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Warto wiedzieć (dokończenie z numeru styczniowego)
W poprzednim numerze „Kluki” pisałam o wyrażeniach i zwrotach w języku lokalnym. Chcę jeszcze niektóre
przytoczyć, bo się mi przypomniały. Jak nietrudno zauważyć,
dużo było porzekadeł z wyrazem diabeł i gówno. Wynikało to
poniekąd z ówczesnych wierzeń i słownictwa. Najczęściej
powtarza się diabeł, bo on w pierwszej połowie XX wieku był
ciągle synonimem wszelkiego rodzaju zła i niepowodzeń.
Przykład: „Panu Bogu świeczkę – diobłu ogarek” – analogia
do „wilk syty i owca cała”. Jak wynikła jakaś zwada, kłótnia,
mówiło się „zaś dioboł namieszoł”. Gdy ktoś unosił się gniewem, znaczyło to, że „dioboł do niego wskoczył”. A ponieważ w rodzinie zawsze była święcona w Wielkanoc woda,
ktoś go często skrapiał nią, żeby dioboł ustąpił. Jak ktoś czegoś szukał i nie umiał znaleźć to „dioboł przysiod, i jak posiedzi popuści”. Ktoś szedł po darmo, mówiło się „diobłu byłach
ta droga winna”, lub „dioboł mie tam posłoł”. Gdy w czasie
żniw nie sprzyjała pogoda do zbiorów np. długotrwałe deszcze mówiono „Pon Bóg zasioł, dioboł żniwuje”. Trochę złośliwe było „Pon Bóg stworzył pszczoła (kobieta) dioboł nie
chcioł być po zadku i stworzył mucha (mężczyzna)” i inne:
„kaj dioboł nie może, tam baba pośle”. Jak się potrawa na
piecu przypaliła, kwitowano: „święci gorki lepią, a dioboł w
nich warzy”, ktoś zrobił coś nie tak czy coś złego – „to dioboł
mu szepto”. Gdy w piecu się źle paliło, znaczyło „zaś dioboł
w piecu siedzi”. Jak ktoś wszedł komuś w drogę lub przyszedł w nieodpowiednim czasie to „chyba go dioboł posłoł”.
Gdy ktoś bywał kapryśny, wiecznie niezadowolony, mówiło
się „jeszcze taki się nie urodził, co by diobłu dogodził”. Takich powiedzeń było więcej, trudno wszystkie pamiętać.
Te przysłowia, porzekadła są dziś na pewno dla
współczesnych światłych wykształconych ludzi prostackie,
naiwne, śmieszne, infantylne itp. Nieprawda! One też są naszą historią. Jak już wspomniałam powstawały na pewnym
etapie kultury, zwyczajów środowiskowych, wynikały z wiary i nawet przesądów. Że to diabeł – usposobienie zła – jest
winny wszelkim nieszczęściom, złu, niepowodzeniom, porażkom. Powstawały na kanwie spuścizny kulturowej poprzednich wieków. One
funkcjonowały jeszcze w latach 50., 60.
XX wieku. Dziś
jeszcze czasem ktoś
ze starszego pokolenia ich użyje.
Będąc
w
Norwegii zwróciłam
ponadto uwagę na
wszechobecność w
sklepach, na wystawach, często na ulicach miniaturki lub
rzeźby trolli. One są
pewnymi współbraćmi naszych skrzatów
i używanego często
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diabła w różnego
rodzaju wypowiedziach. Do dziś
żywe są i obecne w
kulturze Norwegów
i stanowią pewnego
rodzaju atrakcję dla
turystów i funkcjonują w życiu społeczeństwa
norweskiego. Często widywałam wystawione naczynia z jakimś pokarmem. Dowiedziałam się, że ludzie właśnie wystawiają to trollom. Szczególnie uwidacznia się to w terenach
górzystych i wiejskich. Widać więc, że one ciągle żyją w tej
społeczności i funkcjonują. Nie wiem tylko czy są przyjazne
ludziom, czy złośliwe. W każdym razie ludzie otaczają je
sympatią i wierzą w ich obecność i działanie. Nie wiem tylko
czy funkcjonują w tego typu powiedzeniach jak wyżej przytoczyłam. Ale słyszałam, że ludzie mają przed nimi respekt i
one ciągle funkcjonują w ich życiu. Muszę jeszcze zaznaczyć,
że wszelkiego rodzaju figurki i rzeźby przedstawiające trolle
np. „troll tańczący z trollicą”, „troll zamyślony” przedstawiają zawsze brzydkiego, niedużego człowieczka. Ale ładne w
swej brzydocie i trudno się powstrzymać przed kupnem. Właśnie dlatego ludzie kupują je jako pamiątki i często głaskają
po długim nosie.
Horacy
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„Nasza

przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości”. Minęło 50-lat Szkoły Podstawowej nr 5
i Gimnazjum nr 1 - stąd i świętowanie
„Pamięć to pamiętnik, który zawsze nosimy ze sobą” (O. Wilde)
Wśród blasku świec, wirujących płatków śniegu i oddalających się nutach kolęd – rodzą się najpiękniejsze wspomnienia. Zapach igliwia i wyciszony szmer głosów najbliższych osób poruszają struny mojej pamięci i serca. Codziennie
mijam mury mojej szkoły i zdaje mi się, że widzę cienie i słyszę głosy tych, którzy dotykali je swoimi głosami i śmiechem
przez ostatnie 50 lat. Tyle emocji… Tyle zadumy… Tak wielka potrzeba powrotu do tego, co minęło, a co nadal noszę w
sobie i pielęgnuję.
Tyle radości wywołanej możliwością przekroczenia
progu ukochanej szkoły i nawiązania kontaktu z przeszłością.
8 stycznia czuję się młodsza o kilkanaście lat i czuję jak nigdy,
że przeszłość jest na stałe spleciona z teraźniejszością.
„Wspomnienia są jak światła i barwy- podświetlają i retuszują przykrości naszego życia” (J. Witting)
Nie jest łatwo przygotować spotkanie, które ma łączyć radosną atmosferę minionych świąt z refleksyjnym świętem szkoły, które ma uczcić 50. rocznicę jej istnienia. Trzeba
wysiłku i zaangażowania wielu osób, aby wydobyć z zakamarków pamięci i domowych archiwów materialne ślady dawnych
dni. Jednak warto…
Przez korytarze i gabinety przewijają się dawni
uczniowie i nauczyciele, którzy przynoszą zakurzone koperty
z dokumentami i pokryte patyną czasu zdjęcia swoich kolegów
i wychowawców. Niektórzy przynoszą spisane wspomnienia,
inni pamiątki- wypłowiałe mundurki, szkolne tarcze, przybory
do pisania, a nawet starannie przechowywane zeszyty sprzed
lat. Odżywają anegdoty, odradzają się czasem zapomniane
nazwiska pracowników szkoły.
Zaczyna wyłaniać się dawny obraz szkoły wraz z
wyglądem konkretnych klas lekcyjnych i otoczenia- jakże odmiennych od współczesnych. Powraca atmosfera dawnego
życia i dnia codziennego, którego trudy odchodzą w niepamięć
a pozostają we wspomnieniach tylko przyjemne chwile.
Na twarzach nieoczekiwanych gości i obecnych pracowników nie dostrzeże się trudu i zniechęcenia- gości
uśmiech i satysfakcja z odzyskiwania tych nielicznych okruchów wspomnień; obecne troski jakby zmalały, odeszły w
cień. I co chwilę słychać pełne zaskoczenia i zdziwienia
okrzyki: „Nie wiedziałam, że to jeszcze mam…”, „Nie uwierzycie, co znalazłam na swoim strychu…”, „Nie uwierzycie,
co przechowywałam w mojej szafie…”
Zbiór pamiątek rośnie…
„Pamięć serca nazywa się wdzięcznością” ( P. Bosmans)
Wreszcie przychodzi ten dzień- 8 stycznia. Dziesiątki
zaproszeń rozesłanych, szkoła przygotowana na przyjęcie gości. Wieczór wydaje się być magiczny i niepowtarzalny. Przybycie dawnych absolwentów i pracowników SP5 i G1 jak
również przedstawicieli Urzędu Miasta i Rady Miasta budzi
wiele emocji.
Tłum gości kieruje swe kroki na salę gimnastyczną.
Niektórzy, nie mogąc się doczekać spaceru dobrze znanymi
korytarzami szkoły, przemykają do sal lekcyjnych w poszuki-
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waniu wspomnień. W drzwiach witają ich gospodarze święta,
w tym obie panie dyrektor: p. Alicja Kołodziej i p. Dominika
Urbanek.
Już czekają młodzi aktorzy przygotowani przez p.
Joannę Frelich, Beatę Godzwon oraz wychowawców. Otwarcia uroczystości dokonuje pani Alicja Kołodziej, wygłaszając
wzruszające słowa o przeszłości naszej szkoły i wkładzie dawnej kadry SP5 i G1 w jej rozwój. Zaproszeni goście, poruszeni
i przejęci, otrzymują w prezencie pamiątkowe upominki- sami
też nie szczędząc pochwał i gestów wdzięczności. Ciepłe słowa płyną z ust wiceburmistrza M. Połomskiego, p. B. Wojciechowskiej, p. J. Otawy, p. J. Stebla, p. J. Turek i p. M. Wystyrka. Odczytany zostaje list od p. Poseł RP- G. Lenartowicz. Nie
szczędzi słów wdzięczności p. Kawulok- jeden z pierwszych
uczniów szkoły przyjęty do niej w 1965r. Pogodny wzrok absolwentów przesuwa się po złocistych dekoracjach autorstwa
p. R. Honus i p. U. Konieczny oraz twarzach zgromadzonych.
Program artystyczny skrojony na miarę doniosłej uroczystości: trochę nostalgiczny, trochę sentymentalny ale radosny. Otwiera go w naturalny sposób parafraza piosenki A. Rosiewicza- „50 lat minęło”- zaśpiewanej przez absolwentki naszej szkoły- W. Bluszcz i J. Przesmycką. Nie brakuje w nim
akcentów świątecznych, jak i atmosfery minionych czasów:
jazzowemu brzmieniu saksofonu W. Frelicha towarzyszą popisy mistrzów tańca towarzyskiego Bartka i Julii, realia czasów
PRL-u oddają scenki „Wyjście do szkoły” (kl. 2d) oraz
„Kolejka” (zespół teatralny) i pokaz mody (kl.1d). Wszystko
to powoduje, że bez trudu pamięcią i sercem goście przenoszą
się w czasy dzieciństwa, w czasy minione.
Liryzm wprowadza zespół „Turbulencja”- dziewczyny nie potrafią rozstać się ze szkołą, mimo że kroczą już nową
drogą edukacyjnego życia.
„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie
zatrzymać i tam je wspominać” ( T. Pratchett)
Nie może zabraknąć urodzinowego tortu upieczonego
przez p. B. Janiczek, który ze zręcznością mistrza dzieli p.
Dyrektor A. Kołodziej i wyśpiewanego przez wszystkich „100
lat” dla szkoły. Nie może też zabraknąć poczęstunku czekającego na wytwornie nakrytym stole. To czas na rozmowy, snucie wspomnień, wymianę myśli i opowiadanie anegdot z lat
szkolnych.
„Na zdjęciach patrzymy w wieczność” (R. Nowosielski)
Chwila na zastanowienie- namysł. To takie rzadkie
we współczesnym świecie składającym się z chaotycznego
pośpiechu. Tę chwilę wywołują panie K. Ziembicka i p. B.
Steuer poprzez prezentacje multimedialne o historii obu szkół
dopełnione porywającą muzyką reprezentatywną dla opowiadanych czasów. Przedłuża ją wystawa starych fotografii przedstawiających szkołę od początku jej powstania w 1965 r do
dnia dzisiejszego i wystawa kronik szkolnych przygotowane
przez p. E. Skabę i B. Spakowską. Charakter wystawy przywołuje sylwetki ludzi, zdarzenia i miejsca związane z jej funkcjonowaniem. Te ulotne chwile zatrzymane w kadrze pozwalają odżyć wspomnieniom – jakże pięknym, bliskim…
„Piękne jest to, co w nas zostało” (Z. Pawlak)
Za wszystkim, czego się uczymy stoi tradycja – napisał. P. Coelho. Warto by dodać: nie ma przyszłości bez przeszłości. Dlatego w prezentacjach i na wystawach przygotowa-
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nych przez nauczycieli w salach lekcyjnych przeplata się to,
co ukształtowało nas jako ludzi, z tym- co stanowi esencję
naszego obecnego życia. Wspaniałe statyczne wystawy prezentują realizowane na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
projekty oraz aktywne działania uczniów. Przodują w nich
humaniści- poloniści, historycy i językowcy. Zaskakuje różnorodność form, pomysłowość i perfekcyjność wykonania.
Zadziwia wszechobecne międzyprzedmiotowe nauczanie.
Zachwycają makiety budowli historycznych (wykonane przez
M. Bizonia z kl. III d) oraz pamiątki po pradziadkach wyeksponowane w sali historycznej, łezkę w oku wywołuje kolekcja dawnego sprzętu używanego w szkołach a zgromadzonego w sali polonistycznej. Nostalgiczny uśmiech pojawia się
na twarzach na widok pięknych barwnych plakatów świątecznych wykonanych w języku angielskim, a wspomnienia wakacyjnych podróży- ekspozycja w sali geograficznej.
Powracają wspomnienia o projektach międzynarodowych realizowanych w naszej szkole- rodzi się refleksja: dokąd teraz skierujemy swe kroki? Jest jeszcze tyle miejsc do
zwiedzenia.
Wystawy zostają dopełnione przez warsztaty przygotowane w pracowniach biologicznej, chemicznej, fizycznej i
matematycznej. Niezwykłą atrakcję stanowi możliwość przeprowadzenia pozornie trudnego i budzącego lęk doświadczenia chemicznego i wykonanie matematycznych brył czy wzięcie udziału w grach logicznych w grupach rodzice- dzieci.
Aż nie chce się wychodzić- tyle radości przynosi wspólne
działanie.
Nie brakuje elementów nowoczesności. Uwagę
wszystkich przyciągają pokazy robotów zbudowanych i zaprogramowanych przez uczniów zainteresowanych informatyką, których opiekunem jest p. A. Bobrowska.
A pięć grup rodziców bierze udział w walce o artystyczny tort
i słodkie niespodzianki, grając w grę „Odszukaj QR Kody
rozmieszczone na terenie szkoły i odpowiedz na pytania dotyczące jej historii” (pomysł dwóch Beat polonistek).
„Najpiękniejsze są wspomnienia, które ma się jeszcze
przed sobą” (J. Moreau)
Dźwięki muzyki, szmer głosów osób, których już nie
ma i najdelikatniejszych wspomnień, spotkania z ludźmi,
których nie widziało się czasem latami przyciąga i nie pozwala odejść. Już dawno drzwi szkoły nie były tak długo otwarte
dla tak dużej ilości gości.
Co nas jeszcze czeka? Tego nie wie nikt, ale każdy
opuszcza szkołę w nadziei, że niedługo tu wróci i w przekonaniu, że mimo katastroficznych wizji niektórych- Gimnazjum jest wspaniałym kontynuatorem dawnych tradycji, potrafi je wykorzystać i nadążać za zmianami i potrzebami
współczesnych czasów.
„Czas omija miejsca, które wspominamy” (S. FleszerowaMuskat)
Kamil Niziołek (absolwent): Z tą szkołą zawsze będą mi się kojarzyć radosne chwile spędzone z przyjaciółmi i
pedagogami.
Irena Frątczak: Jako była nauczycielka SP5 i SP26
jestem pod wrażeniem zmian, jakie tu zastałam.
Jacek Stebel (dyrektor ZSPnr 2): Wiecznie młoda, z
gronem cudownych, uśmiechniętych, pełnych pasji i pozytywnej energii nastolatków. Z nauczycielami o wyjątkowo pogod-
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nym usposobieniu… Nie zmieniajcie się!
Radek Ziętek (absolwent): W tych murach wielu
ludzi przeżyło wspaniałe kilka lat życia. Wynieśliśmy z niej
wiele wiedzy, ciepła, wspomnień, przyjaźni. Wspaniałą atmosferę przez te lata tworzyli najlepsi nauczyciele. To wspaniała szkoła! Moja szkoła!
Ewa Skaba (nauczycielka historii w G1):Bogaty
program artystyczny, różnorodne tematyczne wystawy, oryginalny wystrój szkoły, uśmiech, „ciepło, które się czuło”, i
wzruszenie , które ogarniało złożyły się na piękny obraz –
niezwykłej uroczystości, swoistej podróży w czasy, które już
za nami, a jednak wciąż żyjące we wspomnieniach wszystkich
tych, którzy tego dnia odwiedzili naszą szkołę. Szkołę przyjazną, otwartą i nowoczesną – na miarę XXI wieku. Czas spędzony u nas z pewnością był dobrze wykorzystany gdyż „czas
zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”, jak mawiał
prozaik Stefan Kisielewski.
Beata Spakowska
Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy udostępnili zdjęcia i inne pamiątki z minionych lat, pozwoliły
one na stworzenie pełniejszego obrazu początków szkoły.
Rodzice gimnazjalistów jak zwykle nie zawiedli szykując
smaczny i bogaty poczęstunek tak dla gości jak i uczniów
organizatorów tegoż święta. Za to i wszelkie wcześniejsze
dowody życzliwości serdecznie już po raz ostatni dziękuję.
Alicja Kołodziej dyr. G1
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Wśród nocnej ciszy
To tytuł jednej z najbardziej znanych i bardzo często
wykonywanych kolęd w kościele, czy podczas koncertów
kolędowych. W styczniu w kościołach odbywają się kolędowe spotkania chórów, zespołów czy orkiestr. W naszym kościele św. Jerzego takie koncertowania mają już swoją tradycję. W tym roku pierwszy kolędowy koncert odbył się 6-go
stycznia w święto Trzech Króli. Organizatorem był chór
„Cecylia”, który zaprosił do śpiewania chór „Jadwiga” z Radlina II, chór „Regina Apostolorum” z Rybnika, oraz zespół
„Olzanki” z Olzy. Chóry wykonały ponad 25 różnych kolęd i
pastorałek. Był to piękny koncert zakończony wspólnym wykonaniem przez chóry najbardziej znanej i śpiewanej na całym świecie kolędy „Cicha Noc”. Po koncercie uczestnicy
spotkali się w Oratorium św. Józefa na słodkim poczęstunku.
Cieszy fakt, możemy zawsze liczyć na mieszkańców naszego
miasta, którzy wypełnili kościół i wysłuchali występów.
Dziękujemy proboszczowi kanonikowi K. Opitkowi za pomoc i możliwości skorzystania z Oratorium św. Józefa. Dziękujemy zaproszonym gościom, naszym sympatykom oraz
chórom, które przyjęły nasze zaproszenie i zaśpiewały przed naszą publicznością.
Na zakończenie okresu kolędowania
chór „Cecylia” zaśpiewał jeszcze w Gorzycach
w D.P.S. Jesteśmy tam zawsze bardzo mile widziani zarówno przez kierownictwo jak i mieszkańców, dla których spotkanie z kolędą wnosi w
ich życie trochę radości.
Elżbieta Jankowska
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PODZIĘKOWANIE
Za udział w pogrzebie i ostatniej drodze naszego ukochanego
męża, ojca i dziadka

Śp. Stanisława Hajto
dla
- p. Burmistrz miasta Rydułtowy i obecnych radnych
- Ordynatora Oddziału Wewnętrznego i delegacji pielęgniarek
ze szpitala w Wodzisławiu Śląskim
- księdza – misjonarza i księdza kapelana szpitalnego z Wodzisławia Śląskiego
- V-ce Dyrektor i delegacji Zespołu Szkół nr 2 w Rydułtowach
- p. Dyrektor i delegacji z Biblioteki Miejskiej im. H.M. Góreckiego
- delegacji „Towarzystwa Miłośników Rydułtów”
- delegacji „Mojego Miasta”
- Orkiestry KWK Chwałowice
- krewnych, sąsiadów i znajomych
Składa pogrążona w smutku
Żona
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Krzyżówka nr 11 - LUTY
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 na-

Poziomo:
1. Np. u konia część wargi górnej, okalająca nozdrza
2. W przysłowiu „woła o …….. do nieba”
3. Atrybut krawca
4. Powstaje w ziemi po wybuchu bomby
5. Cel arki Noego
6. Jeden z głównych rodzajów w literaturze
7. Patka z tyłu płaszcza
8. Tylna część statku
9. Jeden z kolorów naszej flagi
10. Stopień oficerski w sułtańskiej Turcji
11. Lekceważąco o kontrolerze w autobusie
12. Nędzna resztka
13. Popularne plastikowe klocki dla najmłodszych dzieci
14. Imitacja np. towarów na wystawie
15. Założenie, twierdzenie, które ma się dowieść.
16. Np. Jerozolimskie w stolicy
17. Tam dużo drzew owocowych
18. Cygan lecz nie kłamca
19. Bardzo wartościowy olej z wieloryba
20. Przyjemny dla ucha w lesie
21. Kiedy zapadnie nie ma odwołania
22. Tam alkoholicy szukają pomocy
23. Ziemia przeznaczona pod zasiew
24. Odnóża ośmiornicy
25. Przyrząd filmowy z dwóch deseczek, rozpoczynający każde
ujęcie
26. Szybciej Finlandczyk
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deślą prawidłowe rozwiązania opublikujemy w kolejnym numerze
„Kluki”. Na odpowiedź czekamy
do 28-12-2015! Hasło krzyżówki grudniowej - NOWY ROK. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Eugenia Bluszcz, Stefan Majer.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy

Pionowo:
1. Każda kobieta ma ich kilka
2. W ziemie dba o naszą szyję
3. Kołodziej, mąż Rzepichy
4. Karmienie
5. Pomaga przy myciu podłóg
6. Druga połowa końskiej rodziny
7. Z kratami w oknie
8. Pojazd Noego
9. Jeden z Lubaszenków
10. Może być pieszy lub samochodowy
11. Gdy puści to wszystko zaleje
12. Ministerstwo Obrony Narodowej
13. Często pokrywa dach
14. Co godzinę rozlega się w Krakowie
15. Podkład do wyszywania włóczką
16. Łączy zęby i buty
17. Psy, które poszły w las
18. Np. himalajski ssak krętorogi zbliżony do kóz
19. Symbol chemiczny pierwiastka rutenu
20. W dawnej Polsce nazwa wojsk tatarskich
21. Łączy ubranie z grą
22. Gdy w domu małe dziecko, dobrze by była cicha i spokojna
23. Najdłuższa rzeka na półwyspie iberyjskim
24. Wcięty ustęp tekstu zaczynający się od nowego wiersza
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Wieści z desek teatru
Rydułtowskie Centrum Kultury Feniks w lutym
przygotowało dla mieszkańców szereg atrakcji. Ciekawostką
jest, że oprócz tradycyjnych, „biernych” imprez pracownicy
RCK zapraszają na sporo atrakcji wymagających aktywnego
uczestnictwa a tym samym kreowania sztuki na różnych
płaszczyznach.
Miesiąc rozpocznie się… ostatkami, gdyż 4 lutego
znany i lubiany Piotr Szolc poprowadzi koncert „Ostatki z
Blue Party oraz Brygidą i Robertem Łukowskim”. Ten istniejący od 2000 roku zespół może poszczycić się ogromnym
doświadczeniem i popularnością. Piosenki zespołu są regularnie emitowane na antenach popularnych stacji radiowych,
takich jak Radio Vanessa, Radio Piekary, Radio Fest oraz na
kanałach takich telewizji jak TVS, TVP, TVR, iTV, TV Disco
czy Polo Tv.
Z kolei już dzień później, 5 lutego na deskach Sali
teatralnej odbędą się eliminacje VIII Festiwalu Piosenki
„Niezapominajka”. Organizatorem tej stojącej co roku na
niezwykle wysokim poziomie imprezy jest Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. Tegoroczne eliminacje poświęcone są muzyce wybitnego polskiego
kompozytora, wokalisty i gitarzysty Krzysztofa Klenczona.
Trudno znaleźć osobę, której obce są największe przeboje
zmarłego w 1981 roku członka takich zespołów jak:
„Niebiesko-Czarni”, „Czerwone Gitary” czy „Trzy Korony”.
Był kompozytorem m.in następujących utworów: „Taka jak
ty”, „Historia jednej znajomości”, „Nikt na świecie nie
wie”, „Biały krzyż”, „Wróćmy na jeziora”, „Gdy kiedyś znów
zawołam cię”, „Kwiaty we włosach”, „Powiedz stary gdzieś
ty był”, „Jesień idzie przez park”, „10 w skali Beauforta”, „Port”, „Czyjaś dziewczyna”, „Natalie - piękniejszy
świat”. Eliminacje będą niezwykłą możliwością ponownego
wsłuchania się w te utwory, a także do tego by zapoznać się z
interpretacjami tych utworów, w wykonaniu młodych muzyków.
Z kolei 17 i 18 lutego RCK zawładną młodzi miłośnicy chcący tworzyć dzieła na miarę tych, które oglądać
można w filmach takich jak „Transformers”. W tych bowiem
dniach Centrum Kultury zaprasza na warsztaty z robotyki.
Zajęcia z budowy i programowania robotów Lego Mindstorms poprowadzi Antoni Duda.
Dla tych jednak, którzy bardziej niż robotyką pasjonują się najnowszą muzyką rozrywkową obowiązkowym
punktem oferty RCK będzie koncert Natalii Przybysz z zespołem. Wokalistka wypłynęła na szerokie wody w 2001 roku, gdy wspólnie z siostrą Pauliną utworzyły zespół „Sistars”.
Dziś wokalistka ma na koncie już 4 płyty i cieszy się zasłużonym szacunkiem na rodzimej scenie fonograficznej.
Jeżeli uczniowie gimnazjów lub liceum w Rydułto-
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wach zastanawiają się nad wybraniem w życiu kariery zawodowej aktora, odbywające się w dniach 22 – 25 luty warsztaty
teatralne „Obudź w sobie aktora” są wprost stworzone dla
nich. Zajęcia w tym zakresie prowadzić będzie Marek Grabiniok, absolwent PWST w Krakowie
Na zakończenie miesiąca, 28 lutego najmłodsi widzowie (w wieku 1-5 lat) będą mieli okazję zobaczyć przygotowany dla nich spektakl „Baballoons”. Przedstawienie wykona
teatr PETI. Co kryje się pod zagadkową nazwą
„Baballoons”? O tym dzieci będą musiały przekonać się już
same, odwiedzając w tym dniu Rydułtowskie Centrum Kultury Feniks.
Łukasz Majer

Filmowy luty w RCK „Feniks”
Jedną z ciekawszych propozycji drugiego miesiąca
roku jest Zjawa (w RCK 19 i od 21 do 25 lutego). Bardzo
realistyczny, surowy i brutalny dramat twórcy Birdmana,
Alejandro Gonzáleza Iñárritu, został zainspirowany prawdziwą historią trapera Hugh Glassa (Leonardo DiCaprio). Po
tym, jak zamordowano mu syna a jego samego porzucono na
śmierć po potyczce z niedźwiedziem, bohater przemierza 300
km Górami Skalistymi staczając walkę o przetrwanie, której
stawką jest zemsta na swym oprawcy Johnie Fitzgeraldzie
(Tom Hardy). Film zdobył Złoty Glob dla najlepszego filmu
2015 r. i przewodzi w wyścigu do Oscarów z aż 12 nominacjami. Szansę na cztery statuetki ma Dziewczyna z portretu
(15-18.02.). Film Toma Hoopera, autora Jak zostać królem,
opowiada o małżeństwie malarzy (Eddie Redmayne i Alicia
Vikander), w którym mężczyzna poddał się zmianie płci.
Dwa inne dramaty zostaną wyświetlone w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. W Mojej miłości (10.02.)
zostajemy wciągnięci w romans pomiędzy bogatym playboyem (Vincent Cassel) i niepewną swej atrakcyjności kobietą
(Emmanuelle Bercot). Z kolei w Synu Szawła (24.02.) pracownik krematorium w obozie Auschwitz identyfikuje wśród
zwłok własnego syna i na przekór przyjętym realiom postanawia go godnie pogrzebać. Luty to także okazja do obejrzenia
thrillera The Boy (12-14.02.), komedii Zupełnie nowy testament (8-11.02.) nadrobienia dwóch superprodukcji: Gwiezdnych wojen Epizodu VII: Przebudzenia mocy (15-18.02.) i
Igrzysk Śmierci: Kosogłosa Cz. 2 (22-25.02.) oraz wybrania
się walentynkowy retroseans w postaci kontrowersyjnego
Romea i Julii Baza Luhrmanna z Leonardo DiCaprio i Claire
Danes w tytułowych rolach.
Dla miłośników rodzimego kina przygotowano Pitbulla. Nowe porządki (5-7.02.), jak również dwie produkcje z
Maciejem Stuhrem: Excentryków, czyli po słonecznej stronie
ulicy (1-4.02.) oraz Planetę singli (26-29.02.).
Jak co miesiąc nie mogło zabraknąć oferty dla najmłodszych. Do wyboru jest film przygodowy: Operacja Arktyka (15-18.02.), familijne: Bella i Sebastian 2 (1-4.02.), Alvin
i wiewiórki: Wielka wyprawa (19-25.02.) oraz animacje Fistaszki. Wersja kinowa (5-11.02.), Barbie: Tajne agentki (1218.02.) i Misiek w Nowym Jorku (26-29.02.).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Szczegóły na stronie www.rck.rydultowy.pl.
Kuba Abrahamowicz
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„Ach, co za noc!” – wielkie wydarzenie w SP 1
Czy można zapomnieć, że żyje się w XXI wieku i odbyć
podróż w czasie 2000 lat wstecz? Okazuje się, że jest to możliwe,
gdy oglądało się niezwykłą inscenizację o narodzeniu Pańskim,
przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach, a pokazaną szerszej (liczącej ponad 600 widzów!) publiczności w dniu 7 stycznia 2016 r.
Chyba nikt z oglądających nie spodziewał się takich
wzruszeń. Tymczasem dzieci wprowadziły widzów w magiczną
atmosferę, pozwalając poczuć autentyczność cudów dokonanych
za sprawą maleńkiego Jezuska. Treść przedstawienia w tradycyjny sposób pokazywała historię narodzin boskiego Syna. Nieziemski głos archanioła Gabriela ogłosił ludziom dobrą nowinę o
narodzeniu Dzieciątka – Króla nad królami. Wszyscy goście z
napięciem oczekiwali efektów tego przesłania. Na niebie pojawiła się Gwiazda Betlejemska, która wskazywała drogę pielgrzymom. Do stajenki przybyli kolejno pasterze wypasający wcześniej owce na hali, chorzy, których wiara w moc Boskiej Dzieciny w cudowny sposób uzdrowiła, goście z nieba – aniołowie i
goście z Dalekiego Wschodu – trzej królowie. Wszyscy z nadzieją kłaniali się Jezuskowi, nie oczekując niczego w zamian, a jednak otrzymali niezwykłe dary: zdrowie, radość ze spotkania,
nadzieję na lepsze życie i obietnicę życia wiecznego. Byli świadkami cudu i czuli się wyjątkowo. Tak samo wyjątkowo czuli się
oglądający jasełka goście, którzy tłumnie przybyli do szkoły.
Przedstawienie było wzbogacone wspaniałymi tańcami: owieczek dzwoniących na hali dzwoneczkami, wesołych aniołków,
Gwiazdy Betlejemskiej z gwiazdkami oraz zapierającym dech w
piersiach popisem ze wstęgami, a wszystko przeplatane było
pięknymi
pastorałkami, których
melodia
jeszcze
długo
po
zakończonych występach
dźwięczała
w uszach.

Choć występującymi byli najmłodsi uczniowie, to ze
swojej roli wywiązali się znakomicie. Ponad 150 małych artystów robiło wrażenie. Wszyscy byli skoncentrowani na swych
rolach i z przejęciem ilustrowali widzom pierwsze chwile po
narodzinach Jezusa. Wspaniałe stroje, przeważnie w bieli, dodawały majestatu sytuacji. Były to głównie dzieci z klas I-ych, ale
dołączyli też do nich niewiele starsi uczniowie z klasy 2 i 3.
Reżyserkami tej niezwykłej sztuki były Danuta Macionczyk i Teresa Ochojska. W przygotowanie występów włączyły
się również: Marcelina Dembowy, Zenobia Wolnik, Izabela Blazy i Justyna Łysiak. Muzyczny klimat zbudowała Joanna Solich,
a niezwykle efektowne dekoracje wyszły spod rąk Joanny Ogrockiej, Iwony Nowak i Małgorzaty Rusek-Smyczek.
Mali artyści musieli opanować ogromną tremę, gdyż widzami byli ważni goście: z-ca Burmistrza pan Marcin Połomski,
radni miasta Rydułtowy w osobach Barbary Pawłowicz i Małgorzaty Brzonkalik-Skowronek, przewodnicząca Rady Rodziców
pani Barbara Stęchły, jej zastępczyni Katarzyna Adamczyk, wicedyrektor Zespołu Szkół w Rydułtowach – Stefania Furman,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaszowicach -Sylwia Mazurek,
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emerytowani nauczyciele, mieszkańcy miasta, absolwenci oraz
rodzice i dziadkowie uczniów.
Przesłaniem przygotowanego spektaklu było pokazanie
światu, że pustka naszych serc może przestać być już bezdomną
samotnością, gdy zaakceptujemy narodzenie Chrystusa. Jest on
lekarzem i opiekunem, pociesza samotnych, chorych i strapionych. Niezwykle wymowne było przejęcie małych artystów,
którzy – choć jeszcze niewiele doświadczyli – pokazali zebranym gościom, że magia świąt to nie kolorowe ozdoby i drogie
prezenty, ale miłość, radość i bycie z tymi, których się kocha.
Mamy nadzieję, że wszyscy widzowie z takim przeświadczeniem udali się do domów i dzięki tym wspaniałym jasełkom
głębiej i z mądrą refleksją przeżywali okołoświąteczny czas.
Nauczyciel SP 1 Rydułtowy
Teresa Ochojska

Krajowy Certyfikat dla Zespołu Szkół w Rydułtowach
18 XII 2015r. koordynatorki promocji zdrowia z Zespołu Szkół w Rydułtowach- Hanna Perenc i Eliza Pytka – Reck
wraz z dyrektorem szkoły –Joanną Gapińską zostały zaproszone
do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, gdzie odbyła się
uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie. Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska,
przyznała te wyróżnienia kolejnym 33 szkołom należącym do
sieci Szkół Promujących Zdrowie. W Zespole Szkół w Rydułtowach w/w panie napisały wniosek i były odpowiedzialne za
przeprowadzenie całej akcji. Organizowały one i monitorowały
wszystkie działania szkoły zmierzające do otrzymania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W imieniu Zespołu
Szkół w Rydułtowach nagrodę z rąk wiceministra edukacji, Teresy Wargockiej, odebrały dyrektor Zespołu
Szkół- Joanna Gapińska wraz z nauczycielkami Elizą Pytką –
Reck i Hanną Perenc.
Rydułtowski
Zespół
Szkół jest jedyną placówką w naszym powiecie posiadającą taki
certyfikat.
Program
„Szkoła
Promująca
Zdrowie” koncentruje się przede wszystkim na promowaniu
zdrowego stylu życia i polega na przeprowadzeniu przez szkołę
diagnozy potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej czyli uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły. Wyniki tej diagnozy pozwalają na ukierunkowanie działań i
następnie na radzenie sobie z aktualnymi najważniejszymi problemami.
Certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat, jednak
wszyscy zaangażowani pracownicy szkoły wraz z dziećmi i ich
rodzicami zapowiedzieli, że będą kontynuować swoją pracę na
rzecz promocji zdrowia, ponieważ obserwowanie efektów, które
przynosi promowanie zdrowego stylu życia, przynosi wszystkim
zaangażowanym wiele radości. Ukształtowanie odpowiednich
nawyków, które pozwolą w przyszłości lepiej dbać o własne
zdrowie jest nie do przecenienia i stanowi kapitał na całe życie.
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KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - luty
- w 1473 roku urodził się Mikołaj Kopernik
- w 1505 roku urodził się Mikołaj Rej – ojciec literatury polskiej
- w 1746 roku urodził się Tadeusz Kościuszko
- w 1806 roku Fryderyk von Sack uruchomił na terenie Czernicy Kopalnie „Sack” i „Charlotte”
- w 1806 roku wybuchła Wielka Zaraza
- w 1810 roku urodził się Fryderyk Chopin
- w 1846 roku powstaje w Rydułtowach kopalnia „HenrykJuliusz”
- w 1856 roku wybudowano w Rydułtowach kolej
- w 1865 roku urodził się Kazimierz Przerwa Tetmajer – poeta, zmarły w 1940 roku
- w 1884 roku urodził się Emanuel Tomas z Rydułtów, pierwszy poseł na Sejm z naszego miasta
- w 1885 roku urodził się Stanisław Ignacy Witkiewicz. Poeta
odebrał sobie życie 18 IX 1939 na wieść o wkroczeniu do
Polski Armii Czerwonej, której panicznie się bał
- w 1896 roku ks. proboszcz Paweł Bernard poświęcił czwarty kościół w Rydułtowach. Architektem był Ludwig Sznajder
- w 1919 roku urodził się Paweł Święty – muzyk, kompozytor
- w 1926 roku nastąpiło połączenie gmin: Rydułtowy Dolne,
Rydułtowy Górne, Orłowiec, Radoszowy Górne, Radoszowy
Dolne, Kolonia Bunczowiec w jedną gminę Rydułtowy oraz
Pietrzkowice
- w 1936 roku kopalnia „Hoym” została przemianowana na
„Ignacy”
- w 1942 roku dh Ewald Kubatko został zamordowany w
obozie koncentracyjnym Gusen
- w 1945 roku nastąpiło zbombardowanie Rydułtów. W nalotach zginęło 27 mieszkańców
- w 1961 roku zmarł ks. proboszcz Emil Bernacki
- w 1986 roku w budynku dawnej wagi powstała Izba Pamięci
- w 1987 roku w m. Gerlsberg (Niemcy) zmarł rydułtowski
kapelan, ks. Franciszek Blachnicki
- w 1989 roku rozpoczęły się obrady „Okrągłego Stołu”
- w 1992 roku od chwili odłączania się Rydułtów do Wodzisławia odbyły się pierwsze wybory do Rady Miasta. Przewodniczącym Komisji Wyborczej była Krystyna Francek
- w 1993 roku powołana została przez burmistrza rydułtowska Straż Miejska
- w 1995 roku miała miejsce denominacja złotego. „Kluka”
wcześniej kosztowała 4 tys. zł, po denominacji 0,50 zł. Dwa
lata później 1,20 zł
- w 1996 roku miało miejsce 20 lecie grupy „Konar”
- w 1996 roku otwarto pocztę przy ul. Plebiscytowej 37
- w 1996 roku otwarto nowy komisariat Policji przy ul. Raciborskiej
- w 1997 roku ukazała się pierwsza monografia miasta Rydułtowy, autorstwa Aleksandry Matuszczyk-Kotulskiej
- w 1998 roku zmarł ks. proboszcz Bolesław Szyszka
- w 1999 roku Orkiestra KWK Rydułtowy wzięła udział w
audiencji u Papieża Jana Pawła II
- w 2002 roku otwarcie „Intermarche” w Rydułtowach
- w 2004 roku nastąpiło łączenie dwóch kopalń: „KWK Rydułtowy” i „KWK Anna” z siedzibą w Rydułtowach
- w 2005 roku rozpoczęto renowację drogi krzyżowej w ko-
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ściele pw. św. Jerzego
- w 2006 roku papież Benedykt XVI mianował Stanisława
Dziwisza Kardynałem
- w 2006 roku do Fatimy przeniesione zostały zwłoki siostry
Łucji, w miejsce gdzie spoczywają zwłoki Franciszka i Hiacynty. Cała trójka była świadkami objawień Maryi
Stanisław Brzęczek

Henryk Herdzin – kto o nim pamięta?
Wiele znanych osób pochodzi z Rydułtów, o czym
mało kto pamięta. Jednym z nich jest Henryk Herdzin, tenor
liryczny, solista bydgoskiej Opery. Muszę przyznać, że sam o
nim nie wiedziałem, dopóki nie powiedział mi o nim kolega
Henryk Wilk. Henryk
Herdzin urodził się w
1929 w Rydułtowach w
rodzinie krawca, w muzykalnej rodzinie. Śpiewał m.in. w chórze
„Cecylia”, oraz co niektórzy starsi rydułtowicy
pamiętają, śpiewał główne role w operetkach: Edwina w
„Księżniczce Czardasza”, Daniły w „Wesołych wdówkach” i
Hrabiego Luksemburg.
W 1950 r. został skazany na 5 lat obozu pracy w
Strzelcach Opolskich za uczestnictwo w nielegalnym Polskim
Związku Sprawiedliwych. Zwolniony po trzech latach pracował jako górnik w KWK Rydułtowy. Po kilku latach został
księgowym w Katowicach i śpiewał w chórze rewelersów w
katowickim radiu. Po udziale w konkursie wokalnym dostał
angaż chórzysty, a później został zaangażowany jako solista
do Teatru Muzycznego w Gdyni. Od 1960 roku karierę kontynuował w Łodzi, a w 1962 roku trafił do bydgoskiej Opery
i Operetki, gdzie przepracował prawie 30 lat. Występował w
wielu operach i operetkach (zapraszam do Internetu, gdzie
jest to szeroko omówione, a także można posłuchać go na
YouTube).
W swojej wokalnej karierze zaliczył ponad 100 premier, wystąpił w kilku tysiącach przedstawień. Zdobywał
„Złote Maski” za „Traviate” i „Wesołą Wdówkę”. Razem z
Barbarą Zagórzanką wygrał plebiscyt na najpopularniejszą
parę operową roku 1969. Występował w Niemczech, Włoszech, Rumunii. Współpracował z wieloma operami, operetkami i filharmoniami, m.in. z operą w Bytomiu. Dokonał
wielu nagrań płytowych i telewizyjnych rejestracji. Żona
Henryka Herdzina – Maria – towarzyszyła mu w spektaklach
operetkowych i musicalowych. Ma dwóch synów: Tomasza i
Krzysztofa – znanego pianistę, kompozytora i aranżera.
Mieszka do dziś w Bydgoszczy
Na podstawie Wikipedii
Jerzy Jankowski
P.S.
Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie,
co posiadacie! Jest wielu rydułtowików, których życie i dokonania należałoby przypomnieć. Mam prośbę, by każdy kto
wie o takich osobach zadzwonił do „Kluki” a postaramy się o
nich napisać.
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Humor, humor, humor!!!

Siedzi se syneczek przi kałuży i pije ta woda.
Na to przichodzi tako stareczka we plyjdzie i pado mu:
- Synek, nie pij tyj wody, bo to je sam maras, puć sam ino
do mie, dom ci szolka tyju...
- Proszę, co pani mówiła?
- A nic, nic, pij, pij goroliku, pij...

- Antek! Co ty tak źle wyglądosz?
- Człowieku dziwisz się? Tako robota! Cały dzień na kolanach!
- A długo tam już robisz?
- No, w montag mom zacząć.

- Francek, ponoć żeś się ożenił??
- Ano prowda.
- No to musisz być szczęśliwy??
- Ano, musza.

Górnik wpadł do szybu w kopalni, przerażeni koledzy nachylają się nad czeluścią.
- Francik, żyjesz?!
- Żyja - odpowiada Francik.
- Mosz złomano noga?
- Nii.
- To może ręka?
- Też niii.
- To czamu nie wylazujesz?!
- Bo jeszcze lecaaaa!

Spotkoł roz kolega drugiego i pyto go:
- Cóż tam u ciebie słychać?
- Ano starzeję sie i chcę się ożenić, coby mi kto mioł aby
oczy zawrzeć.
- No wiesz - pado kolega - jo ci powiem prowda. Miołech
dwie baby, ale one mi dopiero oczy otwarły!

Bardzo zmartwiony szeregowy Ecik zwierza się Masztalskiemu:
- Pani kapralu, śniło mi się, żech był wołem i dowali mi jeść
słoma.
- Nie przejmuj się, chłopie, to ino sen.
- Wom się tak dobrze godo, a jo rano nie mioł w sienniku
ani ździebełka słomy.

Co powoduje, że żyjemy krócej?
Marzymy o tym, aby żyć długo i szczęśliwie. Rozwój
technologiczny spowodował, że żyje się nam pod pewnymi
względami bardziej komfortowo niż kiedyś a coraz to nowsze
wynalazki w medycynie umożliwiają nam wygrywanie walki z
chorobami, które kiedyś zabijały dziesiątki tysięcy ludzi na
świecie. Jednak nie każdy będzie miał możliwość dożyć późnej
starości.
Pytanie nasuwa się jedno. Z jakiego powodu żyjemy tak
krótko? Największym winowajcą okazuje się nasz niezdrowy
styl życia: kaloryczne i tłuste potrawy z niewielką ilością składników odżywczych, brak ruchu, jak również zbyt krótki bądź
długi czas na sen i regenerację (optymalne jest 7-9 h snu).
Oczywiście wiele lat z życia tracimy także przez:
- status singla – krócej żyją osoby wolne niż osoby w
związkach. Będąc w związku jesteśmy wspierani przez partnera, okazywana jest nam troska o nasze zdrowie, a co za tym
idzie również zaczynamy bardziej o siebie dbać. Ponadto lepiej
radzimy sobie ze stresem, czując że nie pozostajemy z problemami sami.
- okazjonalne spotkania towarzyskie – uciekanie przed
spotkaniami z ludźmi powoduje, że zwiększa się nasza skłonność do zapadania na różne choroby. Mogą one zdecydowanie
obniżyć długość naszego życia.
- bezrobocie – brak pracy powoduje, że nie mamy pieniędzy, odczuwamy przy tym mocny stres a nasze poczucie własnej wartości gwałtownie spada.
- zbyt długą drogę do pracy – ludzie stojący w ulicznych
korkach są bardziej narażeni na stres, co może prowadzić do
zawału lub przedwczesnej śmierci.
- trudności z osiągnięciem orgazmu – jeżeli nie jesteśmy
usatysfakcjonowani z naszego życia seksualnego, stajemy się
niezadowoleni, bardziej zestresowani, obniża się nasza samoocena. Gdy jest nam dobrze w pożyciu, wtedy poprawia nam
się nastrój, jesteśmy zrelaksowani, co pozytywnie wpływa na
nasze zdrowie.
- wyprowadzających z równowagi współpracowników –
niekoleżeńskie stosunki z osobami z pracy mocno oddziałują na
nasze dobre samopoczucie jak również zdrowie, a przy tym na
długość i jakość naszego życia.
- obawę przed chorobą i niespodziewaną śmiercią – co
dziwne właśnie osoby, które ciągle myślą o swojej kondycji
zdrowotnej jak i perspektywach na dłuższe życie, są bardziej
narażone na zachorowanie. Jednak najbardziej szkodliwy jest
silny lęk przed śmiercią. Właśnie dlatego należy cieszyć się i
korzystać z każdej chwili i z tego co przyniesie los. Nie powinniśmy skupiać się tylko na negatywnych rzeczach i lękać się
nieznanej przyszłości, która i tak zależy tylko od nas.
Podsumowując, wydłużyć nam życie może między innymi satysfakcja z pracy i dobre relacje z innymi zatrudnionymi, szczęśliwy związek oraz aktywny i zdrowy styl życia.
Jeśli chcemy spokojnie doczekać późnej starości u boku naszych bliskich, możemy spróbować zmienić coś w naszym
życiu tak aby, żyć lepiej i dłużej.
Małgorzata Wanat,
Za http://www.kardiolo.pl/
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„NOWSI” - Świąteczne spotkania

Sprawozdanie z prac Straży Miejskiej za miesiąc grudzień 2015
- nałożono 6 mandatów kredytowanych
- nałożono 9 pouczeń drogowych
- skierowano 9 wniosków do Sądu
- przeprowadzono 23 kontrole posesji i palenisk
- przeprowadzono 12 kontroli sprzedaży wyrobów pirotechnicznych
- przeprowadzono 6 kontroli targowisk
- przeprowadzono 8 kontroli trzymania psów
- 5 razy interweniowano w sprawie spalania odpadów
- interweniowano jeden raz w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych
- jeden raz interweniowano w sprawie bezdomnych
- przeprowadzono 5 interwencji dotyczących pozbywania się odpadów niezgodnie z ustawą
- przeprowadzono dwie kontrole terenów zaśmieconych
- przeprowadzono 9 kontroli dot. złego parkowania oraz reklamy
- wzięto udział w 17 asystach i wizjach
- wzięto udział w 16 konwojach
- jeden raz zabezpieczono ruch drogowy
- przeprowadzono 19 kontroli terenów szkół
- przeprowadzono 14 wyjazdów służbowych wspólnie z UM
- przeprowadzono 16 kontroli segregacji odpadów
- jeden raz przetransportowano psa do schroniska
- jeden raz asystowano myśliwemu podczas odstrzału dzikich zwierząt
- przeprowadzono 24 kontrole osiedli
- przeprowadzono 3 interwencje z monitoringu
- przeprowadzono 62 kontrole obiektów publicznych typu: RPP,
RCK, CUH, PKP, RAFA, ROKO, zbiorniki wodne
Zebrał: Stanisław Brzęczek

Historia okolicznych parafii: Parafia pw. Matki
Boskiej Uzdrowienia Chorych w Rydułtowach
Parafia na Orłowcu oddalona jest od parafii św. Jerzego o
około 2 km. Podobny dystans dzieli ją od parafii św. Jacka w Radoszowach i parafii w Czernicy. Pierwsze starania o powstanie na Orłowcu parafii czynił już w latach sześćdziesiątych ks. proboszcz
Wojciech Urban z parafii św. Jerzego. Jednakże parafia miała powstać w rejonie Osiedla na Wzgórzu (pod wezwaniem św. Barbary).
Natomiast ks. proboszcz Alojzy Klon lokuje nowy kościół w rejonie
ulicy Piecowskiej. Był to koniec lat siedemdziesiątych XX wieku.
Na parafię składały się trzy osiedla: Orłowiec, Ligonia i os. Na
Wzgórzu. W 1976 ks. Bolesław Szyszka mianowany został budowniczym nowego kościoła w Rydułtowach. Dnia 3 maja 1978 roku
uzyskano zezwolenie na budowę. Dnia 18 listopada 1979 roku wmurowany został kamień węgielny, który poświęcony został przez Ojca
Świętego Jana Pawła II w Częstochowie dnia 16 czerwca 1979 roku.
W 1980 roku ks. Bolesław Szyszka otrzymał nominację na proboszcza nowej parafii. Księgi metrykalne prowadzone są od stycznia
1980 roku. Wnętrze zaprojektował artysta Krystian Burda z Rydułtów. Poświęcenia nowego kościoła dokonał ks. biskup Herbert Bednorz dnia 7 listopada 1982 r.
Proboszczowie parafii:
- ks. Bolesław Szyszka 1980 do 1998 r. - proboszcz
- ks. Janusz Stanik 1998 – administrator
- ks. Piotr Borkowy – 1998 do 2005 r. – proboszcz
- ks. Stanisław Juraszek – od 2005 r. – nadal – proboszcz
Stanisław Brzęczek

Tradycją jest, iż każdego roku w miesiącu grudniu Stowarzyszenie Klub Przyjaciół „NOWSI” organizuje dwa spotkania o
charakterze świątecznym. Pierwsze z nich to spotkanie dla dzieci z
okazji Mikołaja. Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało przy
finansowym wsparciu Urzędu Miasta Rydułtowy. Odbyło się 5
grudnia w sali OSP Radoszowy. W spotkaniu uczestniczyło 70 dzieci wraz z opiekunami. Na początku spotkania, przy wejściu na salę,
dzieci otrzymały czapkę św. Mikołaja. Po krótkim oczekiwaniu
pojawił się św. Mikołaj z workiem prezentów – każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami.
Mikołaj
opowiedział dzieciom
swoja historię oraz
ciekawostki ze swojego życia. Potem głos
należał do dzieci –
śpiewały piosenki i
recytowały wiersze
dla Mikołaja. Później
nastąpiły
wspólne
zabawy. W przerwie
zabawy na stole znalazł się słodki poczęstunek. Przy pożegnaniu
Mikołaj zapewnił dzieci o swoim przybyciu w roku następnym.
Drugim, grudniowym spotkaniem zorganizowanym przez
„NOWSI” było spotkanie opłatkowe. W spotkaniu udział wzięło 107
osób. Miejscem spotkania tradycyjnie była sala OSP Radoszowy.
Wszystkich przybyłych witał św. Mikołaj wręczając małe upominki.
Spotkanie rozpoczął Prezes „NOWSI” witając członków Klubu i
zaproszonych gości: Burmistrz Miasta p. Kornelię Newy, vice- Burmistrza – p. Marcina Połomskiego z małżonką, Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 p. Joannę Skowron z mężem, proboszcza parafii
św. Jacka ks. Romana Dobosiewicza wraz z wikarym ks. Piotrem
Szwiec, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Radoszowach. Zaproszeni goście złożyli wszystkim świąteczne i noworoczne
życzenia. Później nastąpiło podzielenie się opłatkiem i wspólne odśpiewanie kolędy „Cicha noc”, po czym wszyscy usiedli do wieczerzy wigilijnej. Na stołach pojawił się karp, kapusta z grzybami,
moczka i ciasto z makiem. Po posiłku było wspólne śpiewanie kolęd. Wieczór wprowadził nas w świąteczny nastrój i teraz każdy już
niecierpliwie czeka na Święta Bożego Narodzenia.
I.Z.

Międzyszkolny konkurs plastyczno-językowy w
Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach
15 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arki
Bożka w Rydułtowach w świątecznej atmosferze odbyła się bardzo miła uroczystość: wręczenie nagród zwycięzcom Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno-Językowego „A Christmas card
for you – kartka świąteczna”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele tejże szkoły.
Pomysł na połączenie tak odległych (przynajmniej na
pierwszy rzut oka) dziedzin pojawił się w ubiegłym roku szkolnym, kiedy nauczyciele języka angielskiego i plastyki zorganizowali szkolny konkurs „Read this book! Przeczytaj tę książkę!”,
polegający na wykonaniu plakatu, reklamującego wybraną książkę anglojęzyczną ze szkolnej biblioteki. Konkurs cieszył się tak
dużym zainteresowaniem wśród uczniów, że postanowiłyśmy
podjąć się większego przedsięwzięcia na terenie całego powiatu
wodzisławskiego.
Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie
kartki świątecznej i ułożenie życzeń w języku angielskim. Święta
Bożego Narodzenia to czas radości i powinszowań, a ponieważ
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są obchodzone pod niemal każdą szerokością geograficzną, język
nie może stać się dla nich barierą. Trzeba przyznać, że nie spodziewałyśmy się takiego odzewu – z całego powiatu otrzymaliśmy prawie pół tysiąca kartek z życzeniami! Oryginalne, pomysłowe, wykonane z ogromną precyzją i zaangażowaniem. Kartki
pochodziły m.in. z Radlina, Skrbeńska, Turzy Śl., Czyżowic,
Skrzyszowa, Rydułtów, Pszowa, Rogowa i Połomi…
Obrady komisji były naprawdę burzliwe! W końcu
udało się wyłonić zwycięzców: w kategorii klas 1-3 miejsce I
zajęli Cyprian Cipko ze Szkoły Podstawowej w Turzy Śl. oraz
Wojciech Gielnik ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie, zaś w
kategorii klas 4-6 na szczycie podium znaleźli się Wojciech Antończyk ze Szkoły Podstawowej w Czyżowicach i Kamil Sosulski ze Szkoły Podstawowej w Rogowie. Nazwiska pozostałych
nagrodzonych uczniów można znaleźć na stronie internetowej
naszej szkoły.
Uroczystość wręczenia nagród swoimi występami uświetnili uczniowie klasy „0”, szkolna „Mała Orkiestra”, a także
uczniowie klas drugich i czwartych, którzy przedstawili świąteczne piosenki i tańce. Nagrody uczniom i nauczycielom wręczyła pani wicedyrektor, Zuzanna Wachełka. Po rozdaniu nagród
wszyscy z przyjemnością obejrzeli nagrodzone prace. Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów!
Koordynatorzy konkursu:
Marzena Buszka
Mirosława Bywalec
Beata Rzaczek

„Jasełka jakich jeszcze nie było!”
Podopieczni Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego w
Rydułtowach na scenie RCK „Feniks” pokazali wspaniałe jasełka. Opowiedziano historię Bożego Narodzenia. W pięknych strojach aniołowie, trzej królowie, ogromny wielbłąd, ale i współcześni bohaterowie opowiedzieli, jak świat czekał na Bożego Syna.
„Byliśmy świadkami niezwykłego wydarzenia – powiedziała
Małgorzata Skowronek – przewodnicząca rydułtowskiej rodziny
Edmundowej - wydarzenia o wymiarze przede wszystkim duchowym i społecznym, ponieważ Siostra Gabriela wraz z Panią Różą Starzyczny, zintegrowali różne
środowiska: naszych podopiecznych, uczniów, absolwentów
naszej Ochronki, rodziców- dorosłych i dzieci”.
Błogosławiony Edmund
powiedział do sióstr: „Dzieci
jako najdroższy skarb Jezusa
Pana, niechaj starannie i w miłości pielęgnują, aby stawając się
maluczkiemi przed Bogiem,
przysługiwały się Jezusowi Panu, który nie tylko sam stał się
Dzieciątkiem, ale też w dzieciach chciał być uwielbionym”.
Właśnie to przesłanie towarzyszyło twórcom jasełek.
Poprzez Jasełka chcieliśmy również wyrazić wdzięczność tym ,którzy nas wspierają przez ofiary, darowizny i angażują się w różne akcje. Przede wszystkim parafianom, mieszkańcom
Rydułtów, pracownikom różnych instytucji i zakładów. – powiedziała przewodnicząca Rodziny Edmundowej.
Zaproszenie na jasełka przyjęli zacni goście m.in. p.
Teresa Glenc - posłanka na sejm RP, ks. proboszcz Konrad Opitek, zastępca burmistrza miasta Rydułtowy Marcin Połomski,
SM Cypriana – dyrektorka ochronki, Janina Chlebik-Turek członek zarządu i dyrektor RCK, Barbara Wojciechowska i Mariola
Bolisęga – radne, p. Rutko z Zakładów Cukierniczych
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„Mieszko” w Raciborzu. Andrzej Wycisk z Ciepłowni Rydułtowy.
Po przedstawieniu podsumowano przedświąteczną
akcję Caritas Archidziecezji Katowickiej "Tak, pomagam!" W
akcji wzięło udział 38 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im.
Noblistów Polskich w Rydułtowach. Skalniacy zbierali w rydułtowskich Biedronkach produkty do świątecznych paczek. Zebrano ponad 700 kg darów, którymi Rodzina bł. E. Bojanowskiego
obdarowała kilkadziesiąt rodzin podopiecznych. Skalną reprezentowała p. Joanna Kowalska - pedagog szkolny oraz delegacja
uczniów.
Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego
(po więcej zdjęć z tej i innych rydułtowskich imprez
zapraszamy na profil Towarzystwa Miłośników Rydułtów na
Facebooku)

Rydułtowska Gala „Szlachetnej Paczki”
13.01.2015 r. w RCK Rydułtowy odbyła się Gala Szlachetnej Paczki będąca podsumowaniem pracy wolontariuszy w
2015 roku. Łzy, wzruszenie, radość i ogromne szczęście – to to,
czego najczęściej doświadczyliśmy w ostatnim czasie. W tym
roku w naszym mieście i nie tylko, dzięki 18 wolontariuszom
pomoc otrzymały 44 rodziny. Była to pomoc nie tylko w postaci
żywności, odzieży ale również udało się zakupić sprzęt AGD,
meble a także opał. Ogrom poświęconego czasu, a wszystko to
oplecione niesamowitym szczęściem…
Zgromadziliśmy się aby jeszcze raz zatrzymać się na
tym, co przez kilka ostatnich miesięcy było nieodłącznym towarzyszem życia wielu osób zgromadzonych. I tak, dobiegła końca
XV edycja Szlachetnej Paczki.
Chciałabym podziękować wszystkim tym, dzięki którym na twarzach wielu osób pojawił się uśmiech i dzięki którym
pomoc była możliwa – dziękuję przede wszystkim moim cudownym i niezawodnym wolontariuszom: Annie Pieprz, Weronice
Mosz, Natalii Cyburt, Janinie Suchodolskiej, Sandrze Chodak,
Beacie Kurek, Kasi Kurek, Tatianie Pluta, Bogusi Borowskiej,
Bogusi Kubek, Kasi Pytlik, Piotrowi Kuczera, Sebastianowi
Świst, Wiesi Ciurko, Marzenie Rotter, Iwonie Nieszczesny, Joli
Lach, a także darczyńcom - bezinteresownym ludziom o ogromnych sercach, wszystkim kierowcom, strażakom OSP Radoszowy i OSP Głożyny, pomocnikom na magazynie, Alicji Fibic za
dbanie o nasze żołądki podczas finału, Dyrektor Zespołu Szkół w
Rydułtowach – Pani Joannie Gapińskiej za udostępnienie po raz
kolejny szkoły na magazyn, Pani Katarzynie Bluszcz i innym
nauczycielom za pieczę na magazynie, osobom niepełnosprawnym PSOUU Warsztatu Terapii Zajęciowej „Latarnia” za aniołki
dla wolontariuszy, oraz wszystkim tym, którzy nawet w małym
stopniu przyczynili się do osiągnięcia naszego sukcesu. Galę
Szlachetnej Paczki uświetniły występy dzieci ze Szkoły Muzycznej im. Pawła Świętego oraz kabaret
„44-200”.
Dla
wszystkich zgromadzonych przygotowano poczęstunek i
tort wykonany przez
Patrycję
Janik
DZIĘKUJĘMY.
Monika Grabarz
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Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I
URZĘDU
za okres od 17 grudnia 2015 r. do 20 stycznia
2016 r.
Referat Inwestycji
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Rozliczono inwestycję.
OŚWIETLENIE ULICZNE PĘTLI AUTOBUSOWEJ
PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ
Trwają prace projektowe.
Termin wykonania opracowania dokumentacji: 15 marca.
Wartość umowna dokumentacji: 6 888,00 zł.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1
Przygotowywane jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie prac planuje się w maju.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
GIMNAZJUM NR1
Przygotowywane jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - wykonanie termomodernizacji budynku szkoły i instalacji fotowoltaicznej.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY ULICY GEN. J.
BEMA
Projektant przedstawił koncepcję przeznaczenia i funkcji poszczególnych pomieszczeń. Trwa opracowywanie projektów
branżowych.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maja.
Łączna wartość zleconej dokumentacji projektowej wraz z
nadzorami autorskimi: 123 492,00 zł.
ZIELONE WYSPY MIASTA – ROZWÓJ TERENÓW
ZIELENI W RYDUŁTOWACH
Projektant przedstawił rozwiązania koncepcyjne zagospodarowania terenów przy: ul. Fryderyka Engelsa, ul. Obywatelskiej, ul. Wojciecha Korfantego i ulicy Raciborskiej (teren za
USC). W dniu 15 lutego upływa ostateczny termin dostarczenia dokumentacji wraz z pozwoleniem na prowadzenie robót.
Przewiduje się rozpocząć roboty budowlane w drugim kwartale br.
BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Trwa rozliczenie inwestycji z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ - PROJEKT
Trwają prace projektowe.
Wartość umowy : 177 120,00 zł.
Termin wykonania: 15 luty.
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BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA
TRAUGUTTA
Przygotowywana jest procedura przetargowa na roboty budowlane.
MODERNIZACJA UL. OSIEDLE NA WZGÓRZU –
ETAP I
Dokonano rozliczeni inwestycji.
Roboty budowlano-montażowe wykonano w terminie do 3
grudnia 2015.
Wartość robót budowlano-montażowych: 264 450,00 zł.
MODERNIZACJA UL. NIEWIADOMSKIEJ – PRZEPUST
Z uwagi na wielkość środków, jakimi dysponowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej postępowanie (zapytanie o cenę) unieważniono.
W dniu 15 grudnia 2015 r. powtórzono zapytanie ofertowe.
W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty cenowe.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Piotr Lilla prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ML Design Piotr Lilla. Z
wykonawcą tym w dniu 14 stycznia podpisano umowę.
Wartość prac projektowych i nadzorów autorskich: 18 400,00
zł.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maj.
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY FRYDERYKA
ENGELSA – obok ronda
Przystąpiono do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia
na opracowanie dokumentacji projektowej.
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTOWICZA
Trwają prace projektowe.
Termin wykonania usługi projektowej: 30 czerwiec.
Wartość usługi projektowej wraz z nadzorami autorskimi: 40
098,00 zł.
REWITALIZACJA
POGÓRNICZEGO
OSIEDLA
„KOLONIA KAROLA” PRZY ULICY GENERAŁA JÓZEFA BEMA
W dniu 13 stycznia rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy prac projektowych.
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA
(WYSEPKA PRZY SKRZYŻOWANIU ZE STARĄ RACIBORSKĄ)
Trwają prace projektowe
Wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim:
6 150,00 zł
Termin realizacji: 15 marzec.
ODWODNIENIE ULICY PIETRZKOWICKIEJ
Rozpoczęto przygotowanie inwestycji. Wystąpiono do właścicieli gruntów prywatnych o zgodę na wejścia w teren i
przeprowadzenie odwodnienia wraz z wykonaniem wylotu
do rowu na posesjach prywatnych.
Urząd Miasta Rydułtowy
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WIEŚCI Z GMINY LYSKI

Pożar Szkoły w Raszczycach
Do poważnego pożaru doszło 22 grudnia ub. roku w
Raszczycach. Po godz. 15-tej zauważono dym unoszący się z
dachu Szkoły Podstawowej. Po chwili cały dach zabytkowego
budynku, z 1912 roku, stanął w płomieniach. Szybko zjawiały
się zastępy strażackie próbujące ugasić płomienie i ograniczyć ich zasięg. Mimo aktywnej obecności kilkudziesięciu

strażaków zawodowych i ochotników pożar strawił całą powierzchnię dachu. Działania gaśnicze spowodowały ponadto
zalanie pomieszczeń, drewnianych stropów oraz sprzętu
szkolnego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył obiekt z użytkowania do czasu jego odbudowy, której
koszty szacuje się na ponad 1 milion złotych.
Dla niedużego budżetu Gminy Lyski jest to
kwota ogromna! Natychmiast, po
uporządkowaniu terenu pogorzeliska
i wstępnym oszacowaniu strat oraz
kosztów ich usunięcia, wójt Grzegorz
Gryt wystąpił z prośbą o pomoc do
Wojewody Śląskiego oraz Ministerstwa Finansów. Trwa korespondencja
w sprawie pomocy ze strony Starostwa Powiatowego w Rybniku. Na
efekty tych wystąpień przyjdzie jednak poczekać. Gmina od kilku lat
opracowywała dokumentację techniczną termomodernizacji i przebudowy zabytkowego budynku, pozwolenie na budowę uzyskano w grudniu! W roku bieżącym planowane jest
pilne zgłoszenie zadania do dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego.
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Wyzwaniem dla Gminy jest także zapewnienie
ciągłości nauczania dla prawie setki uczniów z Raszczyc i
Żytnej. Nauka w murach szkoły nie jest w tej chwili możliwa,
gdyż remont będzie obejmował nie tylko poddasze, ale także
większość pomieszczeń budynku. W związku z tą niekomfortową sytuacją od dnia 11.01.2016 r. wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się w innych placówkach. Klasy
IA i IB, uczą się w budynku przy ul. Rybnickiej w Żytnej
(oddział przedszkolny SP w Raszczycach), klasy II i III w OSP Żytna a klasy
starsze - klasa IV, V i VI dojeżdżają do
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Adamowicach. Zwiększa to wydatki
związane z zapewnieniem bezpłatnego
transportu i wyżywieniem dzieci oraz
koniecznością adaptacji stosownych pomieszczeń. Działania Gminy w zakresie
merytorycznym uzgodnione są z Kuratorium Oświaty w Katowicach
– Nasza szkoła, która liczy już 103 lata,
posiada bogate tradycje i osiągnięcia
wysoko oceniane przez władze oświatowe, gminne i społeczność lokalną. Naszą
dumną są absolwenci, którzy byli i są
pracownikami wyższych uczelni, lekarzami, naukowcami, inżynierami. Nasza
szkoła, mimo tego, że liczy sobie tyle lat,
na bieżąco była wzbogacana nowoczesnym wyposażeniem sal lekcyjnych, pracowni internetowej, językowej i logopedycznej. W wyniku pożaru większości
sprzętu nie udało się uratować. W imieniu setki dzieci, ich rodziców, nauczycieli, wychowawców,
dyrekcji prosimy ludzi dobrej woli o pomoc materialną lub
finansową, która pomoże szkole wrócić do wykonywania
swoich zadań – kształcenia i wychowywania kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży – proszą twórcy internetowego apelu
podając poniższy numer konta, na które można wpłacać pieniądze :
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Raszczycach
Bank Zachodni WBK 34 1090 2590 0000 0001 3186 0797
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Goście z Azji i Afryki na Skalnej
Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach wzięli udział w nietypowych
lekcjach języka angielskiego. W dniach 11 – 15 stycznia lekcje prowadziły wolontariuszki: Ji Hyun Park z Korei Południowej i Katlego Sebothoma z RPA. Liceum na Skalnej już
po raz kolejny przystąpiło do projektu AIESEC World Talks,
w ramach którego studenci z różnych krajów prowadzą zajęcia
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W
ten sposób przybliżają kulturę swoich krajów, uczą przełamywania barier społecznych i oczywiście językowych, ponieważ
językiem roboczym jest język angielski.
Wolontariuszki przez tydzień mieszkały u rodzin
naszych licealistek: Ilony z 2c i Roksany z 3b. Dla dziewczyn
były to niezapomniane chwile. A oto jak wspomina je Roksana: „Nasuwa mi się cytat J. K. Rowling "Są takie wydarzenia,
które - przeżyte wspólnie- muszą zakończyć się przyjaźnią".
Tak też było z nami...mam nadzieję, że wspólnie spędzone
chwile nauczyły mnie nie tylko kultury i obyczajów innych,
odległych krajów, ale przede wszystkim dały początek nowej,
prawdziwej i pięknej przyjaźni! Takich przeżyć życzę wszystkim i każdemu z osobna”.
Wszyscy uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach i
dowiedzieć się, jak wygląda codzienne życie w Korei Południowej i RPA. Katlego jest studentką prawa w Pretorii, stolicy RPA. Jej typowy dzień to przede wszystkim nauka. Studiowanie w RPA jest bardzo trudne, nie tylko jeśli chodzi o wymagania, ale przede wszystkim bardzo wysokie czesne. Obecnie trwają ogólnokrajowe protesty studentów przeciwko zbyt
wysokim opłatom za studia. Można je śledzić w mediach społecznościowych pod hasłem #feesmustfall.
Przyjazd do naszego kraju nie obył się bez szoku klimatycznego, ponieważ Katlego wyjechała z Pretorii, gdzie
aktualnie panują ponad 40-stopniowe upały. Dla mieszkańców
południowej Afryki jest teraz środek lata. W związku z tym,
za każdym razem wychodząc z domu w Polsce Katlego zakładała dwie pary spodni i trzy pary skarpet, nie licząc ciepłych

rękawiczek.
Ji Hyun nie miała problemów z aklimatyzacją, ponieważ klimat w Korei jest podobny, choć dużo łagodniejszy. To
czym jednak ożywiła naszą młodzież, to informacje dotyczące
życia młodych Koreańczyków, którzy uwielbiają kluby karaoke oraz przede wszystkim całodobowe salony gier, tzw. PC
Bangs. Internet w Korei jest najszybszy na świecie. W ogóle
życie tam jest na bardzo szybkim tempie. Koreańczycy od
najmłodszych lat dbają o jak najlepsze wykształcenie swoich
dzieci. Zapytana o to, jak nastolatkowie spędzają czas wolny,
Ji Hyun odparła, że go praktycznie nie mają. Trzeba bardzo
wiele przykładać się do nauki, żeby dostać się na studia. Dopiero potem można pozwolić sobie na jakieś hobby, najczęściej podróżowanie lub sport.
Oprócz zajęć lekcyjnych zainteresowani uczniowie
mogli spędzić czas z naszymi wolontariuszkami w bardziej
swobodnych okolicznościach. Kilka razy grali z nimi w piłkarzyki lub X-boksa, które znajdują się w naszej szkole. Był też
wspólny wypad na lodowisko oraz wycieczka w góry. Studentki zostały również zaproszone na Wieczór Kolęd Międzynarodowych organizowany przez nasze liceum, dzięki czemu
mogły na żywo doświadczyć naszej kultury związanej z tradycją śpiewania bożonarodzeniowego.
Grono pedagogiczne LO

Do Mieszkańców Rydułtów
i Gmin Sąsiednich
Towarzystwo Miłośników Rydułtów już od 23 lat prowadzi szereg skutecznych działań w dziedzinie kultury, zachowania tradycji, zwłaszcza śląskich, przedsięwzięcia na rzecz ekologii, pomoc szkołom i służbie zdrowia, działania pro
obywatelskie. Do działań tych należy organizacja spotkań obywatelskich, a w szczególności pomoc prawna. Działania w
tym zakresie szczególnie widoczne były w postaci pomocy emerytom górniczym. Na realizację tych działań potrzebne są
dodatkowe środki finansowe, prócz tych które ofiarowują nasi Członkowie.
Jesteśmy od 10 lat organizacją pożytku publicznego. Jeśli więc Czytelniku doceniasz nasze działania, to proszę
ofiarować swój 1% podatku na cele statutowe Towarzystwa Miłośników Rydułtów KRS 0000002098. Pragniemy przypomnieć, że osoby które zadeklarują ofiarowanie 1% podatku mogą uzyskać nieodpłatne wypełnienie deklaracji PIT. Gwarantujemy również, że osoby, które zaznaczą na PIT że życzą sobie podać nazwisko darczyńcy, zostaną opublikowane w
gazecie „Kluka”, na naszym profilu na Facebooku i naszej stronie internetowej www.tmrrydultowy.pl.
Emeryci, którzy zadeklarują 1% podatku proszeni są o dostarczenie do siedziby TMR-u rozliczenia
ZUS celem wypisania PIT
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy

Za Zarząd TMR-u
H. Machnik
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Sprzedam stylowy stolik RTV i biblioteczkę
w bardzo dobrym stanie
Kolor dębowy, cena do uzgodnienia
Tel. kontaktowy: 515 247 302

Układanie parkietów. Cyklinowanie starych podług po farbie oraz
schodów
Tel. 4578293 kom. 797122166
30-letnia praktyka!

Moje rozważania
Niestety widzę wyraźnie, że wiek i słabsze zdrowie
powodują, że moja aktywność społeczna w wielu obszarach
znacznie zmalała. Rzadziej bywam na spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, zebraniach, koncertach i mniej chodzę
pieszo po całym mieście. To powoduje, iż brak mi osobistych
spostrzeżeń dotyczących wielu przejawów życia społecznego
w mieście i regionie. Opieram się zatem w wielu przypadkach
na opiniach i spostrzeżeniach przekazywanych mi przez rozmówców, a trudno je zweryfikować i jeśli coś Państwo wyczytacie z moich rozważań, a będzie to dotyczyło konkretnej
sprawy w mieście czy regionie, to warto takie informacje
sprawdzić.
A teraz do rzeczy: działanie stowarzyszeń, klubów w
dużym stopniu jest uzależnione od umiejętności pisania projektów grantowych składanych do miasta, starostwa powiatowego, województwa, czy do instytucji zarządzających środkami z UE i budżetu państwa. To z powodzeniem robiliśmy od
1995 roku czyli od 20 lat i w tej dziedzinie byliśmy niewątpliwie liderem. Przy okazji doskonałe przeszkolenie w tej dziedzinie uzyskały osoby, które zajmują dziś eksponowane stanowiska. Do takich liderów należeli: Katarzyna Kabut, Katarzyna Paprotny, Marcin Połomski (dziś Zastępca Burmistrza),
Beata Tomas, Beata Rzaczek, Tomasz Sczansny, Sabina Tomaszewska. „Doskonałe” umiejętności księgowe nabyła przy
okazji Angelika Rzaczek… Niestety od właśnie ubiegłego
roku straciliśmy przywództwo w tej dziedzinie na rzecz innych organizacji, a zwłaszcza Stowarzyszenia Moje Miasto,
które przebiło nas szczególnie przez wygranie grantu na rzecz
osób 60+, na które i my złożyliśmy projekt, ale dostaliśmy
mniejszą ilość punktów i nie uzyskaliśmy dotacji. Przegraliśmy też kolejny konkurs – tym razem związany z udzielaniem
porad prawnych, mimo iż takich porad udzielaliśmy przez 4
lata. To już totalna klęska. Wniosek jest jeden – utraciliśmy
zdolność do formułowania bardzo ciekawych ofert. Drugi
wniosek to nasze błędne założenie, że należy ufać rządzącym i
wieloletnim współpracownikom. Boleśnie przekonaliśmy się o
tym na przykładzie A. Rz., która bardzo umiejętnie nas okradała. Zawiodła nas kancelaria prawna prowadząca sprawę
zabranych deputatów węglowych emerytom i wdowom po
emerytach. Zawiedli przedstawiciele władz, którzy wielokrotnie wyrażali uznanie i obiecywali wsparcie, a tego udzielał
nam tylko były już Poseł Ryszard Zawadzki. Przykry jest fakt,
że tak inteligentny i wszechstronnie aktywny Poseł nie uzyskał
wystarczającego poparcia w wyborach do
.

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
LUTY:

Henryk Wojtaszek
Alojzy Musioł
Katarzyna Kabut
Anna Urbańczyk
Joanna Rusok
Ewa Salwiczek
Jan Jargoń
Ewald Brzezinka
Dorota Rak
Zygmunt Siódmok
Rudolf Masarczyk
WSZYSKIEGO
NAJLEPSZEGO!!!

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

Sejmu, a gdy podjął pracę w Starostwie to spotkał się z wymówkami, krytyką, mimo iż został zatrudniony na ½ etatu w
oświacie, czyli dziedzinie, w której jest wybitnym specjalistą.
Wprost nie wiem, co o takich krytykach powiedzieć – chyba
tylko: hipokryci! Pamiętam, że z podobnym działaniem i krytyką spotkał się były Poseł SLD Andrzej Zając, który też nie
znalazł zatrudnienia po przegranych wyborach.
Niestety mamy rządy tzw. „ludodemokratów”, którzy
udają, że realizują postulaty wyborcze (których nie głosili) i
nocą jak ciemna mroczna siła wprowadzają ustawy i rozwiązania, które zdumiewają oświeconą Europę (za wyjątkiem polityków, którzy chcą „Europę Narodów” a nie „Europę Regionów” oraz tych, którzy chcą wyjść z UE – Anglia). Z obrzydzeniem wysłuchałem wystąpienie „naszego” K. Mikke. Niestety dzięki poczynaniom obecnych Władz ale i takich wystąpień rośnie liczba niechętnych Polsce i Polakom, którzy
„chętnie sięgają po ogromne środki z UE ale nie chcą przestrzegać podstawowych wartości jakie określili założyciele UE
i do czego Polska się zobowiązała przystępując do UE” (cyt.).
Mam nadzieję, że jednak większość zmądrzeje. Oby nie powtórzyło się przysłowie, że „mądry Polak po szkodzie”.
My żyjemy na Śląsku z „podejrzaną opcją niemiecką” i to podejrzenie wyraźnie artykułowali posłowie PiS i
Kukiz’15. Nasz Śląsk przez wieki był wielokulturowy i z różną dominacją polityczną. Znany jest fakt, że w miastach dominowała społeczność proniemiecka, zaś na wsiach społeczność
z zakorzenioną kulturą śląską. Na to składał się język, w którym specjaliści znajdują staropolszczyznę ale też wyrazy czeskie, niemieckie i całkowicie śląskie. Batalię o uznanie tego
języka przez Sejm przegraliśmy, ale na szczęście Sejmik woj.
Śląskiego zachował się odpowiedzialnie szanując 800 tys.
społeczność, która podkreśliła swoją „śląskość”. Dbajmy więc
o to, by nasz język w mowie, piosence, kawałach, trwał i zyskiwał uznanie młodzieży. Tu rola dla dziadków, rodziców,
instytucji, ale też organizacji społecznych. W tej dziedzinie
nasze Towarzystwo Miłośników działało od dawna i działa
dalej. Organizowaliśmy pierwsze konkursy gawędziarskie i
piosenkarskie – po śląsku. Organizowaliśmy ( i czynimy to
nadal) poprzez wystawy, prelekcje, pokazy śląskich zwyczajów, obrzędów, strojów, zachowanych pamiątek, elementów
technicznych mówiących o odrębności kulturowej i postępie
technicznym ale też pokazujących zróżnicowanie polityczne,
obyczajowe, językowe i tolerancję religijną. Obecnie zwłaszcza dzięki istnieniu męskiego zespołu „Miłośników” i teatralno-tanecznego „Ciaproków” czynimy to nadal z powodzeniem. Czy będzie tak nadal po Walnym Zebraniu TMR? Po
raz pierwszy od 21 lat jak pełnię funkcję Prezesa TMR mam
powody by wątpić!
Główna bolączka to brak środków finansowych
(które wyprowadziła nam z konta była księgowa). Myślę, że
powoli nadchodzi czas na zmiany, bo ostatnie miesiące to gra
nerwów i kolejne klęski związane nie tylko ze sprawami sądowymi, ale też z przegrywanymi konkursami i brak wsparcia w
utrzymaniu lokalu. Brakuje również środków na opłacenie
Kancelarii Rachunkowej. Czy jest osoba, która podejmie się
nadać nowy impuls Towarzystwu? Jest kilka takich osób, ale
moim zdaniem najlepszym kandydatem byłby Łukasz Majer,
dotąd zatrudniony w TMR na ¼ etatu w funkcji Redaktora
Naczelnego „Kluki”. Taką umowę ma do końca lutego, a dalej
nie wiem, bo brak środków nawet na te ¼ etatu. A przecież
żeby móc poświęcić się pracy prezesa, każdy, zwłaszcza tak
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młody człowiek musi mieć stałą i pewną pracę! Taką nadzieję
stwarzają wybory uzupełniające do Rady Miasta. Łukasz to
młody, wykształcony człowiek, który od dwóch lat działa w
TMR – to jest w tym najtrudniejszym dla Towarzystwa czasie,
zbierając zasłużone pochwały i uznanie nie tylko Członków
TMR-u. A zrozumienie i ogarniecie problemów w TMR nie
jest takie proste. Działamy przecież w sferze gospodarczej
(głównie gazeta, Internet, konkursy) ale także w ramach działalności programowej, bo realizujemy aż 20 zadań w sferze
pożytku publicznego. Mieszczą się w tym zadania odpłatne i
nieodpłatne z zakresu kultury, sztuki, oświaty, rekreacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działań proobywatelskich
w tym związanych z propagowaniem idei i wartości UE, propagowaniem zdrowego stylu życia bez nałogów, działań w
sferze ekologii, czy w końcu ogólnych działań na rzecz miasta
i Mieszkańców. Służą temu m.in. konkursy na „Rydułtowika
Roku”, „Lidera Aktywnych”, czy aktywny udział w różnorodnych akcjach służących uatrakcyjnieniu Dni Rydułtów i innych świąt. W propagowaniu ekologicznych rozwiązań w mieście angażowaliśmy się wielokrotnie. Dotyczyło to szerszego
wykorzystania ciepłociągów z kompleksowymi działaniami
ocieplania budynków przed przyłączeniem do sieci. Wnosiliśmy propozycje szukania rozwiązań na rzecz dotacji (na wzór
dotacji mieszkaniowej) dla niżej zarabiających, a którzy będą
korzystać z ekologicznego ogrzewania. Apelowaliśmy i apelujemy o sąsiedzkie porozumienia na rzecz ekologicznego
ogrzewania. Wspieraliśmy akcję większego wykorzystania
przez miasto wód dołowych. Propagowaliśmy uruchomienie
punktu przyjęć odpadów komunalnych (powstał PSZOK).
Propagujemy akcję budowy zbiorników na wody deszczowe,
akcje związane z budową oczyszczalni przydomowych, budowę dalszych sieci kanalizacji i ostro reagujemy na wszelkie
przejawy wandalizmów, zanieczyszczenia wód i zaśmiecenie.
Propagujemy poprzez konkursy czystość, porządek, ukwiecenie. Pisząc projekt w dziedzinie ekologii do UM niestety nie
wpisaliśmy się w priorytety jakie określił Urząd w tej dziedzinie i zapewne nasz projekt, którego przygotowanie trwało kilka tygodni przepadnie. Ten przykład pokazuje, że prace zespołu pod moim kierunkiem okazały się bezowocne. Jednym słowem – zawiodłem. To kolejna porażka programowa, która
dotyka mnie i Zarząd TMRu. W przyszłym wydaniu „Kluki”
przedstawiamy sprawozdanie z działalności TMR-u za rok
2015, a w marcu odbędzie się Walne Zebranie TMR, które
będzie musiało podjąć niezwykle ważne decyzje, w tym „być,
albo nie być!”. Sprawozdanie pokaże jednak, że mimo tak
wielu kłopotów były też niemałe osiągnięcia i wyróżnienia i to
pomimo faktu, że działacze TMR są coraz starsi. Jednak nadal
są bardzo aktywni i nadal z ochotą działają na rzecz miasta,
regionu i Mieszkańców.
Bardzo liczymy na Wasze wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz TMR (Nr KRS 0000002098). W
TMR będzie można nieodpłatnie wypisać PIT.
Kończąc apeluję do mieszkańców okręgu wyborczego nr 3 (ulice: Piecowska, Raciborska od nr 373 do nr 401 (numery nieparzyste), Raciborska od nr 403 do nr 477 (numery nieparzyste), Raciborska od nr 222 do nr 300 (numery parzyste), Ks. Bolesława Szyszki) o udział w dniu
14 lutego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i głosowanie na Łukasza Majera. Gwarantuję, że wybrany do Rady
Miasta będzie Was nie tylko godnie ale przede wszystkim
skutecznie reprezentował.
Henryk Machnik
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Historia pewnego domu cz. 8
Na podstawie pozostawionych
rękopisów opracowała
Świetlana Ciesielska

Historia okolicznych parafii -

Felgi

aluminiowe, stalowe

Wulkanizacja
Wymiana tłumików
Wymiana i sprzedaż opon

PIASKOWANIE
spawanie
PROSTOWANIE malowanie

Najnowsza technologia
ul. Boh. Warszawy 47, 44-280 Rydułtowy
tel/fax (0-32) 4579646, 508 176 960

Sprzedaż ekogroszku
z KWK Piekary workowany i luzem wraz
z dostawą.
Tel: 501 538 428
www.transstal.eu

44-370 Pszów,
ul. Pszowska 545
czynne:
pn.-pt. 8.00 – 16.00
kom. 604 379 530, 604 379
380
tel. 32 733 55 03
e-mail: biuro@bsformat.pl

BIURO RACHUNKOWE
1. roczne zeznania podatkowe, rozliczenia VAT
2. prowadzenie:
• pełnej księgowości
• książka przychodów i rozchodów
• ewidencja przychodów dla ryczałtowców
• usługi w zakresie kadr i płac
• rozliczenia ZUS
• obsługa firm pod względem BHP
3. kompleksowa obsługa osób prawnych, osób fizycznych, stowarzyszeń, fundacji oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych.

SŁAWOMIR WATOŁA
Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15
tel. 457 87 01, 692 421 492

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

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

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

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

www.bswodzislaw.pl
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