GAZETA WYDAWANA PRZEZ TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW OD 1994 ROKU

Nr 358 ISSN 1426-9271 miesięcznik 1 Października 2015 2 zł (w tym 8% VAT)
Rydułtowy i gminy powiatu wodzisławskiego oraz rybnickiego
W numerze:
- Ogródki działkowe we wspomnieniach „Horacego”
- galeria z inauguracji roku
szkolnego w rydułtowskich
placówkach
- Przegląd Zespołów Regionalnych

Magia Rocka w Lyskach

Przegląd Zespołów Regionalnych

- co słychać u rydułtowskich
trojaczków?
- uroczyste otwarcie PSZOK-u
w Rydułtowach
- sygnały ostrzegawcze, które
każdy mieszkaniec znać powinien

Historia parafii w Pszowie

Dzień Młodego Piłkarza

- cykle: „historia okolicznych
parafii” oraz „historia pewnego domu”
- kryminałki
- aktualności sportowe
- krzyżówka
- zapowiedzi RCK Feniks

Redaktor wydania:
Katarzyna
Szlezinger

Gala jubileuszowa w RCK
- wieści z ościennych gmin
Dzień Otwarty w RCK

- i wiele więcej...

2

FOTORELACJE

KLUKA 358/1 Października 2015

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w rydułtowskich szkołach

SP 3

SP 1
Gimnazjum nr 1
Liceum Ogólnokształcące

ZSP nr 2

Otrzęsiny w ZS
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OGRODY DZIAŁKOWE...
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Ogrody działkowe
Jednym z charakterystycznych i ważnych elementów
w życiu mieszkańców Rydułtów w latach 40-70 były ogródki
działkowe. Było ich kilka. Z tych, które pamiętam, to na ul.
Raciborskiej, Plebiscytowej (naprzeciw dawnego wjazdu na
teren szpitala i stacji pogotowia ratunkowego, gdzie dziś stoją: „Lewiatan”, apteka, optyk). Najdłużej utrzymywały się
działki przy ul. Ofiar Terroru ( dziś Park Sensoryczny). Najlepiej pamiętam działki na ul. Plebiscytowej. Myślę jednak, że
rytm pracy i życia był na wszystkich działkach wspólny.
Ogródek działkowy na ul. Plebiscytowej miał jeden mankament. Tuż obok był dół, którym spływały nieczystości szpitalne. Przy zmianie pogody śmierdziało. Ogródki działkowe
były ogrodzone płotem z drucianej siatki. Wejście – naprzeciw szpitala - stanowiła brama zamykana na klucz. Każdy
działkowicz miał swój. Nad bramą wisiał duży szyld z napisem „Miłość”. Nigdy nie doszłam do tego, czego wyraz dotyczył: wzajemnej zgody i miłości działkowiczów, czy miłości
do ziemi i jej uprawy. Każdy działkowicz miał swój dostęp
do wody. Na swoich poletkach ludzie najczęściej uprawiali
warzywa, kwiaty, krzewy malin, agrestu i porzeczek. Często
zdarzało się, że było kilka rządków wczesnych ziemniaków.
Drzew owocowych było mniej. Działkowicze ze sobą konkurowali. Było wręcz sprawą honoru, żeby mieć lepiej od sąsiada pod każdym względem: urządzenia, porządku, różnorodności upraw i - co najważniejsze - zbiorów. Od wiosny do
jesieni było tam zawsze dużo ludzi.
O działki ubiegali się ludzi którzy mieszkali komorom (prywatni lokatorzy) i ci, którzy nie mieli pola lub własnego przydomowego ogródka. Tu często przebywali cały
dzień. Przynosili sobie prowiant i w pogodne dni całymi rodzinami spędzali na działce. Oczywiście za najem działki
trzeba było płacić do Urzędu
lub
jakiegoś
zrzeszenia działkowców.
Tu
działkowicze
często pobudowali jakieś budki,
lauby
(altany), wiaty,
stoły,
ławy,
krzesła. Jak uporali się z bieżącą pracą, (nawożeniem, plewieniem, okopami,
zbiorami i bieżącymi pracami porządkowymi) siadali wspólnie, odpoczywali, opowiadali sobie różne historie. Wszyscy
się znali. Często najbardziej zaprzyjaźnieni ze sobą działkowicze siadali przy piwie, kielichu wina czy wódki, grali w
szkata. Bywało też, że przy pogodzie odprawiano tam również w gronie rodziny i najbliższych różnego rodzaju urodziny, okazje. Była muzyka na akordeonie i śpiewy. Na śćmiewku (jak zrobiło się ciemno) rozchodzono się do domów bez
hałasów, ulicznej rozróby lub bójek. Tu chętnie przychodziły
też dzieci. Najpierw pod okiem rodziców musiały brać udział
we wszelkiego rodzaju pracach na działce. Potem mogły w
gronie innych dzieci podjąć zabawy: gonitwy, w chowanego,
paciorki, skakanki, klasy itd. Pod surową karą nie wolno było
udeptać i niszczyć czyichkolwiek grządek. To było surowo

przestrzegane. Tu dzieci i dorośli nawiązywali swoje więzi i
przyjaźnie. Dawało się spostrzec, że w każdej chwili gotowi
są sobie pomóc w potrzebie.
W owych latach ul. Plebiscytowa nie była tak ruchliwa. Samochody jeździły rzadko. Z czasem ruch się nasilił do
wręcz obłędnego dzisiaj. Więcej było furmanek, traktorów,
jadących w stronę kopalni po węgiel i wszelkiego rodzaju
wozów zaprzężonych w konie z obornikiem, sianem, ziemniakami, zbożem. Przez cały rok jeździły wózki dyszlowe.
Ludzie wozili na nich wszelkiego rodzaju towary, rzeczy,
sprzęty. W zależności od załadunku i wielkości wózka, jeden
lub dwoje ludzi ciągnęło dyszel, a z tyłu ktoś pchał. Często w
tej materii pomagały dzieci. Nie było telewizorów i komputerów, ani żadnego „Boże zmiłuj się”. Również działkowicze
korzystali z dyszloków. Wozili potrzebne rzeczy na działki, a
jesienne zbiory do domów. Ponieważ wtedy nie było sztucznych nawozów i prochów, działkowicze u gospodarzy i hodowców załatwiali sobie naturalny nawóz i na wózku transportowali na działki. Gnojówkę wozili w zbiornikach i beczkach. To wtedy była zdrowa żywność, warzywa, owoce. Najcięższe i najwięcej było zawsze prac wiosennych. Wszystko
ręcznie. Rycie ziemi, równanie, grabienie, robienie grządek,
rządków, sadzenie. Jak przyszły żniwa radość z udanych
zbiorów była ogromna. Jak w Rydułtowach odbywały się
dożynki, w szpalerze wozów, dyszloków, szli też dumnie
działkowicze podziękować Bogu za plony i pochwalić się
przed szpalerem gapiów. To oni do kościoła przynosili specjalnie upleciony wieniec – koronę ze słomy obwieszoną warzywami, owocami. W czasie mszy stał on zawsze przed ołtarzem. Po oficjalnych uroczystościach przed działką był festyn
z biesiadowaniem. W poniedziałek były jeszcze jakieś poprawiny, sprzątanie i powrót do normalności dnia codziennego.
Jak zaczęto na ul. Plebiscytowej budować bloki, (przełom lat
60, 70,) działki zlikwidowano. Na pewno było to bolesnym
przeżyciem dla ludzi. Nie mamy wpływu na to, że ciągle
zmienia się postać tego świata. /Panta rei/ – czas płynie, ucieka.
Ogródki działkowe są i dziś. Ale to nie te same, które zachowałam w pamięci. Jak już powiedziałam zmieniają
się ludzie – pokolenia, zmieniają się warunki i etos życia. Ale
żal tamtego świata, który odszedł.
Horacy
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List otwarty do Związków Zawodowych przy Kompanii
Węglowej S.A.
My, emeryci górniczy z kopalń należących do Kompanii Węglowej zaniepokojeni sytuacją finansową w Kompanii Węglowej i w naszych byłych kopalniach zwracamy się do
Was, o rozwagę w swoich działaniach i decyzjach. Niestety
Wasze dotychczasowe działania nie zawsze były słuszne. To
dotyczy m.in. podpisanej przez Wasze Związki decyzji o likwidacji najpierw jednej tony węgla deputatowego, a potem
decyzji z dnia 24 września 2014 r. o zabraniu całego deputatu
węglowego emerytom. Przypominamy, że już pierwsza decyzja przyniosła ogromne koszty sądowe dla Kompanii Węglowej.
Decyzja z dnia 24 września 2014 roku o pozbawieniu
emerytów deputatu węglowego odbyła się za Waszym pełnym
przyzwoleniem. Zrozumielibyśmy, gdyby ograniczenie wymiaru deputatu węglowego dotyczyło sprawiedliwie zarówno
górników jak i emerytów. Ale tak się nie stało.
Jako emeryci górniczy wykorzystaliśmy prawie
wszystkie procedury administracyjne zmierzające do przywrócenia choć części deputatu węglowego, ale równego dla
wszystkich emerytów. Wysłaliśmy pisemnie kilkadziesiąt tysięcy odwołań od otrzymanych pism poleconych od Zarządu
Kompanii Węglowej do emerytów.
Za pośrednictwem Kancelarii Prawnej Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” przesłaliśmy do kopalń tzw. „wezwanie o zapłatę”, na które to pisma Kancelaria
otrzymała negatywne odpowiedzi (brak środków na realizację). Do Zarządu Kompanii Węglowej przesłaliśmy pismem
poleconym propozycje negocjacji. W propozycji przedstawiliśmy naszą gotowość do rezygnacji z części deputatu do wymiaru dwóch ton, ale też propozycję, by górnicy zrezygnowali
z dwóch ton deputatu (z ośmiu do sześciu ton). Ta propozycja
miała na celu utrzymanie zakładanych oszczędności przez
Zarząd Kompanii Węglowej. Niestety na to pismo nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Niezależnie od tych działań za pośrednictwem Posłów prowadziliśmy i prowadzimy pisemne i osobiste rozmowy z Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Pracy i
Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta RP oraz Ministerstwem Finansów w sprawie ustawowego przeniesienia wartości dwóch ton deputatu węglowego dla emerytów do ZUS.
Trwają intensywne ustalenia w tej sprawie. Rezygnacja górników z dwóch ton byłaby poważnym argumentem do tego, by
pokazać, że górnicy też są skłonni do kompromisów i dbają o
finanse Kompanii Węglowej.
Brak takiego zrozumienia Waszej i naszej sytuacji
może spowodować, że powtórnie wstąpimy na drogę sądową,
a jesteśmy do tego całkowicie merytorycznie przygotowani.
Mimo to, jest to dla nas jednak ostateczność i liczymy na rozsądne rozwiązania by nie pogrążać Kompanii Węglowej.
Rozumiemy, że dla Was trudną sprawą będzie przekonanie górników o tym wyrzeczeniu. Ale znając Wasze możliwości przekonywania sądzimy, że uda Wam się to zrobić i
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zmienić zapisy w układach zbiorowych. Uzyskacie tym samym szacunek i uznanie w oczach emerytów, które niestety
ostatnimi decyzjami mocno utraciliście.
Jako Zarząd Towarzystwa Miłośników Rydułtów
występujemy w imieniu ponad 27 tys. emerytów górniczych i
wdów po emerytach, którzy podpisali pełnomocnictwa dla
naszej organizacji do reprezentowania ich w staraniach o odzyskanie deputatu węglowego.
Z wyrazami szacunku,
Za Zarząd TMR
Zastępca Prezesa TMR
Jerzy Majer
Prezes TMR
Henryk Machnik
Informacja Towarzystwa Miłośników Rydułtów dla emerytów górniczych

Odbyły się nasze trzy spotkania z Posłami oraz Ministrami w sprawie deputatów dla emerytów górniczych w Warszawie, Katowicach i Rudzie Śląskiej.
Na nasz wniosek, Posłowie Ryszard Zawadzki, Danuta Pietraszewska i Jacek Brzezinka przygotowali propozycję
projektu ustawy w sprawie przeniesienia wartości deputatu
węglowego do ZUS w wys. 2 ton. W chwili obecnej ustawa
podlega konsultacji w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie
Skarbu Państwa, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ze
strony Posłów koordynatorami są wymienieni wyżej Posłowie,
a ze strony Ministerstwa Skarbu – Minister Wojciech Kowalczyk. Po konsultacjach ministerialnych projekt zostanie poddany procedurze sejmowej.
Deputat węglowy za rok bieżący będzie można uzyskać po ewentualnej akceptacji naszego projektu (2 tony dla
emerytów, ale uszczuplenie deputatów górników do 6 ton)
przez Związki Zawodowe Kompanii Węglowej, lub też przez
procedurę sądową o czym nie omieszkamy Państwa poinformować.
Szanowni Państwo, te nasze działania nie mogłyby
być tak skuteczne bez wybitnego zaangażowania ww. Posłów.
Szczególne słowa uznania kierujemy do Posła z naszego rejonu – Posła Ryszarda Zawadzkiego, dzięki któremu mogliśmy
oprócz wymienionych działań na rzecz emerytów górniczych
udzielać przez trzy lata bezpłatnych porad prawnych w 4 biurach na terenie powiatu wodzisławskiego. Ponadto jesteśmy
wdzięczni Posłowi Zawadzkiemu za:
- czynne i nieocenione zaangażowanie się w akcję
odzyskania 1 tony węgla deputatowego za rok 2014,
- wspieranie innych działań na rzecz ogółu emerytów,
a w szczególności: zaangażowanie w projekt ustawy o osobach
starszych, inicjowanie zmian w ustawie umożliwiającej powo-
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łanie Rad Seniorów,
wspierania wdrażania
programu
SeniorWigor,
wspieranie
Długofalowej Polityki
Senioralnej w Polsce
na lata 2014-2020
(patrz pkt.1, 2, 3, 5 w
liście Posła Zawadzkiego),
- inicjowanie szeregu działań wspierających nowoczesne technologiczne przedsięwzięcia zmierzające do wykorzystania zasobów węgla,
- bardzo nowoczesne spojrzenie na Śląsk, przy jednoczesnym wysłuchiwaniu innych opinii, w tym wspieranie
działalności wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- reagowanie na zgłaszane postulaty i problemy oraz
podawanie na jakim etapie są lub będą realizowane,
- otwartość w kontaktach z każdym, kto chce z nim
porozmawiać,
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Odbyły się także warsztaty
i prezentacje przygotowane przez
młodych adeptów o tematyce słońca, temperaturze i wybuchach na
nim a także o tym, w jaki sposób
powstał naturalny satelita Ziemi –
Księżyc, oraz jakie warunki panują
na nim.
Grupa Astrohunters to
dwóch przyjaciół Dawid Barteczko i Michał Witek, którzy pasjonują się kosmosem i obserwacją nocnego nieba, a co najważniejsze próbują zarażać tą pasją także
innych – szczególnie dzieci. Są częstymi gośćmi w szkołach,
gdzie starają się przekonać najmłodszych, że świat poza ekranem komputera i telefonu komórkowego jest o wiele bardziej
fascynujący. Wystarczy tylko wyjść z domu i przy użyciu
zwykłej lornetki spojrzeć na gwiazdy nad naszymi głowami.
Prezentacje, które przedstawia Astrohunters są inspirujące i
pobudzają wyobraźnię.
W tym projekcie chcieli pokazać młodzieży, że warto
rozwijać swoje zainteresowania.
Wojciech Stołtny

- współpracę z naszą redakcją „Kluki”,
- wspieranie języka śląskiego i innych śląskich tradycji i zwyczajów, w tym wspieranie śląskich zespołów regionalnych,
- wieloletnie czynne uczestnictwo w imprezach i
uroczystościach realizowanych przez nasze Towarzystwo i
inne organizacje,
- wspieranie projektów miast i gmin dzięki czemu
zorganizowano tak wiele nowoczesnych inwestycji w naszych
Rydułtowach i gminach sąsiednich.
Za to wszystko i wiele więcej dziękujemy Posłowi
Ryszardowi Zawadzkiemu, a Was, którzy cenicie nasze
skuteczne działania prosimy o dalsze zaufanie i zagłosowanie w nadchodzących wyborach na wspierającego nas i
Was kandydata – Ryszarda Zawadzkiego z PO, poz. nr 4,
okręg nr 30.
W imieniu Zarządu TMR i Redakcji Gazety „Kluka”
Prezes TMR
Henryk Machnik
Redaktor Naczelny gazety „Kluka”
Łukasz Majer

Sobotnie obserwacje …
W sobotnie popołudnie 19 września od godz. 16.00 na
„Rafie” mogliśmy zaobserwować słońce przez teleskopy.
Pogoda była dość łaskawa dla obserwujących niebo.

Zakończenie lata w Radlinie
12 września na Placu Radlińskich Olimpijczyków odbyło się
pożegnanie lata. Mieszkańcom zaprezentowały się następujące zespoły: Coria, Redlin oraz gwiazda wieczoru, zespół Red
Lips. Zapraszamy do zobaczenia zdjęć Kasi Szlezinger z tej
imprezy. Pozostałe zdjęcia na naszym profilu na Facebooku.
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1 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach
Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach miała wyjątkowo uroczysty i podniosły charakter. Poza ślubowaniem klas
pierwszych, szczególną oprawę
miało podpisanie Porozumienia
między Szkołą, a Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku.
Dokument, powstały w związku
z otwarciem w ZSP nr 2 nowego
kierunku kształcenia w zawodzie
technik logistyk, z programem
rozszerzonym o edukację wojskową, został parafowany przez
ppłk Andrzeja Sygulskiego oraz
dyrektora szkoły p. Jacka Stebla.
Porozumienie
daje
szansę
uczniom klasy pierwszej, kształcącym się w zawodzie technik
logistyk, na zdobycie dodatkowej
wiedzy i umiejętności w zakresie
przysposobienia wojskowego, logistyki wojskowej oraz edukacji dla bezpieczeństwa.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach nieustannie się rozwija i cieszy coraz większym zaufa-
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i treningu żołnierskiego, szkolenia strzeleckie organizowane
przez szkołę, oraz dodatkowe zajęcia przygotowujące
uczniów do szybkiej oceny sytuacji i podejmowania właściwych decyzji w obliczu różnego rodzaju zagrożeń. Ponadto w
planach jest stały kontakt klasy logistyków z jednostkami
wojskowymi, obóz przetrwania i obóz sprawnościowy, a
przede wszystkim cyklicznie organizowane spotkania, prelekcje i zajęcia prowadzone przez przedstawicieli WKU. Zapowiada się interesująco... Niewątpliwie rangę imprezy podniosła obecność na inauguracji Starosty Wodzisławskiego - Pana
Tadeusza Skatuły, Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim Pani Edyty Glenc i
przedstawicieli rybnickiego WKU. Wszystkich uczniów ZSP
nr 2 w Rydułtowach czeka w nowym roku szkolnym wytężona praca, ale też radość z poznawania nowych rzeczy. Życzymy powodzenia.
Justyna Zarembska - Mańka

Uwaga konkurs!

niem uczniów oraz rodziców. Dowodem na to jest fakt, iż w
czasach permanentnego niżu demograficznego, edukację w
klasach pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej podjęło w bieżącym roku szkolnym aż 122 uczniów.
Powstały dwie klasy zawodowe, a także klasy Technikum,
kształcące uczniów w zawodach fototechnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz wspomniany technik logistyk. Szczególnie interesująco zapowiadają się najbliższe
cztery lata dla przyszłych logistyków, ponieważ program
kształcenia tej klasy rozszerzony jest o wychowanie wojskowe. Aby zapewnić uczniom kompleksowy rozwój w tym zakresie, szkoła podjęła współpracę z Wojskową Komendą
Uzupełnień w Rybniku, co pozwoli na podejmowanie wspólnych inicjatyw promujących wojsko, obronność Państwa i
edukację dla bezpieczeństwa. Realnie działania przekładają
między innymi na prowadzone przez oficerów WKU z
uprawnieniami pedagogicznymi zajęcia z logistyki wojskowej

W odpowiedzi na ogłoszony przez nas konkurs na
wiedzę o patronach rydułtowskich ulic otrzymaliśmy już
pierwszą informację. Przypominamy, że nadal czekamy na
Państwa informacje o patronach rydułtowskich ulic, których
listę publikowaliśmy w sierpniowym numerze „Kluki”. Informację o konkursie wraz z listą ulic znajdą Państwo również
na naszym profilu facebookowym.
Nadesłane wyjaśnienie dotyczy ul. Jana Barcioka.
Ul. Jana Barcioka jest ulicą graniczną pomiędzy Rydułtowami i Czernicą. Przed II Wojną Światową nazywała się
Pieńki Obecną nazwę, Jana Barcioka nadano po II Wojnie
Światowej, upamiętniając śmierć powstańca śląskiego, który
został zastrzelony na tej ulicy za cmentarzem ewangelickim w
dniu 1 września 1939 roku, jako pierwsza ofiara II Wojny
Światowej na tym terenie. Został zastrzelony przez Niemców
– członków „V Kolumny”. Tablica poświęcona jego imieniu
znajduje się przy kościele w Czernicy.
Personalia autora tekstu
do wiadomości Redakcji „Kluki”
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Krzyżówka nr 7 PAŹDZIERNIK
Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych rogach utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania hasła na
adres redakcji pocztą, e-mailem lub osobiście. Nazwiska
wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie opublikujemy w kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź czekamy

Poziomo
1. Łączy drzewo z szyciem
2. Skórzany worek na wodę
3. Bolesna broń szerszenia
4. Szefował jej Donald
5. Tramwaj nimi swetra nie zrobi
6. Jesienny kwiat
7. Obwódka wokół wojskowej czapki
8. Można go nabyć w antykwariacie
9. Potrafi zrobić czary-mary
10. Małe plamki na nosie
11. Milczą, gdy dusza śpiewa
12. Monetarna lub Wolności
13. Np. przód pochodu, lub zmarszczone…
14. Malowani chłopcy w piosence
15. Martwy język
16. Przynęta na ryby i ksiądz z „Pana Tadeusza”
17. Góralskie ognisko
18. Słodka pociecha pierwszoklasistów
19. Dumny ptak

KRZYŻÓWKA
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do 25-09-2015! Hasło krzyżówki wrześniowej - KONIEC LATA . Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Alicja Jarocka, Urszula Hajto, Eugenia Bluszcz, Stefan Majer. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy!

Pionowo:
1. Tam szedł Koziołek Matołek
2. Dwanaście tuzinów
3. Autorytet dla syna
4. Pneumatyczny lub ręczny
5. Beskidzki szczyt z elektrownią
6. Śpiewała o dętych orkiestrach
7. Spec od stawiania pieców
8. Krewny w linii męskiej
9. Wizytówka Sopotu
10. Duchowy przywódca
11. Gdzie pożar tam i ona
12. Pieszczotliwie o dzidziusiu
13. Największy zakład pracy w Rydułtowach
14. Łączy adres i sejf
15. Styl w muzyce młodzieżowej
16. Kolega pszczółki z dobranocki
17. Można je z kimś drzeć
18. Elegancki dusiciel na szyi
19. Jak trzeba to wejdzie i na pochyłe drzewo
20. W przysłowiu umarłemu już nie pomoże
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WIEŚCI Z SĄSIEDNICH GMIN

Wieści z sąsiednich gmin
Pszów
Nowo wybudowane boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr
2 w Pszowie
Oficjalne otwarcie boiska i przecięcie wstęgi nastąpiło 22
września 2015 r. z udziałem m.in. Pani Katarzyny Sawickiej – Mucha
- Burmistrza Miasta Pszów, Pana Czesława Krzystały – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszowie, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr
2 w Pszowie oraz Przewodniczącej Rady Rodziców. Boisko poświęcił ks. proboszcz Andrzej Pyrsz. Pani Burmistrz oraz zaproszeni goście mieli okazję jako pierwsi strzelić honorowe bramki. Dalszą część
uroczystości stanowił bogaty program artystyczny przygotowany
przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Otwarcie nowo wybudowanego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie zamyka kwestię budowy nowoczesnych boisk szkolnych. Teraz wszystkie trzy
szkoły podstawowe oraz gimnazjum w Pszowie mogą poszczycić się
nowymi, dostosowanymi do potrzeb uczniów obiektami sportowymi.
Mamy wielką nadzieję, iż dzięki tym inwestycjom młodzi mieszkańcy Pszowa chętniej będą spędzać czas na wolnym powietrzu, a tym
samym rozwiną swoje sportowe pasje i zainteresowania.
Rowerem po obszarze LYSKOR-u
Stowarzyszenie LYSKOR serdecznie zaprasza miłośników
dwóch kółek i nie tylko na IV rajd rowerowy "Rowerem po obszarze
LYSKOR-u", który odbędzie się w dniu 10 października 2015 r. Rajd
rozpocznie się i zakończy w Ośrodku Kultury "Zameczek" w Czernicy. Przewidywana długość trasy to ok. 22 km. W rajdzie mogą wziąć
udział osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież. Dzieci mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Uczestników
rajdu obowiązuje wcześniejsze zgłaszanie udziału (doręczenie podpisanej karty zgłoszenia uczestnika oraz oświadczenia osobiście lub
mailem). Liczba miejsc ograniczona, zapisy do dnia 7 października
2015 r. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają członkowie Stowarzyszenia LYSKOR, którzy zapiszą się do dnia 30 września 2015 r. po
tym terminie decyduje kolejność zgłoszeń. Karta zgłoszenia, oświadczenie oraz regulamin do pobrania poniżej oraz dostępne w biurze
Stowarzyszenia w Pstrążnej.
Radlin
Radlińsko-Rybnicki piknik militarny za nami...
W minioną sobotę z trzech miejsc w Radlinie, spod tężni,
spod MOK-u i ''Sokolni'' wyruszyły trzy oddziały wojsk, które spotkały się na terenie zabytkowej kopalni ''Ignacy''. Tam, w wyjątkowej
scenerii rozegrano rekonstrukcję potyczki wojennej z czasów kampanii wrześniowej '39. Pokaz organizowało miasto Radlin wraz z miastem Rybnik, we współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej
''Powstaniec Śląski'' z Wodzisławia Śląskiego.
Radlińskie szkoły pozyskały ponad 6,5 tysiąca złotych na… książki!
Miło nam poinformować, że nasze szkoły podstawowe zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia w ramach Rządowego
programu „Książki naszych marzeń” mającego promować czytelnictwo. Radlińskie placówki otrzymają w sumie przeszło 6,5 tyś złotych
na zakup książek do szkolnych bibliotek. Program „Książki naszych
marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Przede
wszystkim umożliwi zakup książek do bibliotek szkolnych w celu
promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich
kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
Kornowac
V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Pogrzebieniu
25 września obchodziliśmy V Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay). Jest to bez-
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płatna akcja edukacyjna, która już po raz piąty odbywa się w ostatni
piątek września. W wydarzeniu tym uczestniczą szkoły z różnych
stron świata. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia
sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja
jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po
wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. W
naszej szkole chcemy propagować zasadność uczenia się tabliczki
mnożenia, a także poznawania matematyki. Musimy pamiętać, że
przedmiot ten towarzyszy nam przez całe życie - w każdej chwili kiedy patrzymy na zegarek, wstukujemy numer telefonu, płacimy w
sklepie. Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi
radzić, dlatego warto znać tabliczkę mnożenia. Obchody Światowego
Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych
emocji i pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Uczniowie klas III i VI
rozwiązywali ćwiczenia interaktywne, budowali piramidy matematyczne i wzięli udział w konkursie o tytuł Mistrza Mnożenia. Dodatkowo uczniowie klasy VI - szóstaki - wystartowali w meczu na platformie matzoo.pl, gdzie udało im się zdobyć 1 miejsce w swojej grupie. Mistrzem tabliczki mnożenia w klasie III została Klaudia Kozielska, II m. zdobył Mateusz Herman, IIIm. Emilia Gatzka. Mistrzem
tabliczki mnożenia w klasie VI została Julia Szarek, IIm. zdobył Kacper Bieda, IIIm. Zuzanna Szymiczek.
Arkadiusz Niemirski w kornowackim gimnazjum
Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu w dniu 25
września gościła znanego autora Arkadiusza Niemirskiego. Spotkanie
odbyło się w Gimnazjum w Kornowacu. Gość spotkania autorskiego
to powieściopisarz, satyryk i dziennikarz. W latach 80. był współzałożycielem "kabaretu i...", współpracował z Programem III Polskiego
Radia. Pisał artykuły do czasopism "Tylko Rock" i "Teraz Rock". W
roku 1999 zadebiutował w roli kontynuatora przygód Pana Samochodzika powieścią pt. „Skarby wikingów”, tom 1—2. Na jego dorobek
pisarski składa się 17 tomów z cyklu "Pan Samochodzik..." oraz takie
tytuły jak: Klątwa Nipkowa, Tajemnica Fabritiusa, Testament bibliofila, Pojedynek detektywów, Zbrodnia prawie doskonała, Bożek Templariuszy. Jego książki charakteryzuje przywiązanie do starych wzorców klasycznej powieści detektywistycznej i sensacyjnej w zderze-

niu ze współczesnymi realiami. Arkadiusz Niemirski w formie
nowoczesnej prezentacji multimedialnej przedstawił młodzieży swoją drogę artystyczną. Autor niezwykle barwnie, często
żartobliwie mówił o sobie i swoich zainteresowaniach. Przybliżył uczestnikom spotkania postacie najsłynniejszych detektywów z literatury i filmów oraz twórców tych postaci. Mówił
o wyjątkowości Pana Samochodzika, kultowego polskiego
detektywa oraz o jego słynnym wehikule - niepozornym aucie,
ale mającym nieprzeciętne możliwości. Pisarz z dużą dawką
humoru, posługując się językiem zrozumiałym dla młodego
pokolenia przekonywał uczestników spotkania do wielu ważnych i wartościowych postaw życiowych. Apelował by mieli
marzenia, cel życia i pasje, zachęcał do czytania wartościowych książek. Na koniec dwugodzinnego spotkania Gość zachęcił także młodzież do czytania swojego bloga, prowadzonego na własnej stronie internetowej (www.niemirski.com).
Zebrał: Łukasz Majer
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Małżeństwo dalej w modzie!
Do niezwykle wzruszającego wydarzenia doszło 24
września w sali teatralnej Rydułtowskiego Centrum Kultury
FENIKS. W tym bowiem dniu odbyła się jubileuszowa gala
Złotych, Szmaragdowych, Diamentowych i Żelaznych Godów.
W dobie kryzysu małżeńskiego, coraz większej liczby
rozwodów i separacji, 24 pary stanowiły dowód na to, że
można przeżyć ze sobą tyle lat w zgodzie i radości. Życzenia,
wyrazy nieskrywanego podziwu i wiele ciepłych słów dla
jubilatów składali Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Wojciechowska, Zastępca Burmistrza Marcin Połomski i ks. kanonik Konrad Opitek. Wszystkie pary otrzymały dyplomy kwiaty i upominki, a dodatkowo pary, które świętowały 50-lecie zawarcie
związku małżeńskiego zostały uhonorowane Medalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanym przez Prezydenta
RP, a wręczanym przez p. Burmistrz.
W całej uroczystości najbardziej charakterystyczne
było zachowanie jubilatów. W ich wzajemnych relacjach widać było, że tak jak przed 50, 55, 60, czy 65 laty, tak i teraz
ich wzajemna miłość nie osłabła, a wręcz odwrotnie – w trudzie codziennego życia jeszcze bardziej się pogłębiła i scementowała.
Mamy przyjemność zaprezentować nazwiska par, które obchodziły ten niezwykły jubileusz, jako dowód na to, że
instytucja małżeństwa wcale nie jest przereklamowana i da
się przeżyć tyle wspólnych lat opierając się na miłości, wzajemnym wsparciu i szacunku.
50 rocznica ślubu (Złote Gody)
Urszula i Ginter Barteczko
Krystyna i Rudolf Bugla
Emilia i Eryk Gawron
Aniela i Józef Glenc
Elżbieta i Henryk Gola
Renata i Józef Jagosz
Lidia i Jerzy Klimek
Teresa i Jan Kubat
55 rocznica ślubu (Szmaragdowe Gody)
Urszula i Albin Durczok
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Dorota i Alojzy Karasek
Aniela i Konrad Krajczok
Stefania i Rudolf Krajczok
Helena i Hubert Mrozek
Irena i Augustyn Ochojski
Elżbieta i Edmund Smyczek
Irena i Franciszek Świtula
Helena i Stanisław Winkler
Cecylia i Bronisław Zawisz
60 rocznica ślubu (Diamentowe Gody)
Irena i Leonard Brodniak
Małgorzata i Adolf Gwoździk
Cecylia i Paweł Konkol
Genowefa i Erwin Piła
65 rocznica ślubu (Żelazne Gody)
Jadwiga i Brunon Konsek
Marta i Jacek Łach
Łukasz Majer

Rydułtowskie trojaczki ruszają na podbój szkoły!
Zapewne wszyscy pamiętają sensację, jaką wzbudziła
w Rydułtowach informacja, że w naszym mieście urodziły się
trojaczki. Na ulicach miasta można było nieraz spotkać bardzo nietypowy, trzyosobowy wózek dziecięcy. Cóż, niezwykła sytuacja wymaga niezwykłych rozwiązań. Wiele osób, w
tym również redakcję „Kluki” bardzo ciekawiło, jak toczą się
dalsze losy „naszych” rydułtowskich trojaczków. Spieszymy
zatem i informacją, że wszystko u nich w porządku i właśnie
rozpoczynają nowy etap swojego życia. Pierwszego września
rozpoczęły swoją przygodę ze szkołą. Nasz fotoreporter towarzyszył Marlence, Rafałkowi i Piotrusiowi w tym niezwykłym
dniu. Dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Karola Miarki. Cała redakcja „Kluki” życzy im samych dobrych ocen!
Redakcja „Kluki”
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Druga z wystaw, zatytułowana „Polskie drogi do
Oscarów” ukazywać będzie Oscary i nominacje do tej prestiżowej nagrody dla polskich filmów i twórców polskiego pochodzenia. Obie wystawy prezentowane będą na parkingu
przed RCK Feniks.
Redakcja gazety „Kluka” serdecznie poleca wszystkie przygotowane przez RCK atrakcje.
Łukasz Majer

Wieści z desek teatru
W październiku – deszczowym miesiącu, jak swego
czasu śpiewała grupa „Pod Budą” , pogoda zwykle nie rozpieszcza. Cóż można zatem robić w te jesienne dni? Najlepiej
udać się do RCK Feniks, by wziąć udział w wielu atrakcjach,
które nasze Centrum Kultury przygotowało dla mieszkańców.
Na dobry początek, 3 października w RCK odbędzie się
otwarty turniej Brydża Sportowego parami o puchar Posła RP
Henryka Siedlaczka. Wydarzenie o tyle istotne, że tak dużego
i zakrojonego na szeroką skalę turnieju jeszcze w Rydułtowach nie było.
Z kolei 3 i 4 października będą prowadzone zapisy
na V otwarte warsztaty z Teatrem Tańca JEGER. Zapisy na
warsztaty prowadzone są w sekretariacie RCK. Kolejną atrakcją będzie występ zespołu rozpoznawalnego w całym kraju.
Mowa o grupie „Raz, Dwa, Trzy”. Liderem zespołu jest charyzmatyczny Adam Nowak - twórca większości tekstów, gitarzysta i wokalista. Na ten koncert dyrekcja i pracownicy RCK
zapraszają 9 października.
Z kolei już dzień później, 10 października odbędzie
niezwykłe widowisko muzyczne i bodaj największe wydarzenie kulturalne października. Na deskach teatru swe umiejętności zaprezentuje światowej sławy słowacki trębacz Vlado
Kumpan z zespołem. Ten wirtuoz trąbki niezbyt często gościł
w naszym kraju, tym większa duma, że przyjął zaproszenie
naszego RCK.
Dla tych, którzy oprócz muzyki wolą rozrywkę kabaretową, Rydułtowskie Centrum Kultury przygotowało występ
kabaretu Hrabi. Osobiście uważam, choć jest to moja prywatna opinia, że jest to jedna z najlepszych formacji kabaretowych. „Hrabi” zawsze bawi dialogami, świetnym kontaktem z
widzem, celnymi spostrzeżeniami i pomysłami. W swych
skeczach opierają się na inteligentnej rozrywce, nie idą na
łatwiznę jak niestety część kabaretów, które swoje skecze
opierają na strojeniu min i modulowaniu głosów, bazując na
absurdzie. „Hrabi” zdaniem wielu bliżej do pomysłów rodem
z legendarnego kabaretu „Tey” i pamiętnych dialogów Laskowika i Smolenia.
Oprócz wymienionych wyżej atrakcji przez cały miesiąc prezentowane będą dwie wystawy ściśle związane z tematyką filmową. Pierwsza z nich: „10 lat emocji” prezentować będzie 70 wybranych, najczęściej nagradzanych polskich
filmach z ostatniego 10-lecia: fabuł, dokumentów i animacji,
które zostały dofinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Filmowy wrzesień w RCK „Feniks”
Wśród najgłośniejszych premier miesiąca warto wyróżnić dwie pozycje. Pierwszą nich jest polski rys historyczny – Pilecki (w RCK od 11 do 15 października). W filmie
dokumentalnym, zrobionym za zaledwie 200 tys. zł, syn rotmistrza Witolda Pileckiego przedstawia historię ojca, który
m.in. dobrowolnie trafił, a następnie uciekł z obozu w Auschwitz. Warto dodać, że pierwszy seans który odbędzie się
11 października o 16:30, poprzedzi część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Drugi z obrazów stanowi Everest (2-4.10).
Oparty na faktach film opowiada o tragicznej wyprawie na
najwyższy szczyt świata z 1996 r., kiedy to podczas jednej
wspinaczki zginęło aż 15 osób. W obsadzie same gwiazdy:
Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Sam Worthinghton i Keira Knightley.
Ofertę dla dojrzałych kinomanów uzupełniają: dokument Sól ziemi (28.10.), komedie Nigdy nie jest za późno (58.10.), Król życia (11-18.10.), Panie Dulskie (30-31.10.), dramaty Karbala (1.10.), Młodość (14.10.), Chemia (19-22.10.),
Czy naprawdę wierzysz? (19-22.10.), Obce niebo (23-29.10.)
oraz Demon (30-31.10.) tragicznie zmarłego reżysera Marcina
Wrony.
Spośród wszystkich propozycji dla najmłodszych, największym zainteresowaniem powinien się cieszyć Hotel
Transylwania 2 (23-26 i 28-29.10.), czyli kontynuacja przeboju sprzed trzech lat. Całe rodziny mogą się też wybrać na
filmy: Klub włóczykijów (2-8.10.), Hugo i łowcy duchów
(1.10.), Krokodyle z przedmieścia (13.10.) oraz Winx Club:
Tajemnica morskich głębin (16-18.10.), podczas którego każdy z widzów otrzyma skrzydlaty upominek.
Ponadto przez cały miesiąc na parkingu przy RCK
znajdować się będą dwie wystawy plenerowe: „10 lat emocji”
oraz „Polskie drogi do Oscarów”. Pierwsza z nich poświęcona
jest 70-ciu rodzimym filmom, które były najczęściej nagradzane na przestrzeni ostatniej dekady. Druga skupia się na
obrazach nominowanych i uhonorowanych statuetką amerykańskiej Akademii Filmowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Szczegóły na stronie www.rck.rydultowy.pl.

Kuba Abrahamowicz
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Dzień Młodego Piłkarza
W niedzielę 27 września odbyła się uroczysta Msza
Święta w intencji młodych piłkarzy. W kościele pw. Św. Jerzego stawili się nie tylko młodzi adepci futbolu trenujący w
klubie KS „Naprzód” Rydułtowy, ale także rodzice, działacze
klubowi, władze miasta i mieszkańcy. Po Mszy na rydułtowskich błoniach odbył się Festyn pod nazwą „Dzień Młodego
Piłkarza”. Wszystkie grupy młodzieżowe zaprezentowały swe
umiejętności. Zgromadzeni byli pod dużym wrażeniem umiejętności piłkarskich naszej młodzieży. Wiele osób, które na co
dzień nie są związane z klubem, wyrażało zdumienie ilością
grup młodzieżowych trenujących w „Naprzodzie”. Jest to
swoisty ewenement, ponieważ nawet bogatsze, większe kluby
nie potrafią przyciągnąć do siebie tylu dzieci co trenerzy rydułtowscy. Serce rośnie widząc maluchy z „Piłkarskiego
Przedszkola Górnika Zabrze i Naprzodu Rydułtowy”. Maluchy słuchające trenera i grzecznie biegające za piłką wzbudzały uśmiechy zgromadzonych. Wszystkie drużyny pokazały, że w przyszłości mogą stanowić poważną siłę i wzmocnienie kadry pierwszego zespołu. A przede wszystkim klub stanowi dla młodych znakomitą alternatywę dla siedzenia przed
komputerem. Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z Dnia Młodego Piłkarza zamieszczonych poniżej, oraz na naszym profilu
na Facebooku.
Łukasz Majer

Region biegał i maszerował
30 września, w ramach Dni Rydułtów odbył się
XXIII Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta. Organizatorami zabawy były Urząd Miasta Rydułtowy,
Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” oraz Uczniowski
Klub Sportowy „Piątka Plus”. Warto dodać, iż zawody należą
do jednych z najstarszych tego typu w regionie i kraju.
Tym razem trasa biegu została wydłużona do 5 km
(poprzednio dystans wynosił 4,2 km – długość mini maratonu). 148 uczestników startowało i finiszowało na bieżni stadionu KS Naprzód. Po drodze mijali ulice Gen. Józefa Bema,
Ofiar Terroru, Adama Mickiewicza i Strzelców Bytomskich.
Tryumfował Ukrainiec Mykola Nyżyk (15:09) przed
swym rodakiem, Sergii Okseniukiem (15:29) i Polakiem Dawidem Kleyborem z Chojnic (16:06). Najlepszy z rydułtowików (startowało ich 13), Ireneusz Górnik z UKS „Piątka
Plus”, uplasował się na 39. miejscu z czasem 20:46. W biegach dzieci, na poszczególnych dystansach od 200 do 1000
m, wygrali: Dennis Antończyk, Dennis Bojmel, Nikola Glenc,
Mateusz Kopczyński, Igor Kostka, Nadia Krzempek, Sandra
Kuriata, Teresa Lipińska, Milena Procek oraz Jakub Wajner.
Kuba Abrahamowicz

12

KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - październik
- w 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrywa
nowy ląd – Amerykę,
- w 1795 roku miał miejsce Trzeci Rozbiór
Polski,
- w 1817 roku zmarł Tadeusz Kościuszko,
- w 1849 roku w Paryżu zmarł Fryderyk Chopin,
- w 1910 roku zmarła Maria Konopnicka,
- w 1917 roku miała miejsce Wielka Rewolucja Socjalistyczna w Rosji,
- w 1925 roku papież Pius XI ustanowił diecezję katowicką,
- w 1933 roku z inicjatywy dh. Józefa Skrzeka powstała VIII
DH na Piecach, Piece należały wówczas do Hufca ZHP Rydułtowy,
- w 1938 roku Komendantką Hufca ZHP drużyn żeńskich z
Rydułtów przy KM ZHP Rybnik zostaje dh. Aleksandra Kalecianka (nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 1 w Rydułtowach),
- w 1939 roku rozstrzelono 39 obrońców Poczty Polskiej w
Gdańsku,
- w 1942 roku miała miejsce akcja odwetowa na „Cafe Club”,
- w 1944 roku utworzono Milicji Obywatelskiej,
- w 1949 roku powstała Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD),
- w1956 roku Władysław Gomółka zostaje I sekretarz KC
PZPR,
- w 1957 roku ZSRR wystrzeliło pierwszego satelitę,
- w 1973 roku zapowiedziano wprowadzenie 10 letniej szkoły
podstawowej,
- w 1978 roku Kardynał Karol Wojtyła zostaje Papieżem,
- w 1989 roku runął mur berliński,
- w 1991 roku utworzono w Rydułtowach Komisariat Policji,
- w 1994 roku cena „Kluki” wzrosła do 5000,00 zł,
- w 2002 roku odnowiono rydułtowski rynek, powstanie
pierwszej fontanny w mieście,
- w 2002 roku radną do Sejmiku Wojewódzkiego została rydułtowianka Irena Pierchała,
- w 2005 roku oddano do użytku nową drogę ulicy Orlowską,
- w 2008 roku burmistrz Kornelia Newy spotkała się z prof.
Jerzym Buzkiem,
- w 2009 roku po raz drugi w historii ZHP powstał Hufiec
ZHP Rydułtowy,
- w 2009 roku Rada Miasta Rydułtowy przyznało p. Henrykowi Machnikowi i Alojzemu Steblowi Honorowe Odznaki
„Złote Grabie”,
- w 2011 roku szkolny chór „Rapsodia” gościł w Danii,
- w 2015 roku Siostry Służebniczki z klasztoru obchodziły
115 lecie przybycia do naszego miasta,
- w 2015 roku PZHGP w Rydułtowach obchodził swoje 89lecie,
- w 2015 roku miała miejsce 77 rocznica beatyfikacji Siostry
Faustyny Kowalskiej.
Stanisław Brzęczek

Uroczyste otwarcie PSZOK-a w Rydułtowach
Data 01 wrześnie zawsze kojarzy się nierozerwalnie z
dwoma wydarzeniami. Z inauguracją roku szkolnego oraz z
datą wybuchu II Wojny Światowej. W tym roku jednak w
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naszym mieście odbyło się we wspomnianym dniu jeszcze
jedno ważne dla naszego miasta i mieszkańców wydarzenie.
Uroczyście oddano bowiem do użytku PSZOK, czyli Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od tej pory,
każdy z mieszkańców Rydułtów będzie mógł bez problemu
wywieźć tam zalegające mu śmieci, pod warunkiem jednak,
że będą posegregowane. Cieszy fakt, że dla większości
mieszkańców naszego miasta spełnienie tego wymogu nie
nastręcza problemu, ponieważ na bieżąco segregują swe domowe odpady. Ważną rzeczą jest także fakt, że na PSZOK-u
oddawać można również materiały budowlane i rozbiórkowe,
a nawet odpady niebezpieczne! Oczywiście pracownicy
punktu przyjmą od nas także „standardowe” odpady, czyli:
papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielowarstwowe,
szkło, metale, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny.
Niewątpliwy walor ekologiczny tej inwestycji został
doceniony również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki dotacji
możliwe stało się powiększenie i unowocześnienie kompleksu, dzięki czemu takiego PSZOK-u zazdrościć nam mogą
inne, często większe i bogatsze miasta. Na uroczystości
otwarcia kompleksu nie mogło zabraknąć władz naszego miasta. Było symboliczne przecięcie wstęgi, ale także uhonorowanie wszystkich osób i instytucji, bez których obiekt nigdy
by nie powstał.
Punkt czynny będzie w godzinach:
Poniedziałek - 8:00 - 17:00
Środa - 11:00 - 19:00
Czwartek - 11:00 - 19:00
Piątek - 8:00 - 17:00
Sobota - 8:00 -14:00
Punkt nie będzie czynny we wtorki, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
Przed dostarczeniem odpadów komunalnych na
PSZOK mieszkańcy proszeni są o telefoniczne zgłoszenie
powyższego faktu pod numer telefonu 514 497 562.
Przy oddawaniu odpadów, konieczne będzie wylegitymowanie się dowodem osobistym. W przypadku, gdy zlecimy komuś odwóz z PSZOK naszych śmieci, konieczne jest
pisemne upoważnienie.
Łukasz Majer
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WSZYSTKO O ZDROWIU
HUMOR, HUMOR, HUMOR!!!

Jasio przychodzi do taty i pyta:
- Tato co to jest polityka?
- Polityka synu to kapitalizm, ja jestem kapitalizmem, bo ja
zarabiam, twoja mama to rząd bo rządzi pieniędzmi, dziadek to
związki zawodowe bo nic nie robi, pokojówka to klasa robotnicza bo sprząta i pracuje, ty synku jesteś ludem bo tworzysz
społeczeństwo, a twój mały braciszek to przyszłość.
- tato, ja się z tym prześpię i może zrozumiem.
Jasio poszedł spać. W nocy budzi go płacz małego brata, który
zrobił w pieluszkę. Jasiu poszedł do pokoju po mamę, ale nie
mógł jej dobudzić, więc poszedł do pokoju pokojówki. Wchodzi, a pokojówka zajęta z tatą, a przez okno zagląda dziadek.
Jasia nikt nie zauważył bo szybko wyszedł. Wrócił do swojego
pokoju, uspokoił braciszka i poszedł spać. Rano Jasio wstał i
zszedł na śniadanie. Tato pyta:
- No i co Jasiu, już wiesz co to polityka?
- Tak tato. Kapitalizm wykorzystuje klasę robotniczą, związki
zawodowe się temu przyglądają podczas gdy rząd śpi, lud jest
ignorowany a przyszłość leży w gównie. To jest polityka!

*

*

*

Zwiększ swoją odporność na jesień!
Jesienią drastycznie spada odporność naszego organizmu i
jest to spowodowane nagłymi zmianami pogodowymi, ochłodzeniem, jak również i naszym niezdrowym stylem życia. Na to
czy zachorujemy, czy nie, mają wpływ takie czynniki jak: przemęczenie organizmu, niewystarczająca ilość snu, niewłaściwa
dieta czy używki.
Aby zapobiec ewentualnym chorobom należy w porę
wziąć się za siebie i zatroszczyć się o swoją odporność, a co za
tym idzie - o regularne i właściwe odżywianie. Nasza codzienna dieta powinna być tak urozmaicona w składniki odżywcze,
aby nasz organizm był w formie do wygrania walki z rozsiewanymi wszędzie zarazkami. Jesienią należy zadbać o to, aby
spożywać więcej pełnowartościowych produktów, a także dużo
więcej owoców i warzyw, niż w innym okresie.
Dlatego warto ukształtować w sobie dobre nawyki:
•

Przychodzi bardzo ubogi mężczyzna w potarganym ubraniu
do sklepu z obrazami i mówi:
- Poproszę 10 portretów Ewy Kopacz i Beaty Szydło.
Kupił obrazy i poszedł.
Przychodzi za godzinę w garniturze i mówi:
- Poproszę 50 portretów Ewy Kopacz i Beaty Szydło.
Przyjeżdża za godzinę samochodem w garniturze i w czarnych okularach i mówi:
- Poproszę 100 portretów Ewy Kopacz i Beaty Szydło.
A sprzedawca się go pyta:
- Panie, na czym pan się tak bogacisz? Co pan robi z tymi
obrazami?
- Otworzyłem strzelnicę za miastem.

*

*

*

Policjant znajduje pijanego marynarza leżącego w kałuży.
- Pan pójdzie z nami!
- Nie, nie… Najpierw ratujcie kobiety i dzieci… - odparł

•
•

•

•
•
•
•

•

przyjmuj preparaty z echinacei (jeżówki) i zrezygnuj z drastycznych diet odchudzających,
wzbogacaj potrawy o czosnek i cebulę (surowe lub
gotowane) – są zabójcze dla bakterii,
wprowadź do swojej diety produkty obfite w kwas
omega-3. Mają je w sobie na przykład ryby morskie (łosoś, tuńczyk),
wystrzegaj się wysoko przetworzonych produktów,
zredukuj również białe pieczywo, tłusty nabiał,
rafinowane oleje, słodycze, cukier, kofeinę i alkohol,
spożywaj maślanki, kefiry, owoce morza, imbir
oraz pełnoziarniste produkty,
uprawiaj dużo sportu i wystrzegaj się stresu,
dobrze się wysypiaj gdyż organizm się wtedy najlepiej regeneruje,
każdego dnia pij nie mniej niż 1,5 litra wody - w
ten sposób nawadniając go pozbędziesz się ze swojego organizmu niebezpiecznych toksyn,
przebywaj dużo na świeżym powietrzu. Promienie
słoneczne doskonale pobudzają organizm do produkcji witaminy D.

pijany.
Małgorzata Wanat, za https://www.doz.pl
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Sprawozdanie z prac Policji za miesiąc sierpień
- poprzez wyważenie drzwi domku gospodarczego nieznany
sprawca włamał się do środka zabierając wiertarkę warki Bosch o wartości 1 200 zł
- nieznany sprawca dokonał na placu św. Wojciecha kradzieży roweru górskiego o wartości 1 500 zł
- do zuchwałego włamania doszło poprzez zerwanie zamka w
drzwiach pomieszczenia piwnicznego. Sprawca dokonał kradzieży dwóch rowerów i czterech laptopów o łącznej wartości
8 500 zł
- nieznany sprawca groził pobiciem jeżeli poszkodowany nie
da mu telefonu komórkowego Samsung Galaxy
- nieznany sprawca dokonał kradzieży z parkingu motocykla
o wartości 7 000 zł
- nieznany sprawca dokonał kradzieży dokumentów, gotówki,
oraz telefonu komórkowego o łącznej wartości 1 650 zł
Sprawozdanie z prac Straży Miejskiej za miesiąc sierpień
- nałożono 12 mandatów na łączną kwotę 1 200 zł
- udzielono 5 pouczeń drogowych
- udzielono 26 pouczeń porządkowych
- przeprowadzono 62 kontrole posesji
- przeprowadzono 8 kontroli targowisk
- skontrolowano dzikie wysypisko
- przeprowadzono 13 kontroli dotyczących zachowania bezpieczeństwa wyprowadzania psów
- przekazano 14 zgłoszeń odpowiednim służbom – dot. chodników, oznakowania oraz dróg
- przekazano jedną sprawę Policji
- przeprowadzono 8 patroli wspólnie z Policją
- 12 razy wzięto udział w asystach i wizjach lokalnych
- 12 razy wzięto udział w konwojach
- zabezpieczono ruch drogowy
- zabezpieczono 2 imprezy
- dokonano 4 ulicznych interwencji
- 12 razy przeprowadzono kontrole szkół w godzinach wieczorno-nocnych
- dokonano 3 inspekcji opuszczonych budynków
Zebrał: Stanisław Brzęczek

Public Relations i kondycja polskiego dziennikarstwa
Praktycznie przy każdych wyborach w mediach pojawiają się politycy, którzy zarzucają oponentom, że ci uprawiają „czarny PR”. Powiem szczerze, że za każdym razem,
gdy słyszę to określenie mdli mnie, a ludzi używających tego
określenia nie poważam w żadnej mierze. To właśnie przez
takie osoby Public Relations jest kojarzone jako forma brudnej zagrywki, nieuczciwego chwytu, który służy by pogrążyć
oponenta.
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Na pierwszym roku studiów w ramach zajęć z Public
Relations zobaczyłem film Piotra Tymochowicza „Jak to się
robi?”. Film ten pokazywał, jak można „stworzyć” osobowość medialną i polityczną ze zwykłego szarego człowieka.
Tymochowiczowi się udało. Nie tylko w tym filmie dokumentalnym, ale w prawdziwym życiu. To właśnie Piotr Tymochowicz, określany „ojcem polskiego PR”, stoi na przekształceniem ś.p. Andrzeja Leppera. To Tymochowicz wyciągnął Leppera z „gumofilców” i ubrał go w garnitur, wysłał na
solarium, kazał nosić legendarny już krawat w białoczerwone pasy. Misja wydawałoby się niemożliwa do zrealizowania okazała się sukcesem. Po zobaczeniu „Jak to się robi?” zafascynował mnie Piotr Tymochowicz i Public Relations. Przez całe studia i okres po nich studiowałem literaturę
na ten temat, brałem udział kampanii społecznej gdzie wykorzystywaliśmy narzędzia PR-owe. Im bardziej drążyłem temat, tym bardziej okazywało się, że Piotr Tymochowicz jest
bardzo dobrym marketingowcem, ale z całą pewnością w jego
pracy nie ma grama PR-u. Public Relations to termin zupełnie
inny niż ten, którym posługują się ludzie polityki czy mediów. Wykreowanie wizerunku Andrzeja Leppera było
świetnym chwytem marketingowym – opalenizna czy krawat
sprawiły, że Lepper stał się ładnie opakowanym towarem,
który to towar „zapakował” Piotr Tymochowicz.
Czymże zatem jest ten osławiony i odmieniany przez
wszystkie przypadki „PR”, czyli Public Relations? W dosłownym tłumaczeniu oznacza to „relacje publiczne”. Public Relations oznacza tworzenie pozytywnego wizerunku. Tylko i aż.
Wszelkie kampanie reklamowe czy marketingowe nie mają z
PR nic wspólnego. Metamorfoza Leppera czy pamiętny dziadek z Wehrmachtu nie są chwytami PR-owymi lecz przykładem marketingu politycznego. Skoro więc PR to tworzenie
pozytywnego wizerunku, to jakim cudem możemy mówić o
czymś takim jak „czarny PR?”. PR z założenia jest pozytywny, więc nie może być czarny. Coś pozytywnego nie może
być negatywne. Skąd jednak nasze „elity” i ludzie mediów
tak często używają w absurdalnych sytuacjach tego pojęcia?
Winna temu jest „polska szkoła PR”. O PR w Polsce można
mówić dopiero od 1989 roku. Naukowcy, którzy postanowili
zgłębić ten temat w naszym kraju po tym okresie czerpali
wzorce z poprzedniego ustroju. I stąd mieszają dowolnie pojęcia takie jak reklama, marketing, Public Relations, „product
placement”, kryptoreklama i wiele innych. Jedna z czołowych
polskich badaczek mediów zadała 20 polskim „ekspertom” w
dziedzinie „PR” proste pytanie: Czym jest PR? Jak łatwo się
domyślić, padło 20 różnych odpowiedzi, praktycznie wszystkie błędne. Próbując zrozumieć Public Relations trzeba sięgnąć do literatury zachodniej, gdzie PR ma już wieloletnią
tradycję. Kluczowym elementem tworzenia pozytywnego
wizerunku osoby/instytucji/firmy jest pokazanie jej dobrych,
pozytywnych stron i próba wyjaśnienia wad. Dobry „spec od
PR” na usługach polityka pokaże wyborcom, co dobrego jego
pracodawca zrobił dla społeczności lokalnej. Zorganizuje
spotkanie, na którym mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją
opinię i uwagi. Kluczowym elementem jest tutaj zasada
„pokazywania plusów”, ale nie okłamywania ludzi. Najlepiej
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Wielki wpływ na polskie dziennikarstwo ma pan Tomasz Lis. Jest to bodaj jedyny znany dziennikarz w kraju,
który – moim prywatnym zdaniem – swoją pracę wykonuje
dobrze, lub w miarę dobrze (co i tak wyróżnia go spośród
większości miernych dziennikarzy). Niezależnie jednak, czy
ktoś ceni czy też nie programy Tomasza Lisa, nie można odmówić mu jednego. W czasie gdy Lis przebywał w USA jako
korespondent zauważył olbrzymią siłę mediów 24godzinnych. Po powrocie do Polski był inicjatorem powołania pierwszej 24-godzinnej stacji „TVN24”. Wprowadziło to
zupełnie nową jakość w polskiej telewizji. Dziś kanały TVP
Info, Polsat News, czy wspomniany TVN24 są jednymi z
najpopularniejszych kanałów telewizyjnych. I tego „nowego
otwarcia” Tomaszowi Lisowi odmówić nie można.
zobrazuje to przykład: przychodzimy do sklepu i sprzedawca
próbuje nas przekonać do zakupu. PR-owiec będzie nas przekonywał do zakupu produktu prezentując jego mocne strony.
Marketingowiec będzie nas przekonywał pięknym opakowaniem produktu. Dla PR liczy się produkt, a nie jego opakowanie (krawaty i solarium). Teraz, gdy drogi Czytelniku usłyszysz po raz kolejny stwierdzenie, że ktoś uprawia „czarny
PR”, będziesz wiedział, że autor tego sformułowania nie ma
zielonego pojęcia o czym mówi.
Pisząc o „polskiej szkole PR” nie da się nie wspomnieć o „polskiej szkole dziennikarstwa”. Niestety, sam będąc przedstawicielem tego zawodu muszę stwierdzić, że podobnie jak w przypadku PR, „polska szkoła” stoi na bardzo
słabym poziomie. Zdarzają się „perełki”, zwłaszcza wśród
starszego pokolenia dziennikarzy, którzy nie mieli tzw.
„parcia na szkło”. Przykładem takiego dziennikarstwa jest dla
mnie Tadeusz Sznuk. Człowiek, którego wszystkie wystąpienia cechowała zasada „słuchaj, co ja mówię”, a nie „słuchaj,
bo ja mówię”. Dla obecnych dziennikarzy, w czym brylują
telewizyjni celebryci jak Piotr Kraśko, najważniejszy nie jest
przekazywany news, ale komentarz samego dziennikarza.
Przedstawiciele mediów podają informację i zaraz sami ją
komentują i oceniają – tak jakby widzowie byli niespełna
rozumu i nie byli w stanie samodzielnie myśleć. Zwróćmy
uwagę, gdy będziemy oglądać wywiad telewizyjny. Dziennikarz będzie w tym wywiadzie przekonywał do swych racji
zamiast zadawać pytania. Nie ma to nic wspólnego z obiektywnym, rzetelnym dziennikarstwem.

Łukasz Majer

Dzień Otwarty w RCK Feniks
W piątek 17 września RCK Feniks otworzyło swe podwoje i wszyscy chętni mogli wziąć udział w odbywającym
się tego dnia Dniu Otwartym RCK. Zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą grup zrzeszonych przy RCK, zobaczyć filmy,
zapoznać się z działaniami DKF-u. Ponadto odbyły się pokazy grup tanecznych i teatralnych oraz wystawa grupy fotograficznej GRAF. Zapraszamy do zobaczenia galerii z imprezy.
Reszta zdjęć na stronie facebookowej Towarzystwa.
Łukasz Majer

16

Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU
za okres od 18 czerwca do 16 września 2015 roku
Referat Inwestycji
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Zakończono roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, wykonano
większą część robót brukarskich związanych z budową chodnika, zjazdów do
posesji prywatnych oraz na drogi boczne. Wykonano kompleksowo warstwy
główne podbudowy drogi wraz z masami bitumicznymi. Obecnie trwają
roboty związane z wykończaniem wykonanych robót budowlanych.
Wartość robót budowlanych 3 525 926,47 zł.
Termin realizacji zadania do 02.11.2015r.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH - JAGIELLOŃSKA
Wykonawca robót budowlanych zgłosił z dniem 05.06.2015r. gotowość do
odbioru zadania. Przeprowadzono komisyjny odbiór zadania, który zakończył się podpisaniem bezusterkowego protokołu w dniu 18.06.2015r. Trwa
rozliczenie umowy dotyczącej kolizji z urządzeniami istniejącej infrastruktury technicznej firmy Tauron.
MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWODNIENIE
W dniu 12.06.2015r. Wykonawca robót firma Zakład Budowlano Drogowo
Melioracyjny z Imielina zgłosił zadanie do odbioru. W dniu 19.06.2015r.
dokonano odbioru zadania. Dokonano rozliczeń oraz sporządzono druk OT.
BUDOWA ULICY RADOSZOWSKIEJ – BOCZNEJ
Z dniem 21.05.2015r. Wykonawca robót budowlanych zgłosił gotowość do
odbioru zadania. Z dniem 25.05.2015r. rozpoczęto procedurę odbiorową. W
dniu 23.06.2015r. zadanie inwestycyjne zostało komisyjnie odebrane. Dokonano rozliczenia inwestycji oraz sporządzono druk OT.
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO TERENU
W REJONIE ULICY ŁADNEJ - PROJEKT
Trwają prace projektowe. Biuro Projektowe uzyskuje niezbędne opinie i
uzgodnienia opracowanych rozwiązań projektowych. Uzyskano pozwolenie
wodnoprawne na przebudowę przepustu w ciągu ul.Ładnej, oraz do rowu
odwadniającego. Zawarto porozumienie z firma TAURON na przebudowę
urządzeń kolizyjnych w rejonie ulicy Mickiewicza. Uzyskano decyzje zatwierdzającą dokumentacji geologiczno – inżynierską.
Wartość umowy: 177.120,00 zł.
Termin wykonania: 30 listopad 2015 r.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z dniem 03.07.2015 r zakończono roboty budowlane związane z wykonaniem Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W dniu 13.07.2015
rozpoczęto czynności odbiorowe które zakończyły się podpisaniem protokołu
odbioru końcowego i przekazania do użytkowani z dniem 30.07.2015r. Trwa
rozliczanie inwestycji.
Wartość prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi: 39 350,00 zł
Wartość robót budowlanych: 1 116 650,00 zł
Łączna wartość zawartej umowy z Wykonawcą: 1 156 000,00zł
Roboty budowlano-montażowe zakończono z dniem 03.07.2015 r.
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PSZOK
Z dniem 29.07.2015 wykonawca robót Zakład Betoniarski Kłosek & Porwoł
zgłosił zakończenie robót związanych z wykonaniem drogi. W dniu 05.08.2015 dokonano odbioru końcowego zadania. Trwa rozliczenie inwestycji.
Wartość robót budowlanych: 218 566,07 zł
Roboty budowlano-montażowe zakończono z dniem: 29.07.2015 r.
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA
Nastąpiło geodezyjne wydzielenie niezbędnego fragmentu działki pod projektowaną drogę. Uzyskano decyzję podziałową od Burmistrza Miasta Pszo-
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wa. Stosowny wniosek zostanie złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Opolu o przeniesienie prawa własności wydzielonego
fragmentu działki.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ PRZY
UL. R. TRAUGUTTA W RYDUŁTOWACH
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ECOMLEX” Grinspek Ewa i z wykonawcą tym w dniu 03.07.2015 podpisano umowę. W dniu
01.07.0215 podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych a w dniu 10.07.2015 przekazano teren
budowy. Zrealizowano roboty związane z ułożeniem styropapy na dachu
budynku oraz dokonano docieplenia ścian zewnętrznych. Kontynuowane są
roboty związane z obróbkami blacharskimi pokrycia dachowego, montowane
są rynny, trwają prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznej elektrycznej i centralnego ogrzewania. Prowadzone są również roboty związane z
poziomowaniem posadzki w pomieszczeniu sali narad w części Ochotniczej
Straży Pożarnej
Termin realizacji robót: 02.11.2015 r.
Wartość realizowanych robót: 766 437,21
PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Zawarto umowę w dniu 19.06.2015 r. z konsorcjum firm: lider: Zakład Handlowo-naprawczy Sprzętu Rolniczego i Pojazdów Samochodowych Szymon
Marczak Bełchatów i partner: BIO-INŻ. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zapolice za cenę 661.815,50 zł. na zaprojektowanie, dostarczenie,
montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
(PBOŚ).
Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z
firmą Z-INWEST Marcin Dyner ul.Szkolna 1/1 Koty na kwotę 20.688,60 zł.
Wykonawca robót opracował dokumentację projektową i sukcesywnie zgłasza zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Aktualnie przekazano protokołem przekazania
terenu 32 szt. pod budowę PBOŚ, zakończono montaż na 24 posesjach, rozruch oczyszczalni prowadzony jest na 16 posesjach.
Termin wykonania: 16.11.2015 r.
Wartość robót: 661.815,50 zł.
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR
4
W dniu 22.06.2015 r. dokonano przekazania terenu budowy celem realizacji
przedmiotowego zadania. Wykonawca robót F.U.H „ELEKTRONIMAR”
Mariusz Wyszkowski z Raciborza zrealizowała roboty do dnia 13.08.2015.
W dniu 18.08.2015 powołana została komisja odbiorowa, która rozpoczęła
czynności odbiorowe w dniu 24.08.2015 a ostatecznego odbioru końcowego
dokonała z dniem 31.08.2015 r. Trwa rozliczenie inwestycji.
Wartość robót budowlanych wraz z robotami dodatkowymi: 70 603,03 zł
Umowny termin realizacji robót: do 15.08.2015 r.
Roboty zrealizowano do dnia 13.08.2015 r.
PARKING ENGELSA-PLEBISCYTOWA
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót Grażynę Goraus prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą F.H.U. Goraus Grażyna z miejscowości Warszowice i z wykonawcą
tym w dniu 29.07.2015 podpisano umowę. W dniu 3.08.2015 dokonano
przekazania terenu budowy i wykonawca zaczął realizację przedmiotu podpisanej umowy. Ukończono roboty związane z podbudową miejsc parkingowych Zabudowano krawężniki oraz dokonano ułożenia płyt ażurowych na
miejscach postojowych zlokalizowanych od strony ulicy Plebiscytowej.
Trwają prace związane z wykonaniem zjazdu na teren realizowanego parkingu.
Termin realizacji robót: do dnia 2.11.2015
Wartość robót: 121 470,67 zł
MODERNIZACJA ULICY LIGONIA
W dniu 7.07.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót
budowlanych na ul. Stanisława Ligonia. W wyniku ogłoszonego przetargu
złożono 9 ofert cenowych od 684.437,36 zł do 960.783,04 zł. Wybrano ofertę
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firmy Bruki Trawiński z Raciborza za kwotę 806.761,99 zł. Ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wpłynęły 4 ofert cenowe od 6.000,00 zł do 14.760,00 zł. Wybrano ofertę firmy
Projektowanie –Nadzory Kazimierz Kondrot z Rybnika za cenę 6.000,00 zł.
W dniu 07.08.2015 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru.
Przekazano teren budowy wykonawcy robót. Trwa realizacja z podziałem na
poszczególne etapy, tak aby umożliwić dojazd do posesji.
Termin wykonania: 30 październik 2015 r.
Wartość robót budowlanych: 806.761,99 zł.
MODERNIZACJA UL. OSIEDLE NA WZGÓRZU – ETAP I
W dniu 31.07.2015 wykonawca dokumentacji „STUDIO POŁOMSCY”
Edyta Połomska przekazało opieczętowaną dokumentację remontu ul. Osiedle na Wzgórzu. Z dniem 11.08.2015 powołana została komisja przetargowa,
która po opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogłosiła
postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 31.08.2015 dokonano otwarcia złożonych sześciu ofert które kształtowały się w przedziale cenowym od
264 450,00 zł do 340 554,75 zł. Trwają prace komisji przetargowej.
Wartość prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi: 7 850,00 zł
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31.07.2015 r.
Termin przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej: 31.07.2015r
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W dniu 11.06.2015 dokonano przekazania terenu budowy. Wykonawca robót
zrealizował roboty i z dniem 31.08.2015 zawiadomił Zamawiającego o ich
zakończeniu. W dniu 01.09.2015 powołano komisję odbiorową, która w dniu
07.08.2015 rozpoczęła czynności odbiorowe. Trwa weryfikacja zrealizowanych robót i kontrola dostarczonych dokumentów odbiorowych.
Umowny termin wykonania robót: 31.08.2015 r.
Wartość robót: 1 412 910,38 zł.
Roboty zrealizowano do dnia 31.08.2015 r.
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA
W dniu 19.08.2015 przesłano do dwóch firm zaproszenie do złożenia oferty
cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej „Złącza energetycznego
– u. Raciborska” w Rydułtowach. W wyznaczonym terminie t.j do
27.08.2015 wpłynęła jedna oferta która ze względów formalnych dotyczących terminu realizacji dokumentacji nie spełnia stawianych założeń. Z uwagi na powyższe przedmiotowe postępowanie unieważniono.
BUDOWA CHODNIKA NA UL. GABIERLA NARUTOWICZA
W dniu 08.07.2015r. wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia projektanta który opracuje dokumentacje techniczna na zasadach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych . W związku z powyższym wysłano zaproszenie do złożenia oferty do 6
biur projektowych. Na zaproszenie odpowiedział 3 oferentów z których
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Inżynieryjne i doradztwo
„Olbark” z Czerwionki Leszczyn. Z wykonawcą została zawarta umowa w
dniu 06.08.2015r.
Termin wykonania usługi projektowej: 15.12.2015r.
Wartość usługi projektowej wraz z nadzorami autorskimi: 40 098,00 zł
OGRODZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4
W dniu 22.06.2015 r. dokonano przekazania terenu budowy celem realizacji
przedmiotowego zadania. Wykonawca robót Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rydułtowach zrealizował roboty do dnia 25.08.2015 r. W dniu 02.09.2015
r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zakresu.
MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – BOCZNEJ
Zawarto umowę w dniu 17.06.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n.: „Modernizacja ulicy Gajowej – bocznej” z firmą STUDIO POŁOMSCY EDYTA POŁOMSKA za cenę 3.450,00 zł.
Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z zgłoszeniem lub
uzyskaniem pozwolenia na budowę do 30.10.2015 r.
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OŚWIETLENIE ULICZNE PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY ULICY
RADOSZOWSKIEJ W RYDUŁTOWACH.
W dniu 20.08.2015r. zastało rozesłane do 6 firm zaproszenie na opracowanie
dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Do dnia 28.08.2015r. do jednostki zamawiającego wpłynęły 3 oferty. W chwili obecnej ogłoszone zapytanie
zostało unieważnione gdyż złożone oferty przez oferentów nie spełniały
jednego z podstawowych warunków jakim był termin wykonania usługi
projektowej.

Magia Rocka 2015 już za nami!
28 sierpnia, w ostatni weekend wakacji odbyła się kolejna już
edycja Magii Rocka. Tym razem na scenie rockowe brzmienia zaprezentowały następujące grupy: Kukiz i Piersi, Illusion, Frontside, Kabanos i The Bill. Więcej zdjęć na naszym
profilu facebookowym.
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HISTORIA PEWNEGO DOMU...

Historia pewnego domu cz. 6
W maju tego roku ojciec miał nieszczęśliwy wypadek
na kopalni, wskutek czego zmarł. Na pogrzebie były wszystkie organizacje polskie ze sztandarami oraz tłumy ludzi. Potem wyjechałem z Franciszkiem Adamczykiem do Pułku Bytomskiego. Pani Budna z Rybnika zawiozła nas do krewnych
lub znajomych w Godorii(?) [nieczytelnie]. Pokazali nam
drogę przez granicę. Wtedy pełnił straż Grentzschutz. Dotarliśmy szczęśliwie do Piotrowic (dziś należą do Czechosłowacji), gdzie spotkaliśmy Józefa Bułę (szefa sztabu I-szego powstania), Witczaka i innych. Przespaliśmy się w gospodzie
(obok była jakaś fabryka). Wystawili nam zaświadczenia, z
którymi udaliśmy się do Częstochowy. W Częstochowie przebywaliśmy kilka dni. Następnie zawieziono nas do Wielunia
samochodem ciężarowym, przez Kłobuck i Krzepnice, bo
linia kolejowa nie istniała jeszcze. Do Wielunia przybyliśmy
okryci pyłem wapiennym, albowiem droga była wybrukowana wapieniem. Ulokowano nas w szkole. Po kilku dniach
włożyliśmy mundury. Mieliśmy straż w ratuszu, oraz nocą w
piekarni, bowiem brakowało chleba i ludzie nad ranem dobijali się do piekarni. Z Wielunia wyruszyliśmy taborem przez
Krzepice, Kłobuck do Częstochowy, gdzie nas załadowano na
wagony kolejowe. Następnego dnia byliśmy w Olkuszu. Stacjonowaliśmy na wsi w pobliżu Olkusza. Stamtąd zawieziono
nas do Będzina, gdzie mieliśmy straż na granicy.
Na podstawie pozostawionych
rękopisów opracowała
Świetlana Ciesielska

Historia okolicznych parafii - Pszów
Parafia pszowska powstała w 1205 roku. W 1293
roku kapelanem w Pszowie był ks. Jasiek (Jan). W czasie
reformacji kościół dostał się w ręce protestantów. Po upływie
dwudziestu lat ponownie wrócił do katolików. W okresie tzw.
„walk religijnych” parafia pszowska miała czterech duchownych protestanckich. Dopiero w 1648 roku wprowadzono
katolickiego proboszcza, był nim ks. Jan Gallus. Funkcję tę
piastował do 1660 roku. Następnym proboszczem był ks.
Łukasz Waniek do 1662 roku. Kolejnym proboszczem do
1724 roku był ks. Grzegorz Ignacy Pończoszek.
W czasie jego urzędowania pszowscy pielgrzymi
będąc w Częstochowie na pielgrzymce w 1722 roku zakupili
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Do obrazu zamontowano specjalne uchwyty i służył on jako feretron do noszenia
w procesjach. Kapłani, lud Pszowa i okoliczni mieszkańcy
mieli do obrazu wieli szacunek – był on przecież wierną kopią cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Od
tego czasu w kościele doznawano rozlicznych cudów i łask
nadzwyczajnych. W kronice ks. Kowola zapisano, że w okresie od marca do maja 1728 roku naliczono w Pszowie powyżej 4 tysięcy pielgrzymów. Od tego czasu liczba pielgrzymów
z roku na rok zwiększała się. Zwiększyła się także liczba cudów i łask nadzwyczajnych. Do Pszowa zaczęły zjeżdżać się
katolickie komisje, które przesłuchiwały ludzi obdarzonych
łaskami Matki Boskiej. Wyniki wszystkich komisji potwierdzały niezwykły wpływ obrazu na ludzi. Urząd biskupi we
Wrocławiu zarządził, by obraz zamocować w bocznym ołta-
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rzu w kościele. W uroczystość św. Wawrzyńca woli biskupów stało się zadość. Był to rok 1732. Później, 23 czerwca
1740 roku biskup wrocławski Filip II Szafgocz, poświęcił
główny ołtarz w kościele, a w nim umieścił uroczyście obraz
Matki Boskiej. W roku 1774 wrocławski biskup Maurycy
ogłosił obraz jako cudowny. Proboszczem był wówczas ks.
Jan Laksy. W tamtym okresie kościół był zlokalizowany przy
obecnej ul. Pszowskiej, w miejscu gdzie obecnie stoi pamiątkowy krzyż. Dopiero od 1 czerwca 1743 roku rozpoczęto
prace wokół budowy obecnej nowej świątyni. W 1746 roku
proboszczem był ks. Tadeusz Urbani, który kościół wykończył. Początkowo świątynia była bez wież. 100 lat później
dobudowano dwie istniejące do dziś charakterystyczne wieże.
Było to za ks. Pietruszki. Papież Pius VI dekretem z lipca
1795 roku udzielił wiernym odpustu zupełnego. Odtąd wzmogły się pielgrzymki do Pszowa, a liczba czcicieli Matki Boskiej Pszowskiej stale wzrastała. Cudownie uzdrowieni pielgrzymi ofiarowali Matce Boskiej setki wot za uzdrowienie.
Wokół obrazu i na specjalnych tablicach umieszczane były
złote i srebrne ozdoby ofiarowane za każdy cud jakim obdarowała Matka Boska Pszowska.
Jednakże stała się rzecz okropna. Rząd pruski w 1810 roku zabrał wszystkie wota zdobiące cudowny obraz i
przetopił je w mennicy państwowej. Kościół został ograbiony
przez Niemców, jednakże cuda nie ustawały. Nowych wotów
i drogocennych darów znów zaczęło przybywać coraz więcej.
Z późniejszych proboszczów na wyróżnienie zasługuje ks.
Paweł Skwara. Był on proboszczem w latach 1848 – 1883. W
1859 roku wzniesiono przed kościołem wysoki posąg Matki
Boskiej, poświęcony przez ks. proboszcza. Ciekawostką jest,
że za ks. Skwary podczas odpustów na galerii wież grane
były mariańskie marsze. Zasługą ks. Skwary było też wybudowanie klasztoru Sióstr Boromeuszek. Zasłużony dla parafii
ks. Skwara zmarł 28 marca 1883 roku. Obecnie proboszczem
od 2015 roku jest ks. Andrzej Pyrsz.
Przy parafii Pszów decyzją archidiecezji katowickiej
istnieje Dekanat Pszowski, w skład którego wchodzi 11 parafii. Na czele dekanatu stoi ks. dziekan kanonik Konrad Opitek. W skład dekanatu wchodzi 27 kapłanów diecezjalnych
oraz 4 klasztory.
Opracowano na podstawie książki ks. Konstantego
Kowola „Historia kościołów nad Odrą”.
Stanisław Brzęczek
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Ochotnicy z Lysek znowu najlepsi !
Strażacy i strażaczki z gminy Lyski okazali się zdecydowanie najlepsi w pow. rybnickim. Rozegrane 5 września
w Piecach Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze zdominowały reprezentacje z tej gminy. Z czterech kategorii w
trzech zajmowali pierwsze miejsca, w trzech drugie a w jednej trzecie ! W prestiżowej grupie „A” /mężczyźni/ najlepszymi okazali się strażacy z OSP Żytna, którzy wyprzedzili
ochotników ze Szczerbic /gm. Gaszowice/ oraz Zwonowic.
Wśród kobiet zwyciężyły reprezentantki Pstrążnej przed Bogunicami i Leszczynami /Czerwionka-Leszczyny/. Chłopcy z
Żytnej zajęli drugie miejsce w grupie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych za Palowicami /Czerwionka-Leszczyny/, a
przed Gaszowicami /Gaszowice/. W grupie dziewcząt Lyski
wyprzedziły koleżanki z Bogunic i Czernicy /Gaszowice/.
Spośród 12 miejsc „na pudle” aż 7 obsadzili nasi reprezentanci.
Ogromnie mnie cieszy sukces naszych ochotników –
podsumowuje zawody wójt Grzegorz Gryt. –Nasi ochotnicy
wykazują się nie tylko w akcjach ratowniczych, ale także w
szkoleniu i sporcie pożarniczym. To dobrze wróży na przyszłość i pokazuje, że stosunkowo niewielkie środki jakie możemy przekazać strażakom dają tak dobre efekty. Na strażacką
brać możemy więc zawsze liczyć!

Na zdjęciu reprezentacja OSP Żytna

Zasłużony dla Województwa
Dożynki Powiatu Rybnickiego odbyły się w tym
roku w gminie Jejkowice 30 sierpnia. Ich przebieg jak zwykle
miał uroczysty charakter i był wzbogacony o szereg prezentacji artystycznych. Dziękowano rolnikom za ich trud, wręczono oficjelom bochny dożynkowego chleba oraz wyróżniono
osoby zaangażowane w działalność społeczną na rzecz gmin,
powiatu i województwa. Wśród wyróżnionych znalazł się

Rudolf Urbisz z gminy Lyski.
Pan Rudolf od ponad trzydziestu lat zaangażowany jest w
szereg działań zmieniających
na lepsze naszą małą ojczyznę.
Przez 12 lat był sołtysem Raszczyc i za jego kadencji sołectwo w 2008 roku uznano za
„Najpiękniejszą Wieś” w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”. Działając
w strukturach tamtejszej OSP
pełnił w niej przez 3 kadencje
funkcję wiceprezesa. Od 2005
roku jest aktywnym członkiem
miejscowej Rady Parafialnej.
W 2006 roku wybrany został z
listy Ruchu Autonomii Śląska
w skład Rady Gminy Lyski i
jest jej aktualnym radnym. W
Radzie działa w Komisji Rewizyjnej, której był też sekretarzem i przewodniczącym. Zajmuje się głównie sprawami
ochrony środowiska, rolnictwa, prawa i porządku publicznego
oraz współpracy z samorządami. Miał znaczący udział w pozyskaniu środków zewnętrznych dla sołectwa i gminy oraz
budowy kanalizacji w sołectwie. Organizował wiele festynów, z których dochody przeznaczano na cele charytatywne.
Rudolf Urbisz na dożynkach wyróżniony został Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Krzysztof Kluczniok
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Komunikaty ostrzegawcze, Sygnały alarmowe i
sygnały wzywania pomocy
Drodzy czytelnicy. Przygotowaliśmy dla Was ściągawkę z komunikatami ostrzegawczymi, sygnałami alarmowymi i sygnałami wzywania pomocy. Są to informacje które
każdy znać powinien, choć miejmy nadzieję, że nigdy

KLUKA 358/1 Października 2015

nam się nie przydadzą. Kolejno w numerze październikowym,
listopadowym i grudniowym będziemy drukować trzy części
komunikatów i sygnałów alarmowych. Poniżej cz. 1 – sygnały
alarmowe. Zachęcamy do wycięcia strony i skompletowania
wszystkich trzech części.
Redakcja „Kluki”
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Mieszkańcy Rydułtów!
Informujemy, że na chwile obecną w Towarzystwie Miłośników Rydułtów nie jest prowadzona akcja bezpłatnych porad
prawnych. Nie oznacza to jednak, że w naszym mieście takich
darmowych porad nie ma wcale.
Kancelaria Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed
Lex” z Rybnika udziela bezpłatnych porad w następujących
punktach:
- Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS: każda środa, w
godz. 12:00 - 14:00
- Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie, ul. Traugutta 1: każda
środa, w godz. 15:00 - 17:00
- Siedziba Fundacji - Rybnik ul. Powstańców Śl. 3: od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 - 12:00
Konieczna rejestracja telefoniczna pod nr
881 785 340

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 M. Święcicki, ul. Radoszowska 61
- Petrol Point Group Migrex 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 urodzonych w październiku:
Jakub Abrahamowicz
Józef Dwornik
Eugenia Habram
Adam Kała
Danuta Kałuża
Karol Klimanek
Erwin Kosteczko
Łukasz Majer
Kornelia Newy
Engelbert Porembski
Zbigniew Seemann
Stefania Stebel-Swoboda
Piotr Szynk
Ewa Świtula
Krystyna Żurczak
WSZYSKIEGO
NAJLEPSZEGO!!!

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka”
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MOJE ROZWAŻANIA

Moje rozważania
Czym bliżej wyborów parlamentarnych, tym mniej
rozumiem z tego,
co się dzieje w
naszym kraju, skąd
biorą
pomysły
politycy i czego
oczekują wyborcy.
Mam wrażenie, że
duża część naszego
społeczeństwa jest
pewna cudu, że będą tylko lata dostatku i sprawiedliwości, bo
rządzić będą nami „Prawdziwi Polacy” i ci nie dopuszczą, by się
zepsuła nasza „biała szlachetna rasa”. Na Boga, co się dzieje w
naszym katolickim kraju, jeśli się boimy kilku tysięcy emigrantów z Bliskiego Wschodu, z których część to Chrześcijanie!
Mamy wierzyć we wszystko co się nam obiecuje, że
nowa ekipa uzdrowi wszystko w tym kraju, w tym górnictwo.
Niestety zdaniem specjalistów jest to bardzo trudne, bo konkurencyjne państwa (USA, Australia, Rosja i inne kraje) mają tani węgiel z kopalń odkrywkowych i jeśli Rząd i Unia Europejska nie
pozwoli obniżyć podatków nałożonych na węgiel wydobywany z
kopalń głębinowych, to kopalnie muszą paść. Ratować górnictwo
musimy jednak wszyscy, bo to ogromne miejsca pracy. Temu
służy m.in. nasza inicjatywa związana z deputatami dla emerytów
i górników, czyli ujednolicenie wymiaru deputatu dla emeryta do
dwóch ton, przeniesienia wartości deputatu do ZUS i obniżenie
wymiaru deputatu górników do 6 ton. W tej „Kluce” i na stronach
internetowych publikujemy list otwarty do górniczych związków
zawodowych. Czy Zarząd Kompanii, związkowcy i górnicy posłuchają swoich starszych kolegów, byłych górników? My robimy swoje. Naciskamy na Ministrów, Posłów, Zarząd Kompanii,
prowadzimy z nimi rozmowy. Angażujemy w nasz pomysł i protest Sądy, ale niestety wybory przeszkadzają w wypracowaniu
decyzji, którą przygotowują posłowie PO z Ryszardem Zawadzkim na czele. Niestety niepokoją nas wypowiedzi polityków PiSu, którzy zapowiadają, że wszystko to co obecnie przygotowują
posłowie PO zostanie anulowane jeśli wygrają wybory. A więc
oprócz wspomnianej wyżej ustawy, może też być anulowana
ustawa metropolitarna, przygotowana ustawa o ochronie języka
śląskiego i uznanie go jako odrębny, etniczny język, a także inne
przygotowane ustawy (np. ustawa emerytalna).
Niektórzy posłowie opozycji głoszą, że żyje się nam
gorzej niż w latach poprzednich, że rujnowane jest rolnictwo, że
są chęci prywatyzacji lasów, że cały kraj to wielka ruina. Ja twierdzę, że tak nie jest. Ale niestety wielu rozmówców wyraża swoje
poglądy przez pryzmat tego, co ogląda się w telewizji, a więc
sensacje typu: że rozlatują się domy w Bytomiu, że jest ogrom
bezrobocia (a które w naszym regionie wynosi ok. 11%, czyli wg
specjalistów wcale nie tak wielkie, bo już 5% wskaźnik wskazuje
na brak rąk do pracy, a istnieje stale co najmniej 5% grupa ludzi,
którzy nie chcą i nie będą pracować, a będą żyć z zasiłków i zapomogi).
Niestety jesteśmy społeczeństwem, które neguje każdą
nowość, ale też każde obostrzające zarządzenie. Widoczne jest to
na co dzień w braku przestrzegania zasad ruchu drogowego, prawa pracy, oraz przyjętych norm ujętych w ustawie o samorządzie,
w tym uchwałach rad gmin o gospodarce odpadami. Dziedzin
naszego życia jest znacznie więcej i są one równie ważne jak
gospodarka. Bo są to: oświata, kultura, sport, rekreacja, opieka
zdrowotna i pomoc społeczna. A w tym działanie na rzecz aktywizacji osób starszych. W twej ostatniej dziedzinie w Rydułto-

wach są zauważalne pozytywne zmiany i godne naśladowania
działania. I o tym napiszemy w następnych rozważaniach.
Osobiście nie będę pisał np. o szpitalu, bo w tej sprawie
wypowiedziało się emocjonalnie tylu „specjalistów”, chcących na
bazie emocji ugrać głosy w wyborach, że ja tym razem na ten
temat zmilczę. Wyrażam za to zdziwienie, że z Rydułtów jest tak
wielu kandydatów, którzy chcą wystąpić w wyborach parlamentarnych i to z różnych opcji. Ja osobiście stawiam na sprawdzonego polityka, który nam przez wiele lat sprzyjał i pomagał, na którego zawsze mogliśmy liczyć, czyli Ryszarda Zawadzkiego, lista
nr 2 poz. 4.
Henryk Machnik

Podziękowania
W imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Rydułtów
składam serdeczne podziękowania instytucjom oraz osobom,
które pomogły sfinansować i przeprowadzić kolejny przegląd
zespołów regionalnych pod nazwą „Jesień nie musi być smutna”.
Do instytucji należeli: Urząd Miasta Rydułtowy, Poseł na Sejm
RP Ryszard Zawadzki, RCK Feniks (udostępnił salę), Zarząd
Ciepłowni Rydułtowy. Chcę również wyróżnić w tym miejscu
szczególnie zaangażowane osoby. Są to: Stefania StebelSwoboda, Weronika Kosowska, Alicja Pawełek, Jerzy Majer,
Łukasz Majer, Krystian Gajda, Bogumił Kosowski, Henryk Mańka, Róża Machnik. Dziękuję jury w składzie: Alicja Kołodziej,
Urszula Hajto, Janusz Grabiec. Dziękuję oficjelom (sponsorom),
którzy zaszczycili imprezę: Posłowi Ryszardowi Zawadzkiemu,
Zastępcy Burmistrza Marcinowi Połomskiemu i Prezesowi Ciepłowni Rydułtowy Andrzejowi Wyciskowi. Dziękuje wreszcie
zespołom artystycznym, które wzięły udział w przeglądzie. Były
nimi: chór „Cecylia”, chór „Lira”, „Olzanki”, „Pszowiki”,
„Gołężanki”, „Rzuchowianki”, „Ciaproki”, „Miłośnicy z
TMR” (znani też jako „Klika Machnika”). Z prawdziwą satysfakcją prezentuję osoby, które wystąpiły we wspólnym programie
„Miłośników” i „Ciaproków”. Zespół „Ciaproki”: Dorota Rak,
Sylwia Węgrzyk, Ewa Niemyjska, Iwona Ziętek, Krystyna Żurczak, Katarzyna Kała,
Karolina Niemyjska. Zespół
„Miłośników”: Grzegorz Szyra, Jerzy Adamczyk, Jerzy Majer,
Henryk Mańka, Jan Swoboda, Erwin Kosteczko, Kazimierz Rogala, Stanisław Dziwoki, Jerzy Jankowski, Edward Antończak,
Józef Grzenkiewicz, Stanisław Płoński i Henryk Machnik.
Wszystkie zespoły zaprezentowały znakomity poziom i niezwykle trudno było wskazać zwycięzcę. Mam przyjemność poinformować, że po burzliwych dyskusjach jury przyznało następujące
miejsca na przeglądzie: I miejsce – chór „Cecylia”, II miejsce –
zespół „Olzanki”, III miejsce – chór „Lira” oraz „Gołężanki”.
Gospodarze, czyli „Miłośnicy z Ciaprokami” nie byli oceniani. W
czasie przeglądu nagrody za konkurs na najlepsze zagospodarowanie wód deszczowych otrzymali: Alina Czediwoda, Krystyna i
Józef Jureczko, Zbigniew Wycisk. Z kolei wyróżnienia przyznano
dla: Katarzyny Koszorz, Janiny i Stanisława Krzyżowskich, Grażyny i Kazimierza Solińskich, Adama Winczury, Doroty i Franciszka Miera. Za ogromną pomoc Zarządowi TMR-u, w jego
staraniach na rzecz odzyskania deputatów węglowych emerytom
serdeczne podziękowania i pamiątkową płaskorzeźbę przedstawiającą starego górnika odebrał z rąk Prezesa TMR Poseł Ryszard Zawadzki. Dziękuję również dziennikarzom „Kluki” na
czele z Redaktorem Naczelnym Łukaszem Majerem za dokumentację fotograficzną całej imprezy. Jednocześnie wyrażam żal i
zdziwienie, że mimo wielu afiszy i reklamy, tak niewielu Rydułtowików wzięło udział w imprezie. A zdaniem tych którzy byli –
było warto!
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.

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

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

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

Posiadamy nowoczesny
sprzęt diagnostyczny!

BANK SPÓŁDZIELCZY
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
TEL 324553363, 324553442
Filia Rydułtowy
Ofiar Terroru 27
tel 324577291,324578533
• Rachunki ROR
• Rachunki dla firm
• Bezpłatne rachunki pomocnicze na potrzeby
projektów
• Rachunki oszczędnościowe i lokaty
• Międzynarodowe karty płatnicze
• Ponad 4000 bezpłatnych bankomatów
w całej Polsce
• Kredyty na zakup kolektorów słonecznych
z dofinansowaniem NFOŚiGW
• Kredyty konsumenckie oraz na działalność

www.bswodzislaw.pl
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