z
czego dwie nie dojechały. Po zaciętych meczach w fazie grupowej do fazy finałowej weszły drużyny: Szykowna Drużyna
Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu - Zdroju, Klub HDK PCK w Knurowie oraz Klub HDK PCK przy
RCKiK w Raciborzu. Po rozegraniu meczy finałowych wyłoniono zwycięzców VII Turnieju Piątek Piłkarskich HDK o
puchar RCKiK w Raciborzu, tabela końcowa wygląda zatem
następująco:
1. Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju
2. Klub HDK PCK im Floriana Ogana w Knurowie
3. Szykowna Drużyna z Rydułtów
4. Klub HDK PCK przy RCKiK w Raciborzu
5. Klub HDK PCK przy KWK Anna w Pszowie
6. Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach
7. Dream Team HDK (nie dojechali)
8. Klub HDK PCK im lek. med. Antoniego Bery w Czerwionce – Leszczynach (nie dojechali)
Dziękujemy wszystkim drużynom i zawodnikom za
udział i zapraszamy za rok na VIII Turniej Piątek Piłkarskich
HDK o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu. Dziękujemy
sponsorom: Urząd Miasta Rydułtowy, DobraFirma.pl, Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec, oraz Piekarni Jacek Bobrzyk
z Rydułtów. Dziękujemy p Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelii Newy, oraz p. Zastępcy Burmistrza Miasta Rydułtowy
Marcinowi Połomskiemu za obecność podczas turnieju. Dziękujemy Ognisku Pracy Pozaszkolnej i pani Dyrektor Bożenie
Wójcickiej za nieodpłatne udostępnienie obiektu Orlika przy
ul Kochanowskiego. Szczególne podziękowania należą się
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Raciborzu oraz pani Dyrektor Agnieszce Wiklińskiej za pomoc w organizacji turnieju."
Czas również na krótkie podsumowanie j akcji honorowego oddawania krwi, która odbyła się w Domku Marii w
Rydułtowach. Zarejestrowało się: 42 osoby w tym: 16 kobiet,
26 mężczyzn. Krew oddało: 34 osób. Dawcy zdyskwalifikowani: 6. Łączna ilość zebranej krwi: 14,650 ml. Podczas akcji
dawcy przekazali: 52 szt czekolad dla podopiecznych Domu
Dziecka w Gorzyczkach. Dziękujemy wszystkim którzy podzielili się w tym dniu cząstką siebie, ekipie RCKiK w Raciborzu jak również ks. proboszczowi parafii św Jerzego za udostępnienie pomieszczenia oratorium. Chcielibyśmy podziękować również Tygodnikowi Nowiny za promocję medialną
akcji. Akcja organizowana była w ramach projektu „Oddaj
krew – Zostań bohaterem życia”. Projekt współfinansowany
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ze środków budżetu Miasta Rydułtowy.
Już dziś zapraszamy na kolejną naszą akcję oddawania krwi która odbędzie się podczas II Rydułtowskiej Wampiriady w dniach 29-30 sierpnia. Pierwszych 30 dawców (którzy
oddają krew) otrzyma specjalną koszulkę II Rydułtowskiej
Wampiriady (po 30 koszulek na każdy dzień akcji)."
Marcin Hoszycki

Nasze muzykowanie
Pisałam o trudnych początkach naszego zespołu ,,Trojak” działającego przy Ośrodku Kultury ,,Zameczek” w
Czernicy, a dziś napiszę o naszych próbach i występach. Próby zespołu odbywają się w środy i piątki od godziny 19:00 do
21:00, a gdy mamy występ wtedy próby odbywają się częściej, ćwiczymy intensywniej. Członkowie zespołu pochodzą z
Czernicy, Łukowa, Rydułtów jak i spod Lysek, rozpiętość wiekowa jest różnorodna. Wystąpiliśmy z naszym repertuarem na
pikniku rodzinnym w Rydułtowach, pikniku historycznym w
Czernicy, ale takim największym dla nas przeżyciem był występ na IV przeglądzie zespołów śpiewaczych imienia Józefa
Pękały w Połomi ,,Złoty Dzwon”, gdzie wystąpiło 13 zespołów. My jako młody zespół na takim przeglądzie wystąpiliśmy
pierwszy raz i zajęliśmy trzecie miejsce. Na ten sukces zapracowaliśmy intensywnie się przygotowując. Mamy nadzieję, że
na tym nie zakończymy naszego śpiewania. Po Połomi wystąpiliśmy w Pstrążnej z naszymi piosenkami na nocy świętojańskiej. Muszę dodać, że nasz zespół składa się wyłącznie z
amatorów, którzy lubią i kochają śpiewać a nasza amatorska
kapela nam przygrywa do śpiewu. Dodam, że występujemy
wyłącznie społecznie i za darmo bo kochamy śpiew i lubimy
to co robimy. Na próbach naszego zespołu panuje rodzinna
atmosfera, co jest dowodem, że chętnie przychodzimy na próby, a ciężko jest nam się rozstać i rozejść po próbie do domów.
Ideą naszych spotkań jest kontynuacja wskrzeszenia tradycji
wspólnego śpiewania, muzykowania i tańczenia.
Teraz muzyka jest już dla członków zespołu częścią
życia. Zapraszam wszystkich chętnych i lubiących śpiewać do
naszego zespołu, wyżej napisałam kiedy odbywają się próby.
Święty Augustyn powiedział: ,, Śpiewajcie głosem, śpiewajcie
sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”
oraz ,,Kto śpiewa, modli się dwa razy”. Zapomniałam dodać,
że zespół założył pan Zbigniew Niestrój, który jest instruktorem śpiewu. Pan Zbigniew także aranżuje i opracowuje piosenki, które my potem wykonujemy.
Prezes zespołu ,,Trojak”
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Stowarzyszenie Rodzin i Osób
Niepełnosprawnych w
Rydułtowach
serdecznie dziękuje państwu
E. A. Meslik , SM ,,ORŁOWIEC''
oraz NSZZ ,,SOLIDARNOŚC''
przy KWK Rydułtowy Anna za
zorganizowanie pikniku dla osób
niepełnosprawnych z okazji
DNIA DZIECKA.
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. Szczerbicka 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

Eugenia Bluszcz
Rita Ferenc
Elwira Jędrośka
Stefan Jordan
Jerzy Kawulok
Daniela Krajczok
Adelajda Meisel
Grażyna Niedziela
Edyta Paciulan
Leon Tatura
Józef Tomas
Grzegorz Urbańczyk
Horst Wagner
Antoni Warło
Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka”
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MOJE ROZWAŻANIA

Moje rozważania
Jak zwykle zacznę moje rozważania z tzw. „grubej
rury”. Otóż głośna stała się wypowiedź nowego ministra zdrowia, który stwierdził w rozmowie z dziennikarzem, że „gdyby
w moim szpitalu pielęgniarki strajkując odeszły od łóżek i spowodowały tym samym zagrożenie dla zdrowia pacjentów, to
natychmiast bym je zwolnił”. Powiem wprost, gdybym ja był
dyrektorem szpitala też bym tak zrobił, bo szaleństwo działań
w ramach strajków wykracza daleko poza pojęcie „protest” i
„strajk”.
Druga sprawa dotyczy histerii publicystów na temat
zawiązanej wojewódzkiej koalicji między PO a Ruchem Autonomii Śląska. Czy jest to zagrożenie dla Polski? Moim zdaniem to absurd, a obrona tożsamości śląskiej może pokazać
Europie rzeczywistą polską różnorodność spowodowaną powojennymi przesiedleniami tysięcy osób.
Z ciekawością czytam historyczne artykuły zamieszczane w „Nowinach Rybnickich”. Ostatnie kilka wydań dotyczyło Powstań Śląskich na naszych terenach, które w rzeczy
samej były wojna domową, w której ginęli Ślązacy
„polskiego” i „niemieckiego” ducha, często rodzeni bracia.
Novum w tych publikacjach polega na tym, że pokazuje się
ofiary i to z wyszczególnieniem nazwisk po obydwu stronach,
zaś odczytanie tych nazwisk potwierdza, że potykali się zbrojnie bracia po obydwu stronach. To jest właściwe przedstawienie historii.
Zdumiewa prezentowana zwłaszcza w telewizji fascynacja osiągnięciami Niemiec hitlerowskich z lat 19361945. Dobrze chociaż, że podkreśla się przy tym cierpienia
całych narodów, pracujących na rzecz Rzeszy, ale jakoś wstydliwie i wręcz mało pisze się i pokazuje gorliwość i rolę naszej granatowej policji w okresie okupacji. I to jest zadziwiające.
Już od kilu miesięcy piszę o haniebnej decyzji naszych władz górniczych dotyczących zabrania deputatów węglowych emerytom. To nie jest zabranie tylko asygnaty węglowej – to zubożenie emeryta przeciętnie o 1 350,00 zł czyli
ponad 110,00 zł miesięcznie, podczas gdy waloryzacje przeciętnie wynoszą 25,00 zł. Na szczęście mamy jeszcze bojowych Posłów, m.in. naszego Posła Ryszarda Zawadzkiego,
który twardo był z nami, gdy walczyliśmy o zwrot deputatu (1
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tony), a obecnie walczy razem z nami o odzyskanie chociaż
części deputatu ( 2 tony) dla emerytów górniczych. Właśnie
dzięki niemu i kolegom Posłom z PO udało się uzyskać zaproszenie z Ministerstwa Skarbu do rozmów – negocjacji na temat wysokości i formy odzyskania deputatu. W tych rozmowach prócz Posłów wezmą udział przedstawiciele naszego
Towarzystwa (Majer, Machnik) oraz przedstawiciele SITG z
Chwałowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Katowic i Zabrza. Mamy
nadzieję, że nasza batalia odniesie sukces na rzecz tych emerytów, którym zależy na deputacie, czyli emerytów składających
wnioski i oświadczenia, a nie oczekujących tylko na rozstrzygnięcie. Obecnie niektórzy emeryci dziwią się, że trwają nadal
sądy w sprawie deputatu (1 tona), ale gdyby tak nie było, to
wielu uznałoby, że poprzednio składane wnioski to był tylko
straszak dla władz, a nie rzeczywiste pozwy do sądu. Jako
emeryci daliśmy przyzwolenie dla kancelarii prawnych na
prowadzenie spraw sądowych, więc trzeba teraz dać przyzwolenie na wycofanie pozwów po pobraniu jednej tony węgla
deputatowego. Sądu jednakże nie wolno lekceważyć.
Miłe są stwierdzenia gości przyjeżdżających do naszego miasta oraz naszych sąsiadów, którzy zdecydowanie
zauważają, że nasze miejscowości są coraz schludniejsze, a
Rydułtowy wręcz przodują ukwieceniem i pięknym zagospodarowaniem każdej przestrzeni. Wcale to nie oznacza, że nie
musimy wszyscy dbać o codzienne utrzymanie czystości wokół swojej posesji i o kulturę bycia, w której więcej winno być
„dzień dobry”, „do widzenia”, „proszę”, „dziękuję”, lub to
samo ale po Śląsku, np. „Szczęść Boże”.
Zbliżają się wakacje, z miasta wyjedzie głównie młodzież, ale dla tych co zostaną w mieście musimy stworzyć
możliwość ciekawego spędzenia czasu. Myślę, że inicjatywa
Urzędu Miasta i RCK Feniks oraz naszego TMR by przy urzędzie miasta w weekendy organizować na rosie muzykowanie,
spełni swoją rolę i ludzie przyjdą posłuchać różnorodnej muzyki i śpiewu. Będą też wyjazdy w góry i inne miejsca w ramach profilaktyki antyalkoholowej, z której i my skorzystamy,
w dniu 17-07-2015. Z ogromną emocją czekamy na zapowiedziany remont w kościele pw. św. Jerzego, a właściwie na
zamontowanie starego ołtarza w stylu neogotyckim. To będzie
prawdziwe
„preludium”
działań
renowacyjnoodtworzeniowych prowadzonych przez naszego dziekana, ks.
Konrada Opitka.
Zmienia się bardzo nasz cmentarz. Trwają różne roboty na terenie całego miasta. To wszystko świadczy, że władza słucha ludzi i jest skuteczna w działaniu. My ze swojej
strony namawiamy mieszkańców do instalowania zbiorników
na wody deszczowe, m.in. poprzez konkurs, ponieważ niewątpliwie wprowadzony będzie podatek od odprowadzania wód
deszczowych. Namawiamy o dbanie o piękno swojej posesji, o
stałe działania w zakresie oszczędzania energii, o nie palenie
śmieci, mułów – po prostu o to, byśmy czuli się w swym mieście zdrowo i pięknie. Pod koniec wakacji będą oczywiście
„Dni Rydułtów”. Jak zwykle będziemy prezentować tam też
nasze ekspozycje. W tym roku przedstawimy wielką kolekcję
naszego Rydułtowika – mieszkańca osiedla Ligonia. Ale o
tym w następnym wydaniu, bo to rzeczywiście prawdziwa
niespodzianka.
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

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

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

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!

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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