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Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.
A wszystkim kobietom z okazji ich święta...
Tyle spokoju, ile tylko potrzebujecie,
Tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się Wam nudne,
Tyle szczęścia, abyście nie oszalały z nadmiaru,
Zaś miłości ponad wszystko!
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„Czekoladowe smaki”

- I wiele więcej...

„Biesiada Śląska - Szkubanie pierza”
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„Śląskie wyszkubki” w ZSP

Foto: Łukasz Majer
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MONOLOG MĘŻCZYZNY...

3

Tytułem wstępu...

Monolog męża w Dniu Kobiet

Drodzy Czytelnicy „Kluki”, oddaję w Wasze ręce najnowszy numer naszego miesięcznika. Co w nim znajdziecie?
Poza stałymi rubrykami takimi jak „kryminałki”, „kartka z kalendarza” czy krzyżówką w numerze nie zabraknie wielu tekstów,
których wspólnym mianownikiem może być pojęcie czasu. Po
lekturze tekstu naszej redaktorki, pani M.A. Wieczorek, zobaczymy, że niezależnie od epoki literackiej i historycznej, na przestrzeni czasu, peany na cześć kobiet zawsze były, są i będą w
modzie. Celna i żartobliwa parafraza tekstów klasyki polskiej
literatury w wykonaniu autorki wywoła uśmiech na twarzach
zwłaszcza tych, którzy rozpoznają oryginalne fragmenty. Z kolei
w tekście, który powstał na harcerski Dzień Myśli Braterskiej
zastanawiamy się, czym w ogóle pojęcie czasu jest. Dlaczego
zawsze nam go brakuje? W pełni zgadzam się z ostatnim zdaniem wspomnianego tekstu, iż wymyślono niezliczoną ilość sposobów na zabicie czasu, ale jeszcze nikt nie odkrył, jak go
wskrzesić... Tak się złożyło, że w marcowym numerze „Kluki”
znajdą Państwo dwa teksty podsumowujące działalność dwóch
wielkich rydułtowskich organizacji. Jedną z nich jest Klub Sportowy „Naprzód”, którego dokonania już od jakiegoś czasu prezentujemy w zakładce „SPORT”. Lektura tym ciekawsza, że
prezentująca dokonania wszystkich grup młodzieżowych naszego klubu. Ciekawe ilu z Państwa wie, co łączy Rydułtowy z Arkadiuszem Milikiem? Odpowiedź w tym numerze! Drugą organizacją prezentującą swe dokonania na przełomie ostatnich 12
miesięcy jest Towarzystwo Miłośników Rydułtów. Warto zapoznać się z działaniami prowadzonymi przez naszą organizację.
Być może sprawozdanie Zarządu za rok 2015 zachęci niezdecydowanych do zostania „Miłośnikami”, a obecnych już członków
zmobilizuje do większej aktywności w działaniach podejmowanych przez TMR na tak wielu płaszczyznach. W czasie gdy piszę
te słowa, za oknem jest ponury, deszczowy dzień. Idealny
(niestety!) czas na chandrę. Jak jej uniknąć? Odpowiedź znajdą
Państwo w rubryce poświęconej zdrowiu, w tekście Małgorzaty
Wanat, która niezawodnie w każdym numerze przekazuje nam
informacje jak poradzić sobie z dolegliwościami zdrowotnymi
trapiącymi nas na każdym kroku. To tylko kilka z tekstów, które
znajdą Państwo na łamach niniejszej „Kluki”. Zapraszam zatem
do lektury! Kończąc, chciałbym życzyć wszystkim Czytelnikom
pogodnych, radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych,
a przedstawicielkom płci pięknej wszystkiego co najlepsze z
okazji Dnia Kobiet. Choć uważam, że czułość i szacunek powinien być okazywany każdego dnia, a nie tylko raz do roku! Specjalnie użyłem określenia „płeć piękna”, a nie „słaba płeć”. O
tym że to drugie określenie jest błędne przekonał się każdy mężczyzna, który próbował w nocy przeciągnąć kołdrę na swoją
stronę...

Żonko, siądź obok mnie i odpocznij sobie po trudach
dnia. Nie dojdą cię tu troski – przyrzekam ja Tobie. Otoczę Cię
ramieniem i przygarnę do siebie. Bo najważniejsze byś zawsze
ze mną była. Wiem, złota nie pragniesz, bo to wszystko Twoje
cokolwiek na tej ziemi uważam za moje. Nie dojdzie Cię tu przy
mnie troska, przyrzekam ja Tobie. Bądź przy mnie.

Redaktor Naczelny
Łukasz Majer

Bo gdy wychodzisz do sklepów, na targ, czy do koleżanki, to wielkie mi pustki czynisz w domu moim, moja żoneczko tym zniknieniem swoim. Zawsze pełno Cię, a wtedy jakoby
nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. I dlatego
żoneczko gdy wracasz zastajesz pokój w kwiatach. Wtedy znowu
mieszkamy w swoim własnym domu i myjemy własne schody.
Nikt jeszcze o tym nie mówi nikomu, ale sąsiadce powiedziałem
po kryjomu. Niech wie. Kiedy byłem młody, życie wstrzemięźliwem pędził, nigdym Cię nie łajał, nie zrzędził, za drzwi nie wypędził. Niebom Ci na ziemi urządził. Ale żonko, tak szybko
upływa życie, tak szybko płynie czas. Dlatego wina, wina daj mi.
Więc pijmy bo te czasy Ci się nigdy nie wrócą. A ty najdroższa
moja połowico wypij ze mną, pofolguj sobie. Bo widzisz, gdy
przytknę rękę do butelki, natychmiast znika smutek wszelki.
Przytul swoje skronie, a ja na piersiach Twych swą skołataną
głowę złożę. Lecz cóż to? Spostrzegłem teraz pierwszy siwy
włos na Twojej skroni i muszę przyznać, że ten widok wzruszył
mnie ogromnie. Całuję go nim szron obsypie całą głowę twoją.
Ach! Cały płonę! I tak wpłynąłem na suchego przestwór oceanu.
Wśród fali łąk szumiących omijam koralowe ostrowy burzanu.
Ciebie szukam przewodniczko łodzi. Tam z dala błyszczy obłok.
Czy to ty ma luba, gwiazdo mego domu? Żoneczko bądź łaskawa. Zstąp z nieba królowo i zechciej fletu dotknąć się mojego,
lub niech po lutni palce Twe pobiegną. Przypomnisz może sobie
ten dzień wiosenny. I wtedy sięgać będziemy gdzie wzrok nie
sięga a młodość doda nam skrzydła. Ale dziś chyba nic z tego nie
będzie i nie staraj się odgadnąć co zamierzam.
Może wierzyłbym tobie, lecz na Twej główce przewrotnej złamanych przysięg jak włosów. Nie próbuj mnie więc omamić kłamstwami. Jam Twoją duszę rozebrał na ćwierci. Dać zrobić Twój portret ogarnia mnie pokusa. Masz w sobie coś z Zagłoby i trochę z Fokusa. Królowo łgarzy, mistrzu kłamstwa i
forteli. Na Sejmie za klejnot bracia by cię mieli. No mów, mów
do mnie jeszcze, ludzie nas nie słyszą. Twe słowa dziwnie koją i
kołyszą. Ale słuchaj teraz żoneczko co mam Ci do powiedzenia.
Póki co jesteś moja na długie, długie życia dni. I zawsze i wszędzie, choćby nawet w niebie żoneczko moja bez Ciebie źle mi
będzie. Jesteś dla mnie jak zdrowie. A ceniłbym Cię jeszcze bardziej gdybym Cię stracił. Dlatego dziś Twoją zacność i dobroć
opisuję w całej ozdobie, bo gdybyś mnie opuściła bardzo bym
tęsknił po tobie.

M.A. Wieczorek
Parafraza z wybranych fragmentów poezji
Jana Kochanowskiego, Leopolda Staffa
i Adama Mickiewicza
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU...

Sprawozdanie Zarządu – realizacja zadań statutowych za 2015 r.
Plan działań programowych na rok 2015 (określany
kwartalnie przez Zarząd TMR) został wykonany, a w niektórych
przedsięwzięciach przekroczony. W układzie miesięcznym realizowano następujące przedsięwzięcia:
Styczeń 2015
- oddanie 4 projektów grantowych do Urzędu Miasta i rozliczenie
projektów z 2014 r.
- organizacja spotkania noworocznego w restauracji Willa, z występem „Miłośników z TMR”
- występy zespołu „Rzuchowianki” z „Miłośnikami z TMR” w
Pstrążnej, Syryni, Czyżowicach
Luty 2015
- Walne Zebranie członków TMR w Gimnazjum nr 1
- występ zespołu „Miłośnicy z TMR” z „Rzuchowiankami” w
Kobyli
Marzec 2015
- obchody Dnia Kobiet w restauracji Willa z programem przygotowanym przez mężczyzn z TMR
- występ zespołu „Rzuchowianki” z „Miłośnikami TMR” na Grabówce w Lubomi oraz w Piotrowicach k. Raciborza i w Gimnazjum w Kornowacu
- organizacja obchodów rocznicy wyzwolenia Rydułtów pod tablicą upamiętniającą więźniów pracujących na Kopalni Rydułtowy
Kwiecień 2015
- akcja sprzątania terenów „Machnikowca” połączona z ogniskiem
- udział członków TMR w 13 Memoriale im. Margicioka i Hałaczka
Maj 2015
- udział członków TMR w obchodach Święta Flagi z występem
„Miłośników z TMR”
- odebranie nagrody przez Prezesa TMR przyznanej przez Powiat
wodzisławski
- organizacja wystawy i występ „Miłośników z TMR” na Festiwalu Stowarzyszeń w Wodzisławiu Śląskim
Czerwiec 2015
- udział członków TMR – zwłaszcza zespołu „Ciaproki” z rodzinami w spływie po Odrze połączonym ze sprzątaniem obrzeży
- organizacja dwudniowej wycieczki – góra Żar i Międzybrodzie
Żywieckie
- występ „Miłośników z TMR” na Święcie Wianków w Czyżowicach
Lipiec 2015
- udział przedstawicieli TMR w 8 imprezach i uroczystościach
organizowanych przez firmy, instytucje i stowarzyszenia
- 04-07-2015 r – delegacja TMR wraz w władzami miasta i przedstawicielami innych organizacji zapalili znicze pod pomnikiem
powstań śląskich z okazji 93 rocznicy włączenia Rydułtów do
państwa polskiego
- organizacja 2 koncertów wakacyjnych pod nazwą „Śpiewaj z
nami Miłośnikami” na ROSIE obok Urzędu Miasta
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- odwiedziny w Regionalnej Izbie Tradycji w Suminie i spotkanie
z władzami gminy Lyski
- występ zespołu „Miłośnicy z TMR” na kampusie w Rybniku
Sierpień 2015
- organizacja wycieczki do Siewierza i Bobolic
- organizacja koncertu „Śpiewaj z nami Miłośnikami” na ROSIE
- udział w Dniach Rydułtów i organizacja wystawy i koncertu na
Święcie Stowarzyszeń z udziałem zespołów „Miłośnicy z TMR”,
„Ciaproki” i zaproszonych przez TMR zespołów
Wrzesień 2015
- występ zespołu „Miłośnicy z TMR” z „Ciaprokami” w Popielowie na dożynkach
- organizacja przeglądu zespołów regionalnych w RCK Feniks z
występem „Miłośników z TMR” i „Ciaproków”
Październik 2015
- turniej w skata organizowany przy współpracy z klubem skatowym
- przyznanie statuetki dla TMR przez rydułtowski hufiec harcerski
- występ „Miłośników z TMR” i „Ciaproków” w Wodzisławskim
Centrum Kultury
- udział w uroczystościach poświęconych bohaterom walk o niepodległość Polski organizowanych przez Urząd Miasta
Listopad 2015
- współorganizacja z Urzędem Miasta patriotycznego śpiewania w
Domu Orkiestry i występ zespołu „Miłośnicy z TMR” na tej imprezie
- udział członków TMR w obchodach Święta Niepodległości
- udział zespołu „Miłośnicy z TMR” w święcie przedszkolaków
przedszkola nr 4
- występ „Miłośników z TMR” na przeglądzie w Lubomi pod
nazwą „Barwy jesieni”
- występ „Miłośników z Ciaprokami” na biesiadzie w Gaszowicach
Grudzień 2015
- udział zespołu „Miłośnicy z TMR” na spotkaniu andrzejkowym
w Rzuchowie
- obchody barbórkowe w siedzibie TMR
Podsumowując powyższe działania: 26 występów „Miłośników z
TMR” w tym w części z zespołem „Rzuchowianki” a w części z
zespołem „Ciaproki”. Jeśli do tego doliczymy 8 spotkań towarzyskich zorganizowanych przez członków TMR, głównie pod przewodnictwem Weroniki Kosowskiej i Stefanii Stebel-Swoboda, 4
spotkania z władzami, a w tym z Posłem Zawadzkim, burmistrzem Kornelia Newy, zastępcą przewodniczącego Rady Miasta
Barbarą Wojciechowską, radnym powiatowym – Arkadiuszem
Skowronem, to widać ilość zorganizowanych spotkań, imprez i
przedsięwzięć organizowanych przez TMR.
Warte podkreślenia były turnieje zorganizowane w skata, zawody
wędkarskie zorganizowane na „Machnikowcu”, konkursy organizowane w ramach projektów w tym: na „Rydułtowika Roku”, na
„Przykładną selektywną zbiórkę odpadów i wód deszczowych”.
To wszystko świadczy, że nasza zdolność do podejmowania wyzwań programowych była i jest wielka. I za te wszystkie działania
i zaangażowanie członków Towarzystwa serdecznie dziękujemy.
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Część opisowa
I. Działalność gospodarcza
Działalność ta w naszym Towarzystwie sprowadza się
do wydawania gazety, umieszczania reklam na stronie internetowej, drobnych sprzedaży gadżetów i udzielania porad prawnych. Gazetą w zdecydowanej części zajmował się Redaktor
Naczelny Łukasz Majer, który sprawował swą funkcję w połowie społecznie, a w ¼ na etacie w TMR. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego jest dodatkiem do sprawozdania Zarządu.
Odrębnym lecz równie ważnym działaniem było udzielanie
porad prawnych dla emerytów górniczych za drobną opłatą,
gdyż większość środków przekazywana była kancelarii prawnej na prowadzenie spraw sądowych, związanych z odzyskaniem deputatów węglowych. Takich porad udzieliliśmy od
stycznia do października 2015 r. ponad pięć tysięcy. Szczególne podziękowania za tą akcję kierujemy do pani Alicji Pawełek, Janiny Krzyżowskiej, Genowefy Bluszcz, Jolanty Pikos,
Reginy Kałuża, Zuzanny Kołodziej, Edwarda Antończaka,
Bogumiła Kosowskiego i pana Zaniboła. Odbywały się też
nieodpłatne porady prawne, realizowane przez rybnicką kancelarię „Dura Lex, Sed Lex” w naszej siedzibie. Prócz kosztów
związanych z wydawaniem gazety poważnym kosztem jest
utrzymanie siedziby, ponieważ już zakup 8 ton węgla to kwota
około 6 000 zł.
II. Działalność programowa
W zdecydowanej części opierała się na realizacji działań założonych w projektach grantowych. Realizowaliśmy
następujące projekty:
a) z dziedziny kultury:
- „Miłośnicy z Ciaprokami ze śląską piosenką, tańcem i obrzędami”
- „Kolejny Rydułtowik i Święto Miasta 2015”
b) z dziedziny ekologii:
- „Machnikowiec”
- „Czysta woda – zielone Rydułtowy”
c) ze sportu i rekreacji:
- „Turniej Skatowy Grand Prix Okręgu Śląsk Południe i turniej
skatowy indywidualnych Mistrzostw Miasta Rydułtowy”
Projekty zostały zrealizowane i rozliczone, choć z
potężnymi kłopotami, z uwagi na perturbacje związane z bieżącym księgowaniem wydatków. Trzeba przyznać, że realizacja tych projektów i to z nakładającymi się terminami, nastręczała nam w roku ubiegłym wiele problemów. Niestety w działaniach programowych angażuje się ta sama nieliczna grupa
osób i nadmiar obowiązków powodował kłopoty z płynną realizacją projektów.
W roku sprawozdawczym, w okresie wakacyjnym
zainaugurowaliśmy cykl programowy „Śpiewaj z nami, Miłośnikami!”, niezwiązany z ww. projektami. Śpiewanie niestety
nie cieszyło się nadzwyczajną frekwencją mieszkańców, ale
uznajemy, że była to nader pożyteczna inicjatywa, dzięki której
zespół „Miłośnicy” zyskał grupę fanów i fanek, co dla członków zespołu okazało się miłą niespodzianką.

5

Również działaniem nieobjętym projektem były obchody rocznicy wyzwolenia Rydułtów, które zorganizowaliśmy przy tablicy pamięci, poświęconej więźniom pracującym
na kopalni, oraz inicjatywy dotyczące przygotowania przez
zespoły pieśni patriotycznych i współorganizacja imprezy finałowej 10 listopada 2015 r. z okazji Święta Niepodległości. Za
te działania dostaliśmy wyróżnienie i podziękowanie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Nie wszystkie projekty realizowali wprost członkowie
Towarzystwa Miłośników Rydułtów. Tak np. członkowie stowarzyszenia „Machnikowiec” pod kierunkiem Tomasza Freiwalda realizowali projekt „Machnikowiec”. Dziś raz jeszcze
pragnę publicznie podziękować wędkarzom za to, że realizując
projekt utrzymywali jednocześnie czystość i porządek w obrębie „Machnikowca”. Oprócz prezesa Tomasza Freiwalda na
pochwałę zasługują: Jerzy Klimanek, Bogdan Warło i Zygmunt Łagowski. Drugim projektem, którym od strony merytorycznej zarządzali Henryk Mańka, Jerzy Jankowski i Jerzy
Majer dotyczył organizacji turniejów w skata, które cieszyły
się dużym powodzeniem. Stroną organizacyjną turniejów zajmowali się Erwin Menżyk i Józef Cegiełka
W roku ubiegłym TMR był organizatorem dwóch
wycieczek – dwudniowej do Międzybrodzia Żywieckiego ze
zwiedzeniem elektrowni szczytowo-pompowej we wnętrzu
góry Żar. Druga wycieczka (jednodniowa) obyła się do Bobolic i Siewierza. Za merytoryczne przygotowanie tych wycieczek odpowiedzialny był Mariusz Stebel, ale uzyskaliśmy też
wsparcie ze strony pana Alojzego Stebla, Stefana Jordana i
Erwina Paszendy. Zarząd bardzo ceni sobie współpracę z Klubem Emeryta przy KWK Rydułtowy i liczy na dalszą owocną
współpracę
III. Rozliczenie 1% wpłat
Na cele statutowe TMR Urzędy Skarbowe przelały
nam kwotę5 641,80 zł. Z tego kwota 1 560,00 zł to środki
przeznaczone na cele oświatowe w Gimnazjum nr 1 i ZSP nr 2.
Z wymienionymi szkołami mamy na to stosowną umowę i
wzajemnie korzystną. Pozostałe środki w całości zostały wykorzystane na cele programowe w realizacji projektów grantowych. Niestety co rok zmniejszają się kwoty uzyskiwane z 1%
przekazywane na cele TMR przez mieszkańców, ale jesteśmy
zadowoleni z każdej kwoty, bo to pozwala realizować zadania
programowe.
Ogromnym obciążeniem jest sprawozdanie z rozliczenia wydatków z 1% wpłat, gdyż takie samo bardzo obszerne
sprawozdanie trzeba złożyć do Ministerstwa Pracy i Polityk i
Społecznej, bez względu na uzyskaną kwotę, a są to bardzo
specjalistyczne arkusze do wypełnienia.
IV. Budżet
Mimo ogromnych problemów, które stworzyła nam
była księgowa, pani Angelika Rzaczek rok budżetowy zamykamy plusem. Wynika to jednak z faktu, że niektóre nasze należności zostały przesunięte na rok bieżący. Oczywiście sprawa
oszustki będzie mieć swój epilog w sądzie. Fakt popełniania oszustw i to przez kilka lat pokazał naszą
słabość w zakresie kontroli finansowej.

6

AKTUALNOŚCI

V. Członkowie TMR-u
W roku 2015 z szeregów TMR ubyło 8 Członków.
Na „wieczną wartę” odeszli: śp. Wiktor Maciejewski, śp.
Edyta Paciulan, śp. Stanisław Hajto.
Z uwagi na brak opłaconych składek i brak aktywności lub na
własną prośbę Zarząd skreślił 4 osoby, zaś dyscyplinarnie
Zarząd zwolnił Angelikę Rzaczek. Do naszego stowarzyszenia w roku 2015 przystąpiły 4 osoby: Anna Kopiec, Józef
Grzonkowski, Roman Olejnik, Edward Antończak, czyli stan
zmniejszył się do 150 osób. Niestety nie notujemy przyrostu
osób młodszego pokolenia. To jest największe wyzwanie
organizacyjne dla Prezesa i Zarządu. Zarząd bardzo tu liczy,
że pan Łukasz Majer „pociągnie za sobą” grupę nieco młodszych, dynamicznych działaczy.
VI. Działania organizacyjno-gospodarcze
Do działań tych należy utrzymanie lokalu, utrzymanie sprawnych urządzeń, zabezpieczenie rozliczeń finansowych. Lokal przy nieco zmienionych warunkach utrzymujemy, dotyczy to również naszych urządzeń, czyli komputerów,
telefonu, drukarki itp. Po przykrych doświadczeniach z księgową rozliczenia spraw finansowych przejęła kancelaria rachunkowa pana Grzegorza Krajczoka, za pośrednictwem pani
Ilony Żydek. Dzięki pani Sekretarz Alicji Pawełek mamy
uporządkowaną dokumentację, zaś pani Skarbnik Jolanta Pikos z powodzeniem „ściąga” składki. Dzięki pracy wymienionych już osób, ale także: Krystiana Gajdy, Bogumiła Kosowskiego z powodzeniem realizowaliśmy projekty, zaś w wielu
sprawach gospodarczych zawsze mogliśmy liczyć na pomoc :
Barbary Wojciechowskiej, Adolfa Widery, Weroniki Kosowskiej, Urszuli Hajto, Elżbiety Jankowskiej, Ryszarda Malerza,
Stefanii Stebel-Swoboda, Erwina Kosteczko, Stanisława
Brzęczka Kazimierza Kąska, Antoniego Piła, Andrzeja Pikosa, Jana Swobody Rudolfa Warło i innych. Udało się nam
pozyskać do działań kulturalnych muzyków: Grzegorza Szyrę
i Jerzego Adamczyka, a męski zespół „Miłośników” i kabaret
„Ciaproki” z powodzeniem reprezentowali Towarzystwo Miłośników na różnych przeglądach i występach, co też przedstawiliśmy w sprawozdaniach miesięcznych.
Reasumując, można powiedzieć, że gdyby nie afera
z księgową, to bilans tak programy, gospodarczy jak i programowy należałoby uznać jako bardzo dobry.
VII. Różne
To co się udało zrobić w roku ubiegłym, to oczywiście zasługa Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Redakcji, jak i
części Członków TMR, ale też dzięki naszym przyjaciołom,
do których zaliczamy: byłego Posła Ryszarda Zawadzkiego,
NZOZ Rydułtowy z doktor Bożeną Konieczny-Freund na
czele, Ciepłownię Rydułtowy z Prezesem Andrzejem Wyciskiem na czele, Urząd Miasta Rydułtowy z Burmistrzem Kornelią Newy na czele, oraz Zastępcą Burmistrza Marcinem
Połomskim, który został członkiem Towarzystwa Miłośników
Rydułtów. Równie dla nas ważni byli przyjaciele: Zespół
„Rzuchowianki”, Orkiestra KWK Rydułtowy, chóry
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„Cecylia” i „Lira”, Szkoła muzyczna im. Pawła Świętego,
zespoły muzyczne p. Stefana Drożdżoka i pani Katarzyny
Konofał, rydułtowskie szkoły i przedszkola, a także Ognisko
Pracy Pozaszkolnej i RCK Feniks. Pomoc i życzliwość wymienionych i wielu innych pozwala żywić nadzieję, że rola
TMR w naszym mieście i regionie nie będzie mniejsza od lat
minionych. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na
apel Zarządu i wsparli TMR finansowo, a także darczyńcom
1% podatku.
Za Zarząd TMR
Prezes TMR
Henryk Machnik

Czekoladowe smaki
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach odbyła się lekcja otwarta z podstaw przedsiębiorczości w klasie drugiej technikum. Temat lekcji obejmował zagadnienie promocji produktu na przykładzie czekolady. Uczniowie
klasy technikum żywienia
i usług gastronomicznych
oraz technikum w zawodzie handlowiec zaprezentowali wyniki pracy zespołowej trzymiesięcznego projektu klasowego, który koordynowała mgr Jolanta Schewior. Praca nad projektem dotyczyła
zbadania narzędzi promocji, oddziaływania reklamy na konsumenta oraz roli dystrybucji w segmencie czekolady. Wybrano do analizy rynek czekolady, który wskazuje na nieustanny wzrost spożycia czekolady i produktów czekoladowych wśród polskich konsumentów. Jest to rynek, który zdaniem specjalistów, ma ogromny potencjał. Wyniki pracy nad
projektem opracowane zostały
w formie prezentacji i pokazane w obecności zaproszonych
gości: dyrekcji, nauczycieli i
rodziców. Dzięki tej aktywizującej metodzie, popularnej w
szkole
ponadgimnazjalnej,
udało się pokazać umiejętności
młodzieży, nie tylko w ramach
marketingu, ale także z zakresu komunikacji interpersonalnej i cenionej na rynku - pracy
zespołowej. Pod koniec lekcji
uczniowie zaprezentowali produkt końcowy projektu – czekoladę wykonaną własnoręcznie, według autorskich pomysłów. Technicy żywienia i
usług gastronomicznych wykonali ciasta czekoladowe pod
kierunkiem mgr inż. Alicji Pawliczek, zaś pamiątkowe zdjęcia wykonała mgr Iwona Wrożyna. Na lekcji zorganizowano
degustację ciasta i czekolady, co niewątpliwie pozwoliło połączyć część teoretyczną lekcji z praktyczną realizacją zagadnienia.
Jolanta Schewior
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Krzyżówka nr 12 - MARZEC
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. Pozbywanie się np. śmieci
2. Szybki styl pływania
3. Muzyczne „kilogramy”
4. Narodowość, naród
5. Autor „Solaris”
6. Musi mieć wotum zaufania
7. Dawny zapis testamentowy, darowizna
8. Znak graficzny przedsiębiorstwa
9. Częsty okrzyk np. na corridzie
10. Wojskowy rów
11. Duży sklep samoobsługowy
12. Pozostałość po rdzy
13. Łączy kelnera z leśniczym
14. Państwo w Ameryce Północnej
15. Dom Eskimosa
16. Dawne biuro podróży
17. Rodzaj skali, tonacji trójdzwięku
18. Można zrobić na niego skok
19. Organizacja Narodów Zjednoczonych
20. „Chora” rzeka
21. Ciężarówka zza wschodniej granicy
22. Tafla niebezpieczna dla mostu
23. Przydatny przy porządkach
24. Sporo ich w spiżarni
25. Odcień czerwieni
26. Jedno z badań krwi
27. Pierwiastek z platynowców, l.a. 76
28. Imię Cembrzyńskiej
29. Ogon Zająca

KRZYŻÓWKA
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deślą prawidłowe rozwiązania opublikujemy w kolejnym numerze
„Kluki”. Na odpowiedź czekamy do 25-03-2016! Hasło krzyżówki z
lutego - KOCHANA BABCIA I DZIADEK. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Eugenia Bluszcz, Stefan Majer. Gratulujemy wiedzy!

Pionowo:
1. W tytule z „uprzedzeniem”
2. Usztywnia plecak
3. Śląska babcia
4. Proszek do prania
5. Kontynent na Półkuli Północnej
6. Część męskiej koszuli
7. Lekceważąco o łóżku
8. Podmokły teren, na którym tworzy się torf
9. Bez nich narty nie pojadą
10. Afrykańskie antylopy
11. Kartka do kopiowania
12. Jednostka oporu
13. Grecka skrzydlata bogini zwycięstwa
14. Są mleczne, drugie lub sztuczne
15. Honorowy mebel króla
16. U człowieka lub w igle
17. Bez niego kajak nie popłynie
18. Ktoś z trwałymi obrażeniami
19. Owad w żółto-czarne paski
20. Polubowne rozwiązanie problemu
21. Statek Argonautów
22. Angielska miara gruntów
23. Łączy corridę z zodiakiem
24. Ostatnie było upalne
25. Stolica Łotwy
26. Mała fałdka
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Wieści z desek teatru
W marcu Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks”
zaprasza na bardzo zróżnicowany program. Niezależnie od
wieku, każdy w tym miesiącu znajdzie coś dla siebie.
Warto zaznaczyć, że cały czas w Sali Kameralnej I
można podziwiać wystawę „Fotografia Ojczysta”. Rozpoczęta 12 lutego ekspozycja trwać będzie do 10 marca. Piękne
zdjęcia, obok których nie sposób przejść obojętnie.
O tym, że brytyjskie poczucie humoru jest specyficzne, słyszał chyba każdy. Jak to wygląd w rzeczywistości? O
tym będą mogły przekonać się osoby, a zwłaszcza panie, które 8 marca postanowią spędzić swoje święto w RCK. W tym
bowiem dniu specjalnie z okazji Dnia Kobiet wystawiona
zostanie klasyczna brytyjska farsa „O co biega?”. Spektakl
wyreżyserował Marcin Sławiński a na scenie wystąpią artyści
Teatru Nowego z Zabrza. Gratka nie tylko dla kobiet!
Z kolei 12 marca pracownicy RCK Feniks zapraszają
na niezwykłe i trudne do jednoznacznego opisania wydarzenie. Na deskach sali teatralnej zaprezentuje się rydułtowskiej
publice Skubas z zespołem. Ten pochodzący z Lublina kompozytor, piosenkarz i gitarzysta wykonuje muzykę alternatywną. O tym jak zdolnym jest artystą, najlepiej świadczy fakt, że
trzy jego utwory znalazły się na Liście Przebojów Programu
Trzeciego Polskiego Radia. W 2012 roku utwór
„Linoskoczek” uplasował się na fantastycznej 3 pozycji, rok
później piosenka „Nie pytaj” również znalazła się w tym renomowanym zestawieniu, tym razem na pozycji 29. Jednak
największym (zdaniem słuchaczy) okazał się przebój „Nie
mam dla ciebie miłości”, który w 2014 roku znajdował się na
pierwszym miejscu wspomnianego zestawienia. Muzyka Skubasa to niezwykle klimatyczne, akustyczne gitarowe brzmienia, o lekko folkowym, grunge’owym charakterze. Nostalgiczne i melancholijne piosenki Skubasa cieszą się coraz
większą popularnością. Warto więc skorzystać z okazji i posłuchać tych pięknych utworów na żywo.
18 marca osoby które zjawią się w RCK Feniks w godzinach porannych (9:00) zobaczą i posłuchają jak utalentowana jest rydułtowska młodzież szkół podstawowych.
Wszystko za sprawą odbywającego się w tym dniu XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych. Przegląd organizuje Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach, a zgłoszenia udziału nadsyłać można jeszcze tylko do
7 marca!
Dwa dni później, 20 marca swe piękne prace związane
tematycznie z Wielkanocą zaprezentują nam „Pikotki”. Ich
wielkanocna wystawa jak co roku przyciąga wiele osób, chcących oglądać kunszt wykonanych ozdób, serwetek, obrusów i
wielu innych misternie wykonanych prac. Nie sposób opisać
tego słowami - to trzeba zobaczyć! Osobiście już od
kilku lat zwiedzam tą wystawę i muszę przyznać, że
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pietyzm wykonania tych eksponatów jest czymś naprawdę
niezwykłym.
Na zakończenie miesiąca czeka nas jeszcze jedna
atrakcja. 22 marca w RCK Feniks czeka nas bardzo ważne
wydarzenie. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rydułtowach zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej. Nazwiska Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka są powszechnie znane w Rydułtowach. Ale ilu mieszkańców naszego miasta wie, kim byli ci ludzie? Czym tak naprawdę
była ta walcząca w czasie wojny organizacja? Warto znać
historię swego kraju, by na pytanie czym była AK nie odpowiadać - „Afrika Korps”...
Łukasz Majer

Filmowy marzec w RCK „Feniks”
Pozostając w oscarowych klimatach, Rydułtowskie
Centrum Kultury przygotowało trzy pozycje, które zmagały
się w tym roku o statuetkę Złotego Rycerza.
Trzy nominację otrzymał Brooklyn (w RCK od 14 do
17 marca). Melodramat Johna Crowley’a to opowieść o młodej Irlandce, która w USA odnajduje szczęście i zakochuje się
we Włochu. Film stanowiący w istocie laurkę imigrantów dla
USA, nie mógł ujść uwadze amerykańskiej akademii, która
nominowała go do Oscara w trzech kategoriach, w tym za
najlepszy film. Szansę na cztery statuetki otrzymał Pokój (1820.03.). Tytułowe pomieszczenie stanowi więzienie, w którym mężczyzna (Sean Bridgers) od urodzenia trzyma 5letniego syna (świetny Jacob Tremblay) i jego matkę (Brie
Larson). Carol (18-20.03.) to z kolei nominowany w sześciu
kategoriach romans, który nawiązał się pomiędzy młodą sklepikarką (Rooney Mara) a damą w średnim wieku (Cate Blanchett).
W ofercie „zagranicznej” znalazła się także komedia
braci Coen Ave, Cezar! (14-17.03.) w gwiazdorskiej obsadzie
(m.in. George Clooney, Josh Brolin, Ralph Fiennes i Scarlett
Johansson), przedostatnia część serii „Niezgodna” – Wierna
(29-31.03.), niemiecki komediodramat Była sobie dziewczynka (16.03.), francuski dramat historyczno-religijny Bernadetta. Cud w Lourdes (21-24.03), oraz film w koprodukcji Dani,
Islandii, Norwegi i Polski - Barany. Islandzka opowieść
(23.03.).
Rodzimy repertuar stanowią thriller Na granicy (46.03.) z Marcinem Dorocińskim, i Andrzejami Chyrą i Grabowskim oraz dwie komedie romantyczne Planeta singli (13.03.) i 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach (7-8 i 1013.03.). Na najmłodszych czekają z kolei film familijny
Twardziele (15.03.) oraz animacje Misiek w Nowym Jorku (13.03.), Odlotowa przygoda (4-10.03.), Zwierzogród (1117.03.), Robinson Crusoe (18-24.03.) oraz Złoty koń (2931.03.).
Na tym jednak na koniec atrakcji związanych z kinematografią. 9 marca odbędzie się spotkanie ze znanym i cenionym aktorem Marianem Dziędzielem. W programie,
prócz spotkania autorskiego, znalazły się też projekcie dwóch
filmów z gwiazdą polskiego kina – Piąta pora roku oraz Moje
córki krowy. Początek wydarzenia nastąpi o godzinie 17:30.
Cena wynosi 20 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Szczegóły na stronie www.rck.rydultowy.pl.
Kuba Abrahamowicz
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Bartek Szewczyk, Kacper Świątek (2007). Warto nadmienić,
że grupa Orlików 2006 była najliczniejszą ekipą w Naszym
Klubie.
Najmłodsza nasza drużyna Żaków rocznika 2008
trenera Rafała Adamczyka zajęła 3 miejsce w swojej grupie a
wybijającymi się zawodnikami byli: Kuba Jureczko, Kuba
Szlachta, Szymon Opioł, Tymek Krakowczyk, Oliwier Czekała, Tymek Wawrzyńczyk i Michał Ryszka.

Naprzód Rydułtowy w roku 2015
Rok 2015 Nasz Klub zakończył wieloma sukcesami
sportowymi i organizacyjnymi. Drużyna Seniorów, której
trenerem był Pan Dominik Pluta awansowała po zaciętych
bojach w Rybnickiej A-Klasie do Ligi Okręgowej. Skład tej
drużyny oparty był w większości na wychowankach Naszego
Klubu, a wyróżniającymi się zawodnikami byli: Kamil Jurecki, Łukasz Postawka, Rafał Kotala, Patryk Margeciok, Michał
Jureczko. Rundę jesienną rozgrywek ligi okręgowej drużyna
zakończyła na 12 miejscu w tabeli.
Drużyna Ligi Juniorów rocznika 1999 i młodsi pod
wodzą trenera – koordynatora Roberta Mościckiego zajęła w
swojej grupie III Ligi pierwsze miejsce. Na wyróżnienie w tej
drużynie zasługują: Łukasz Handschuh, Marcin Tlon, Adam
Wita, Mateusz Mazur, Mateusz Młynarczyk i Dawid Groborz.
Trampkarze rocznika 2001 grający w III Lidze Wojewódzkiej zajęli 5 miejsce a wiodącymi postaciami w ekipie
trenera Darka Długosza byli: Dawid Zatylny, Jakub Troszka,
Kamil Mucha, Patryk Grzeszczuk, Bartłomiej Dronszczyk,
Sebastian Duda.
W III Lidze Wojewódzkiej Młodzików, w której
grali zawodnicy rocznika 2003, pomimo problemów jake
swoim odejściem z Klubu sprawił poprzedni trener, nasza
drużyna zajęła w swojej grupie 3 miejsce. W tym miejscu
podkreślić trzeba, że są to chłopcy, którzy najprawdopodobniej utworzą Klasę Sportową we wrześniu tego roku. Wyróżniającymi zawodnikami tej drużyny byli: Mateusz Stankowski, Karol Belkius, Igor Sobala, Tomasz Śmietanka, Jerzy
Morawiec, Jakub Porembski.
Rocznik 2004 to grupa Młodzików, którzy wraz ze
swoim trenerem Patrykiem Bielica zdobyli mistrzostwo grupy
B i awansowali do wyższej klasy rozgrywkowej. Grupa bardzo wyrównana a prym w niej wiedli: Kajetan Dyl, Jacek
Hadam, Jacek Wolski, Jan Pawelec, Dominik Porąbka oraz
etatowy reprezentant Podokręgu Rybnik Andrzej Piotrowski.
Podokręgowa Liga Orlików trenera Grzegorza Jordana wywalczyła 5 miejsce w rozgrywkach, a na wyróżnienie
zasłużyli: Maciej Ligęza, Karol Bodziony, Sebastian Szlachta,
Michał Janosz, Szymon Gunia, Julian Antończyk oraz Oliwier Żaba.
Orliki roczników 2006 i Żaki 2007, których trenerami byli odpowiednio Janusz i Jakub Machnik zajęli 2 i 3 miejsca a wyróżniającymi się zawodnikami byli: Szymon Wieczorek, Jan Suprewicz, Bartosz Rumin, Łukasz Hadam, Robert
Markiton, Mateusz Fojt (2006) oraz Michał Urbańczyk, Mateusz Flig, Jakub Czediwoda, Mateusz Mandrysz, Paweł Opyd,

Sukcesem Naszego Klubu było również podpisanie
umowy z Górnikiem Zabrze na mocy której powstało piłkarskie przedszkole Górnik Zabrze – Naprzód Rydułtowy. W
grupie, która swoje zajęcia odbywała na Orliku przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Obywatelskiej pod
okiem trenera Krzysztofa Cieślika ćwiczyło ok. 40 chłopaków
w wieku 3-6 lat. Chłopcy po ukończeniu przedszkola przechodzą automatycznie do Naszego Klubu, a nad sprawami
organizacyjnymi czuwają: ze strony Górnika pan Łukasz Milik (brat Arkadiusza, naszego reprezentanta Polski) oraz pan
Przemysław Żyła, Prezes Naszego Klubu.
Za: Naprzód Rydułtowy

Region biegał i maszerował
7 lutego w Rybniku wystartował 9. Polsko-Czeski
Puchar „RYBOST CUP”, a w jego ramach 16 GP Energetyków w Biegach Przełajowych oraz 3. GP Energetyków w
Nordic Walking. Organizatorami wydarzenia są kluby SBD
Energetyk Rybnik oraz ostrawski MK Seitl. Cykl tradycyjnie
otworzyła kolejna edycja Potwornego Biegu Zimowego.
Wbrew nazwie zawody rozegrane zostały w iście wiosennej
pogodzie i całkowitym braku śniegu.
Na dystansie głównym (10 km) tryumfował Przemysław Gibiec z klubu MKS Centrum Dzięgielów z czasem
36:29. Drugi był Kamil Bednarz, a trzeci Szczepan Lokaj. W
rywalizacji na 5 km wygrał Łukasz Mika (17:28).
Kijkarze tym razem maszerowali pod czujnym okiem
instruktora polskiej i międzynarodowej Federacji Nordic Walking, Pawła Mitury-Zielonki. Dystans 5 km najszybciej pokonał Eugeniusz Gembala (31:14) przed Bogdanem Cyrusem i
Michałem De Sasem Topolnickim. Na trasie ulokowanej na
grobli rzeki Ruda wystartował jeden rydułtowik – Michał
Masny, który zajął 25. lokatę w głównej konkurencji z rezultatem 43:31.
Drugie zawody cyklu odbędą się 13 marca w czeskich Kobeřicach na dystansie 20 km. 10 kwietnia seria powraca na grunt rybnicki w ramach 15. Crossu Wiosennego. W
programie biegi na 15 i 5 km oraz marsz NW na 5 km.
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KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - marzec
- 1 marca obchodzimy w Polsce Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
- 3 marca obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Pisarza i Międzynarodowy Dzień
Chorego
- 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet
- 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzny
- 17 marca obchodzimy Dzień Patryka (jest to także Narodowe Święto Irlandii i Dzień Piwa)
- w 1445 roku J. Gutenberg uruchomił pierwszą prasę drukarską
- w 1596 roku Król Zygmund III Waza przeniósł stolicę z
Krakowa do Warszawy
- w 1794 roku urodził się generał Józef Bem, znany w późniejszych latach także jako Murad Pasza herbu Bem
- w 1794 roku miało miejsce złożenie przysięgi na rynku w
Krakowie przez T. Kościuszkę
- w 1865 roku urodził się Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polski
- w 1918 roku w Rydułtowach urodził się Józef Burzywoda,
w czasie II Wojny Światowej oficer Wojska Polskiego w
stopniu p.por., w harcerstwie - członka K.H. Rydułtowy w
stopniu phm. Zginął pod Monte Cassino. Jego grób znajduje
się w Loretto we Włoszech
- w 1921 roku na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt
- w 1921 roku urodził się ks. Franciszek Blachnicki - założyciel ruchu „Światło - Życie”. Ksiądz Blachnicki był także
instruktorem ZHP w stopniu ćwika
- w 1953 roku zmarł Józef Stalin
- w 1945 roku miały miejsce Zaślubiny Polski z morzem bałtyckim (w zaślubinach brał udział Antoni Waler z Rydułtów)
- w 1945 roku miało miejsce wyzwolenie Rydułtów
- w 1956 roku zmarł Bolesław Bierut
- w 1966 roku władze Polski odmówiły wjazdu do naszego
kraju Papieżowi Pawłowi VI
- w 1982 roku zmarł dh Konrad Rezner, instruktor ZHP w
stopniu hm. Był wieloletnim Komendantem Środowiska Rydułtowy
- w 1990 roku Michaił Gorbaczow został prezydentem ZSRR
- w 1992 roku podczas sesji Rady Miasta wybrano Zbigniewa
Seemanna Burmistrzem Miasta Rydułtowy
- w 1996 roku otwarto Urząd Pocztowy przy ul. Plebiscytowej
- w 1996 roku Burmistrz miasta powołała „Miejski Ośrodek
Dyspozycyjny”
- w 1998 roku rydułtowianka p. Krystyna Garbas wzięła
udział w I Wielkim Zlocie Krystyn, a od 2007 roku znalazła
się w elitarnym „Albumie Krystyn Śląskich” autorstwa Janiny Nasierowskiej
- w 1999 roku dekretem ks. Arcybiskupa Katowickiego Damiana Zimonia Kalwaria Pszowska stała się pełnoprawną
parafią
- w 1999 roku zmarła dh Jadwiga Jeż - Kopkowa, harcmistrzyni ZHP KH Rydułtowy w latach 1938 - 1939
- w 2002 roku miał miejsce tragiczny wybuch metanu na Kopalni Rydułtowy, w wyniku którego poparzonych zostało 10
górników - trzech zmarło
- w 2009 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
wśród 50-ciu najbardziej wpływowych kobiet woje-
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wództwa śląskiego została uhonorowana Burmistrz Miasta
Rydułtowy Kornelia Newy
- w 2010 roku w Liceum z okazji „Dnia amerykańskiego”
gościem był Konsul Generalny USA w Krakowie.
Zebrał: Stanisław Brzęczek

Zagadnienia „braku czasu” nie rozwiąże się
przez pośpiech, lecz przez spokój
Co to jest czas?
Z informacji znalezionych na Wikipedii wynika, że
czas to skalarna wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym
samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.
Według Isaaca Newtona czas przebiega identycznie
w każdym miejscu oraz jest bezwzględną i absolutną wielkością.
A czym dla nas jest czas? Jakby to określił przypadkowy człowiek spotkany na ulicy? Dla naszych harcerzy czas
to coś, „co jest wszędzie”, jednostka określająca moment.
Sprecyzowanie czym jest czas nie jest wcale takie łatwe, ale
na pewno możemy stwierdzić, że ten „czas” jest bardzo ważny w naszym życiu.
Skoro jest tak ważny, to dlaczego ciągle nam go
brakuje?
W naszym życiu poświęcamy go na niepotrzebne
rzeczy, a zapominamy o tych ważnych. Nawet nie wiemy ile
tracimy. Nie mamy czasu na rozmawianie z rodziną, wyjście
z psem na spacer, nie mamy czasu by się zastanowić, przysiąść, pomyśleć, nie mamy czasu dla siebie, a co dopiero dla
innych! Nie mamy czasu by pomóc, bo spieszymy się na autobus, do pracy, na spotkanie…
Podczas naszego harcerskiego zwiadu próbowaliśmy
porozmawiać z ludźmi spotkanymi na ulicy, lecz większość z
nich po prostu nie miała dla nas czasu. Spieszyli się gdzieś,
rozmawiali z nami w biegu.
A więc dlaczego tak jest? Dlaczego nie mamy na nic
czasu?!
Spróbujmy dzisiaj, podczas dnia myśli braterskiej,
święta tak ważnego dla każdego harcerza zmienić się! Postarajmy się znaleźć czas dla siebie i dla innych. Ludzie potrzebują naszej pomocy. Wystarczy tylko otworzyć oczy i patrzeć. Nie marnujmy swojego czasu, bo znane są tysiące sposobów jego zabijania, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić.
Biwakowe Patrole Harcerskie Alfa
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Humor, humor, humor!!!

W domu Jasia miała odbyć się impreza rodzinna. Mama aby
zająć syna posadziła go na parapecie i kazała informować o
wszystkich zbliżających się do domu gościach. W pewnym
momencie Jaś woła:
- Mamo, mamo, przyszła ciocia i wujek!
Mama, która była polonistką, poprawiła syna:
- Jasiu, nie mówi się ciocia i wujek, tylko wujostwo
Po chwili Jasiu woła:
- Mamo, kuzyn i kuzynka przyszli!
- Nie mówi się kuzyn i kuzynka, tylko kuzynostwo, Jasiu
Po chwili nauczony wcześniejszymi upomnieniami Jasio woła:
- Mamo, mamo, dziadostwo przyszło!
***
Mąż postanowił sam zrobić pranie. Stanął przy pralce i woła do
żony:
- Jaką temperaturę nastawić?
- A co masz napisane na koszulce? - podpowiada żona
- „Górnik Zabrze Pany!”, ale co to ma do żeczy?...
***
Szkot wysłał żonę na wakacje na Karaiby. Po tygodniu otrzymuje depeszę z hotelu:
- "Pańska żona się utopiła STOP Jej zwłoki oklejone krewetkami wyłowiła straż przybrzeżna STOP Co robić? STOP".
Szkot idzie na pocztę i nadaje telegram:
- "Krewetki sprzedać STOP Pieniądze przelać na moje konto
STOP Przynętę zarzucić ponownie STOP".
***
Siedzi dziecko z rodzicami. Nagle dziecko pyta się ojca:
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś się z mamusią?
- No widzisz! Nawet dziecko nie potrafi tego zrozumieć...
***
Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować
zimną krew w sytuacjach dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro mamy?

***
- Kochanie, poszłabyś ze mną na siłownię?
- Myślisz, że jestem gruba?!
- OK, jak nie chcesz...
- I do tego leniwa?!!
- Uspokój się.
- Wmawiasz mi histerię?!!!
- Wiesz, że nie o to chodzi!
- Teraz twierdzisz, że przeinaczam prawdę?!
- Nie! Po prostu nie musisz ze mną nigdzie iść!!!
- A dlaczego tak Ci zależy, żeby iść samemu...?
***
Życie jest jak pudełko czekoladek - jeżeli dopuścisz do niego
kobietę, to możesz się z nim pożegnać!

Nie daj się chandrze!
Przychodzą takie dni, gdy jesteśmy przygnębieni. Nic nam się
nie chce. Odechciewa nam się pić, jeść, spać, wyjść z domu, a nawet
spotkać się z własną rodziną lub z najlepszymi przyjaciółmi. Reagujemy na większość sytuacji zachodzących w naszym życiu negatywnie i
zbyt gwałtownie. Przecież czasem taki dzień może się nam wszystkim
zdarzyć. Jednak jeśli zdarza się częściej, można by było trochę z tym
powalczyć i powiedzieć stanowczo „NIE” przygnębieniu. Jak? Oto
kilka sposobów:
- włącz swoją ulubioną muzykę - muzyka nas wycisza i odpręża.
Właśnie dlatego należy, usiąść wygodnie, zrelaksować się i
wsłuchać w miłe dla naszego ucha dźwięki.
- poczytaj - znajdź chociaż chwilkę w ciągu dnia na to, aby
usiąść wygodnie w fotelu i zabrać się do czytania ciekawej
książki. Daj się wciągnąć w świat tam przedstawiony! Czytaj aż do momentu, gdy naładujesz się pozytywną energią.
- wybierz się na zakupy - zrób coś dla siebie i spraw sobie jakąś
przyjemność. Wyjdź z domu. Pochodź po sklepach. Jeśli od
jakiegoś czasu marzyłaś o czymś, kup to sobie - może to
być coś małego, byle tylko pojawił się na twojej twarzy
uśmiech.
- pobudź swoje kubki smakowe - zjedz to co lubisz i na co właśnie masz ochotę. Niech twoje ulubione jedzenie wprawi
cię w dobry humor i błogi nastrój. Dziś nie odmawiaj go
sobie. Wiadomo, że nie można stosować akurat tego sposobu zbyt często, a tylko od czasu do czasu - bo grozi nam, że
przytyjemy.
- doszukuj się pozytywnych stron swojej sytuacji - pomyśl o
tym, że nie jesteś w najgorszym położeniu, bo niestety niektórzy ludzie mają gorzej – nie mają gdzie mieszkać lub są
nieuleczalnie chorzy. Spróbuj doszukiwać się dobrych stron
w każdej sytuacji.
- dużo się śmiej - mówi się, że „śmiech to zdrowie”! Dlatego
dużo się uśmiechaj. Stań przed swoim lustrem i rób głupie
miny. Śmiej się na cały głos, jak tylko potrafisz najgłośniej.
Zobacz jakiś śmieszny film, kabaret, przypomnij sobie
śmieszną sytuację z przeszłości lub poczytaj na głos dowcipy.
- zrelaksuj się i oddychaj głęboko - ważny jest głęboki wdech i
wydech. Szybko wciągnij powietrze nosem, a potem wypuść go powoli ustami. Wprowadź się w stan, gdy nie myślisz o niczym lub myślisz, ale tylko o czymś bardzo miłym.
- pozwól sobie na płacz - jeśli chcesz pozbyć się zbytniego napięcia nerwowego - wypłacz się! Możesz wypłakać się komuś lub też „do poduszki”. Pomoże Ci to i poczujesz ulgę.
- przespaceruj się - po ciężkim dniu najlepiej wybrać się na dłuższy spacer - najlepiej z dala od zakorkowanych ulic miast.
W parku lub lesie można się nie tylko odstresować ale i
dotlenić organizm świeżym, leśnym powietrzem.
- spędź aktywnie czas - jakikolwiek aktywny wypoczynek to
świetny sposób na zapomnienie o naszych codziennych
kłopotach. Tak więc do wyboru mamy m.in.: rower, rolki,
basen czy bieganie. Dzięki tak spędzanemu czasowi przestajemy myśleć o problemach. Nasz mózg zaczyna skupiać
myśli bardziej na naszym ciele i jego odczuciach.
- dobrze się wyśpij - najlepszym sposobem na zapomnienie o
problemach i na skołatane nerwy będzie wypicie przed
snem ziółek i położenie się wcześniej niż normalnie spać.
Podsumowując… Warto spróbować wszystkich metod i zdecydować, która spośród nich nam najbardziej odpowiada. Można
również spróbować samemu odnaleźć swój sposób na chandrę. Nie
daj wygrać kiepskiemu humorowi i stresowi! Powalcz z nimi bo warto! Wygraj z chandrą już dziś!
Małgorzata Wanat,
za http://zdrowie.witryna.org
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Niezwykła muzyczna bajka „Calineczka” dla
rodziców i dziadków

Sprawozdanie z prac Straży Miejskiej
- nałożono 11 mandatów kredytowych
- przeprowadzono 89 kontroli posesji nakładając przy tym 4
mandaty i udzielając 20 pouczeń
- przeprowadzono 53 kontrole placówek handlowych
- przeprowadzono 3 kontrole targowisk
- jeden raz interweniowano w sprawie wylewania nieczystości ciekłych
- dwa razy interweniowano w sprawie nieporządku na posesji
- przeprowadzono 7 interwencji i kontroli dotyczących psów
- interweniowano 9 razy w sprawie spalania odpadów, nakładając przy tym 3 mandaty i udzielając 3 pouczeń
- przeprowadzono 2 interwencje dotyczące zanieczyszczania
terenów, miejsc publicznych oraz ulic
- przeprowadzono jedną interwencję dotyczącą zaśmiecania
- przeprowadzono 4 interwencje dotyczące pozbywania się
śmieci
- skontrolowano i przeprowadzono 15 interwencji dotyczących parkowania, w efekcie czego nałożono 2 mandaty i
udzielono 14 pouczeń
- 2 razy interweniowano w związku z bezdomnymi
- wspólnie z Policją zabezpieczono miejsce, gdzie znaleziono
zwłoki mężczyzny
- wspólnie z Policją zabezpieczono ruch po kolizji drogowej
- wzięto udział w 22 wizjach
- wzięto udział w 10 konwojach
- zabezpieczono ruch drogowy z powodu odbywającego się
rajdu
- zabezpieczono imprezę WOŚP
- jeden raz zabrano z ulicy osobę bezpośrednio stwarzającą
zagrożenie życia lub zdrowia
- dwa razy zabrano z ulicy martwe zwierzęta
- dwa razy interweniowano w sprawie dzikich zwierząt
- przeprowadzono 15 kontroli terenów szkół
- 20 razy wzięto udział w wyjazdach służbowych z UM
- przeprowadzono 24 kontrole osiedli
- przeprowadzono 2 kontrole terenu parku „ROSA”
- przeprowadzono 2 kontrole oświetlenia ulic
- przeprowadzono 3 kontrole stanu dróg i oznakowania
- przeprowadzono 20 kontroli terenu ROKO, RCK, USC,
„RAFA”
- przeprowadzono 10 kontroli terenu RPP
- przeprowadzono 3 kontrole terenu PKP
- przeprowadzono 10 kontroli dotyczących bezdomnych
- przeprowadzono 13 kontroli zbiorników wodnych
- na bieżąco monitorowano zbiórkę odpadów segregowanych
na terenie miasta
- dokonano 5 spostrzeżeń porządkowych
- dwukrotnie udzielono pomocy osobom potrzebującym
- dwukrotnie interweniowano w sprawie awarii linii telefonicznej i sygnalizacji świetlnej
Zebrał: Stanisław Brzęczek

Dnia 28 stycznia 2016r. w Rydułtowskim Centrum
Kultury odbyło się niecodzienne wydarzenie. Kiedy sala teatralna wypełniła się po brzegi, pani dyrektor Sylwia Brachman z Publicznego Przedszkola nr 2 wraz z wszystkimi
przedszkolakami przywitała zgromadzonych gości, czyli
wszystkich rodziców, drogich dziadków oraz przedstawicieli
władz Rady Miasta na czele z panią Burmistrz Kornelią Newy i panią Małgorzatą Brzonkalik-Skowronek - Przewodniczącą Komisji Oświaty. Pani dyrektor zaprosiła na przepiękną
muzyczną bajkę do fragmentów muzyki poważnej P. Czajkowskiego i J.
Straussa w oparciu
o adaptację jednej
z najsłynniejszej
baśni H.CH Andersena
pt.
„CALINECZKA”.
Występy
przedszkolaków przeniosły wszystkich
widzów w świat
przepełniony kolorowymi kwiatami, przepiękną muzyką ,tańcem i śpiewem.
Była to opowieść o malutkiej uroczej dziewczynce,
która wyrosła z kielicha zaczarowanego kwiatu. Dziewczynka
poznała na swej drodze rodzinę żab, mrówek,
chrząszczy,
myszek, krecików, jaskółek, we wszystkie zwierzątka wcieliły się nasze przedszkolaki. Wszystkiemu towarzyszyła muzyka poważna z układami tanecznymi dzieci poprzez: taniec
czarownic, walc kwiatów, taniec łabędzi, taniec motyli, taniec
wieszczki cukrowej a także taniec arabski, rosyjski i słynny
marsz Radeckiego. Jak to zwykle w baśniach bywa, wszystko kończy się szczęśliwie. Na zakończenie około 100 małych
artystów w bajecznych strojach zaśpiewało dziadkom piosenkę z okazji ich święta. Dzieci spisały się znakomicie. Wzruszeni rodzice i dziadkowie gromkimi brawami oklaskiwali
występ. Wyśmienita muzyka potęgowała zainteresowanie
wszystkich, a bogactwo ruchu gwarantowało wspaniałą zabawę.
Uwiecznieniem występu było wręczenie dziadkom
przepięknych prezentów od swoich wnucząt.
Rada rodziców
oraz całe grono pedagogiczne z PP
nr 2

KLUKA 363/1 Marca 2016
Początki instytucji rydułtowskich po II Wojnie
Światowej cz.1
Był taki dzień… Poprzedziły go jednak kilka przykrych wydarzeń jakie spotkały mieszkańców Rydułtów, między innymi transport więźniów z niemieckiego podobozu 20
stycznia do Wodzisławia Śląskiego i dalej do Dahau, zbombardowanie Rydułtów 4 lutego 1945 roku – w ataku zginęło
27 mieszkańców Rydułtów. Z dnia na dzień nadzieja wśród
mieszkańców rosła, kiedy to nastąpi ten wymarzony dzień
zakończenia wojny. Wreszcie nadszedł ten dzień. 26 marca –
poniedziałek. Pogoda parę kresek powyżej zera, od wschodu
miasta słychać było wymianę ognia. To wojska sowieckie
wkroczyły do Radoszów. Niemcy bronili się ze szczytu hałdy,
oraz ze wzgórza pod wieżą ciśnień (ul. Obywatelska). Wymiana ognia trwała prawie cały dzień. W nocy Niemcy opuścili kopalnię, Rosjanie weszli do centrum Rydułtów. Kopalnia była wówczas zaminowana oraz przygotowana do zalania,
jednakże część górników z narażeniem życia przywróciła
kopalnię do dalszej eksploatacji. Z opowiadań pana Basztonia, który mieszkał wtedy w budynku pana Olszynki przy ul.
Raciborskiej dowiadujemy się, że z chwilą wkroczenia Armii
Czerwonej do Rydułtów oficerowie sowieccy nakazali, aby
mieszkańcy większych domostw opuścili swe mieszkania
celem udostępnienia ich oficerom radzieckim. I tak np. z budynku pana Olszynki wszyscy lokatorzy musieli przeprowadzić się do piwnicy lub gdziekolwiek. Tak się złożyło, że na
posesji p. Olszynki była rzeźnia. Tam to żołnierze przyprowadzali krowy, świnie od mieszkańców Radoszów celem uboju.
Przez około 3 miesiące była tam sowiecka stołówka dla żołnierzy. Rosjanie traktowali Rydułtowików jako Niemców.
Zabierali im zegarki, rowery. Niemal codziennie dochodziło
do gwałtów. Młode dziewczyny i kobiety całymi dniami siedziały w piwnicach. Wśród żołnierzy byli również porządni,
oni to przynosili jedzenie mieszkańcom Rydułtów.
Tak było od strony Radoszów. Druga grupa wojsk
sowieckich wkroczyła do Rydułtów od strony Biertułtów. Na
miejsce biwakowe wraz ze stołówką wybrali sobie posesję p.
Piaseckiej w rejonie parku przy ul. Ofiar Terroru. Rosjanie
uważali te tereny za poniemieckie, zdobyczne. Mieszkańcy
Rydułtów, jak wspomniałem, z utęsknieniem czekali na wyzwolenie, jednakże kwiatami Rosjan nie witano. Co niektórzy
mieszkańcy wartościowe przedmioty zakopywali w ziemi.
Odznaczenia, dokumenty często palone były w piecach.
Wśród oficerów radzieckich byli i tacy, którzy po paru dniach
sprowadzali swe żony i dzieci, zajmując co lepsze budynki w
Rydułtowach. Pragnieniem żołnierzy było jednak jak najszybsze przekroczenie Odry. Tam zgodnie z pozwoleniem Stalina
mogli plądrować do woli. Niedaleko parku przy ul. Ofiar Terroru padł koń, został zakopany w piasku. Następnego dnia
moja rozmówczyni powiedziała, że z konia został tylko szkielet. Biedni mieszkańcy podzielili się mięsem.
W kościele pw. św. Jacka w Radoszowach dokonano
profanacji okradając plebanię. Okradziono również 3 razy
probostwo parafii pw. św. Jerzego. Jak podaje kronika parafii
św. Jerzego ten sam los spotkał większą połowę mieszkańców
walczących w Wehrmachcie lub osób kalekich. Mieszkanka
Pstrążnej, pani Klara, była świadkiem mordu, jakiego doko-
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nali żołnierze sowieccy na proboszczu ks. Augustynie Rasku.
Ksiądz był powolnie maltretowany. Udało mu się uciec w
kierunku Czernicy, jednakże sowieci złapali go, a następnie w
bestialski sposób poćwiartowali, za to, że przechowywał kobiety w ukryciu przed nimi, a był to okres Świąt Wielkanocnych. Księdza złapano 30 marca, w Wielki Piątek. Trzeba
zaznaczyć, że Rydułtowy w okresie prawie sześcioletniej
okupacji nie były zmienione, nie było na tym terenie walk,
oprócz strat jakie powstały przed wyzwoleniem. (cdn.)
Opracował: Stanisław Brzęczek

Biesiada Śląska „Szkubanie Pierza”
Dnia 27.01.2016 r. w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” odbyła się uroczystość dnia Babci i Dziadka
przygotowana przez dzieci oraz nauczycielki przedszkola nr 3
w Rydułtowach. Dziadkowie i babcie mile spędzili czas w
klimacie regionalnych przyśpiewek i tańców. Pociechy bawi-

ły się do łez poprzez pełne humoru dialogi i scenki. Uczestnicy przypomnieli sobie stare zabawy, obrzędy i
zwyczaje. Wspólnie z grupą wokalną miłośników z TMR
(„Klika Machnika”) śpiewali
śląskie przeboje. Pamiątką z
biesiady
dla
dziadków
i
babć był śpiewnik oraz fotografia wnuka w
stroju regionalnym. Dziękujemy serdecznie
za pomoc w
organizacji
biesiady wszystkim rodzicom, Towarzystwu Miłośników Rydułtów oraz drukarni „Art Druk”.
Dyrekcja i nauczycielki
Przedszkola nr 3 w Rydułtowach
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Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I
URZĘDU
za okres od 21 stycznia do 17 lutego 2016 r.
Referat Inwestycji
OŚWIETLENIE ULICZNE PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY
ULICY RADOSZOWSKIEJ
Trwają prace projektowe.
Termin wykonania dokumentacji: 15 marca.
Wartość umowna dokumentacji: 6 888,00 zł.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ
Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Trwają prace związane z przygotowaniem zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, dotyczących wykonania
termomodernizacji budynku oraz wymiany instalacji centralnego
ogrzewania a także utwardzenia wewnętrznej drogi dojazdowej
od strony ulicy Plebiscytowej oraz utwardzenia placu manewrowego przy budynku szkoły i hali sportowej.
Rozpoczęcie prac planuje się w maju a zakończenia w sierpniu
br.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GIMNAZJUM NR1
W dniu 26 stycznia ogłoszono postępowanie przetargowe na
wyłonienie wykonawcy robót I etapu modernizacji budynku.
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 12 lutego. W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert w przedziale cenowym od 999
366,19 zł do 1 610 685,37 zł. Trwają prace komisji przetargowej.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY ULICY GEN. J. BEMA
Projektant przedstawił koncepcję przeznaczenia i funkcji poszczególnych pomieszczeń. Trwają dalsze prace projektowe.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maja.
Łączna wartość dokumentacji projektowej wraz z nadzorami
autorskimi: 123 492,00 zł
ZIELONE WYSPY MIASTA – ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W RYDUŁTOWACH
Uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót dotyczących zagospodarowania terenu przy ulicach: Fryderyka Engelsa, Obywatelskiej, Wojciecha Korfantego i Raciborskiej (teren za USC). Wartość robót szacuje się na kwotę 919 tys. zł (netto). W ramach
inwestycji zostaną wykonane: ścieżki i chodniki, elementy małej
architektury (np. ławki, urządzenia wiklinowe), powstaną wydzielone miejsca przeznaczone do rekreacji dzieci i dorosłych na
wolnym powietrzu, nasadzona zostanie zieleń.
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE
POPRZEMYSŁOWEGO TERENU W REJONIE ULICY
ŁADNEJ - PROJEKT
Trwają prace projektowe. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej przygotowano aneks do
umowy przedłużający do 15 czerwca termin uzyskania decyzji
ZRID.
Wartość umowy: 177 120,00 zł
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA
TRAUGUTTA
Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.
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MODERNIZACJA UL. NIEWIADOMSKIEJ – PRZEPUST
Trwają prace projektowe.
Wartość prac projektowych i nadzorów autorskich: 18 400,00 zł
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maja.
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY FRYDERYKA ENGELSA – obok ronda
Ogłoszono zapytanie na opracowanie dokumentacji projektowej.
Do dnia 3 lutego zostały złożone trzy oferty. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma „ML DESIGN” Lilla Piotr z Kończyc Małych. Wartość oferty wynosi 9 400,00 zł. W dniu 12 lutego została zawarta umowa.
Wartość prac projektowych i nadzorów autorskich: 9 400,00zł
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 czerwiec.
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
Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia.
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA
(WYSEPKA PRZY SKRZYŻOWANIU ZE STARĄ RACIBORSKĄ)
Trwają prace projektowe dotyczące budowy skrzynki zasilania
ozdób świątecznych.
Termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na
prowadzenie robót upływa z dniem 15 marca.
ODWODNIENIE ULICY PIETRZKOWICKIEJ
Współwłaściciele posesji nie wyrażają zgody na przeprowadzenie przez ich działkę odwodnienia z ulicy Pietrzkowickiej.
Trwa uzgadnianie nowej trasy i punktu zrzutu wód powierzchniowych do odbiornika.
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU
MIASTA
Zwrócono się z zapytaniem ofertowym do 7 firm projektowych o
złożenie oferty cenowej na opracowanie dwóch koncepcji rozbudowy i modernizacji Urzędu Miasta.
MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – BOCZNEJ
Przygotowuje się materiały przetargowe.
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT
Przygotowano materiały do przeprowadzenia zapytania o cenę na
wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ofiar
Terroru od Urzędu Miasta do budynku nr 65.
BUDOWA CHODNIKA NA UL. KS. BOLESŁAWA
SZYSZKI
Podpisano umowę z Piotrem Lilla prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą ML Design Piotr Lilla na opracowanie
dokumentacji projektowej budowy chodnika. Termin opracowania dokumentacji upływa z dniem 1 czerwca. Wartość projektu:
4 900,00 zł.
Sekretarz Miasta Rydułtowy
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Kino pod chmurką
Ochotnicza Straż Pożarna oraz sołtys Raszczyc
Grzegorz Powała wraz z Radą Sołecką byli organizatorami
imprezy pod nazwą „Kino pod chmurką”, która odbyła się 19
lutego w sali OSP Raszczyce. Impreza była skierowana do
najmłodszych mieszkańców Raszczyc a wzięło w niej udział

ok. 40 dzieci. Każde dziecko przyniosło z sobą śpiwór oraz
karimatę lub materac. Dzieci oglądały wyświetlane bajki na
specjalnie zamontowanym na tę okoliczność ekranie. Pomiędzy seansami miały okazję zobaczyć pokaz przedstawiony
przez strażaków z OSP Raszczyce – udzielanie pierwszej
pomocy, najważniejsze zasady, jak reanimować dziecko,
działanie defibrylatora. Po pokazie dzieci mogły same spróbować jak można skutecznie wykonać np. masaż serca.
Wieczorem dzieciaki odwiedzili funkcjonariusze
policji, którzy opowiedzieli m.in. o swojej pracy oraz bezpieczeństwie na drodze. Dzieci zobaczyły „bojowe” umundurowanie policjanta. Bezpieczeństwo było głównym tematem
spotkania z policjantami. Później odbył się pokaz widoczności na drodze w kamizelce odblaskowej - przy zgaszonym
świetle dzieci mogły zobaczyć jaka jest realna widoczność
gdy poruszamy się na drodze w kamizelce.
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu
ze stróżami prawa zadając im wiele pytań, za co każde z nich
otrzymało kamizelkę odblaskową z herbem Raszczyc. Następnie dzieci zjadły pizzę i dalej oglądały filmy. Noc spędziły w OSP Raszczyce, a rano po śniadaniu rodzice odebrali
swoje zadowolone pociechy.
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Materiał z imprezy nakręciła i wyemitowała telewizja TVT.

Dzień Chorego w Raszczycach
W czwartek, 11 lutego 2016 r., z okazji XXIV Światowego Dnia Chorego, w Raszczycach miało miejsce spotkanie chorych i seniorów parafii. Światowy Dzień Chorego ustanowił święty
Jan Paweł II w liście do ówczesnego
przewodniczącego Papieskiej Rady ds.
Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego z dnia 13
maja 1992 roku. Papież wyznaczył na
obchody tego dnia 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze
objawienia Maryi w Lourdes ubogiej
pasterce Bernadecie Soubirous. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku, w którymś z sanktuariów maryjnych na świecie.
Spotkanie w Raszczycach rozpoczęła Msza Święta sprawowana w
tamtejszym kościele p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza przez
ks. proboszcza Marka Kirsznioka. Po spotkaniu przy stole
eucharystycznym, miało miejsce spotkanie przy stole biesiadnym w sali OSP Raszczyce.
Mogło do niego dojść dzięki otwartym sercom sponsorów, którzy nie pierwszy raz do tego się przyczynili: Firmie
BRAXTON Państwa Jolanty i Romana Makulików, Prezesowi OSP Raszczyce Panu Arnoldowi Powalli.- dziękował Proboszcz.
Spotkanie chorym i seniorom uprzyjemnili: Henryk
Loska, znany z przebojów: „Te nasze dzieci”, „Gołębiorze”,
„Kościółek” i innych, emitowanych wielokrotnie między innymi przez Radio Vanessa, a także znani z śląskiej sceny
kabaretowej: Andrzej Potempa i Eugeniusz Stoll, którzy za
swój program zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami zebranych. Tę część spotkania poprowadził Arkadiusz Pieła z Firmy BRAXTON.
Wszyscy obecni obiecywali spotkać się znów w
przyszłym roku.
Krzysztof Kluczniok
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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.
ZS Rydułtowy

Dzień Myśli Braterskiej 2016
W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich
Dzień Myśli Braterskiej jest okazją do zbiórki pieniędzy, często
na cel charytatywny.
Dzień Myśli Braterskiej w naszym Hufcu jak co roku
miał uroczysty charakter. Uczestniczyły w nim nie tylko zuchy,
harcerze, instruktorzy, ale także rodzice, sympatycy oraz przyjaciele naszego hufca z panem Marcinem Połomskim, Zastępcą
Burmistrza Rydułtów na czele.
Uroczystość rozpoczęliśmy harcerską grą patrolową po
naszym mieście, która swój finał miała w Oratorium św. Józefa.
Patrole harcerskie miały do wykonania specjalne zadania związane z naszym miastem i tym szczególnym dniem - Dniem Myśli
Braterskiej. Głównym motywem gry była „Droga” i „Czas”.
W kręgu harcerskim przy blasku kominka i dźwiękach gitary
zagościł duch mądrości przesłania Naczelnego Skauta Świata –
Roberta Baden-Powella, które przez lata są drogowskazami skautowego życia. Druhna Barbara Komarek, Komendantka Hufca,
przekazała wszystkim życzenia płynące z serca Baden-Powella –
„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliście” i oddała młodym spadkobiercom skautingu we władanie
program kominka.
„Jeśli nie wiesz dokąd iść, sama Cię droga poprowadzi”- to hasło
zadania jednego z harcerskich patroli, które przy pomocy napotkanych mieszkańców nakreśliły drogę szczęścia naszego życia.
Zaufanie do ludzi, przyjaźń, tolerancja, rodzina, miłość i miłosierdzie to nasze drogowskazy na drodze życia. Jedno z przesłań
Roberta Baden-Powella: „Życie byłoby miłe, gdyby wszystko
było słodkie. I sama sól jest gorzka, ale trochę soli do potrawy
nadaje smak. Trudności są solą życia”, wprowadziło do wręczenia
tradycyjnego Szpila Roku – „Dobrze, że jesteś” – skierowanego
do przyjaciela Hufca, tę kategorię głosami członków Hufca bezapelacyjnie wygrała Pani Janina Chlebik – Turek.
„Przyszedł czas na czas”- to hasło zadania innych patroli, które na
swym harcerskim zwiadzie w kontaktach z mieszkańcami doszły
do wniosku, że najprostszym naszym wytłumaczeniem jest brak
czasu, a więc „najwyższy czas, by nadszedł Czas na Czas”. Patrole w swej scence, piosence harcerskiej, gawędzie, uświadomiły

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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nam jak często uciekamy od siebie, od rozmowy, od uśmiechu od
pomocy, od człowieka, od siebie samego. A przesłanie naczelnego
Skauta Świata BP „ Harce to radosna gra na łonie natury, gdzie mężczyźni z duszą chłopców idą razem z chłopcami na poszukiwanie
przygody. Przyniosą stamtąd zdrowie i szczęście, zręczność, zaradność” stanowiło preludium do ogłoszenia Szpili Roku – Przewodnik
Stada, a został nim głosami naszych harcerzy wybrany pwd. Michał
Pośpiech. Nutki harcerskiej piosenki były wdzięcznym podziękowaniem dla wszystkich laureatów Szpili Roku 2015. Oto laureaci poszczególnych kategorii:
Uśmiechnięty zuch - Rafał Glenc,
Uśmiechnięta zuszka - Wiktoria Jendrysik
Zastępowa ,przyjaciółka - Julia Moruń (Kobra)
Zastępowy przyjaciel - Sebastian Stasiek
Przyboczny na 102 - Agata Sternak,
Przewodnik Stada - Michał Pośpiech
Popraw się! - kadra 11 Gromady Zuchowej Aleksandra Sosna,
Dawid Zając
Dobrze że jesteś! - Pani Janina Chlebik-Turek.
Zakręcona Drużyna - 102 Wielopoziomowa Artystyczna Drużyna Harcerska "Tańczące Rekiny"
Ważnym wydarzeniem DMB było złożenie zobowiązania
instruktorskiego przez pwd Krzysztofa Wieczorka składane na nasz
Hufcowy Sztandar, przyjęte przez komendantkę Hufca hm. Barbarę
Komarek. Ten dzień, ta chwila to wspaniały moment na wejście w
dorosłe harcerskie życie, a życzenie złożone przesłaniem BP niech
towarzyszy w instruktorskiej służbie --” Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli najwyższe ideały, lecz o to, aby były one naprawdę wysokie”.
Końcem naszej harcerskiej zabawy był portret Roberta
Baden Powella, malowany wspólnymi siłami, wyobraźnią, oraz wrażliwością artystyczną naszych młodych plastyków: Julii Moruń, Nel
Praszelik i Michała Pośpiecha. Został on przekazany następnego dnia
panu Marcinowi Połomskiemu - Wiceburmistrzowi Rydułtów, jako
symbol harcerskiej drogi i wezwania do akcji „Supełek”, czyli czynimy dobre uczynki. Dziękujemy wszystkim za udział, za ciepłe słowa,
za wspólny śpiew i pamiętajmy o „SUPEŁKU”.
CZUWAJ!
Hm. Henryk Komarek

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 (po istniejącym śladzie)
W związku z trwającą procedurą projektową dla planowanej
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935, zwracam się do mieszkańców przyległych posesji z informacją:
Zjazdy dotychczas istniejące z uregulowanym stanem prawnym tj.
takie, które zostały wykonane przez Zarządcę drogi lub za jego zgodą
– przy uwzględnieniu zapisów art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości
przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej,
zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę
zjazdu, zostaną ujęte w opracowywanej dokumentacji i w trakcie
realizacji zadania zostaną przebudowane w granicach pasa drogowego staraniem i na koszt Zarządcy drogi. Natomiast pozostałe zjazdy
bez ww. uregulowań stanowią samowolne obiekty, których nie można
traktować jako zjazdy. Takich nieformalnych zjazdów zgodnie z ww.
art. 29 ustawy o drogach publicznych nie można traktować jako zjazdy a w związku z tym Zarządca drogi nie jest zobowiązany do ich
przebudowy. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach posiada
materiały filmowe przedstawiające zagospodarowanie pasa drogowego (w tym istniejące zjazdy) w latach ubiegłych. Ponadto po zakończeniu realizacji inwestycji, przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej zostanie objęty 5-cio letnim okresem trwałości, wobec czego radykalnie ograniczona będzie możliwość ingerencji w zrealizowaną infrastrukturę drogową i rozbiórka zrealizowanych obiektów
budowlanych w tymże okresie. Wobec powyższego uzasadnionym
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jest aby budowa nowych zjazdów nastąpiła przed przystąpieniem do
przebudowy dróg bądź w ostateczności w trakcie realizacji zadania
przebudowy drogi wojewódzkiej. W celu budowy nowego zjazdu lub
przebudowy istniejącego z drogi wojewódzkiej koniecznym jest
przede wszystkim wystąpienie do Zarządcy drogi z wnioskiem o
uzyskanie zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu/przebudowę
istniejącego – wzór wniosku wraz z określonymi załącznikami niezbędnymi do jego rozpoznania, znajduje się na stronie internetowej
Zarządu Dróg Wojewódzkich www.zdw.katowice.pl w zakładce BIP
– Zezwolenia i druki – Zezwolenia, Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej. Kolejną sprawą są systemy odwodnienia drogi, tj. rowy, kanalizacja deszczowa. Stanowią one integralną część pasa drogowego i służą wyłącznie odwodnieniu drogi. Dlatego w najbliższym czasie będą podejmowane działania zmierzające
do wyeliminowania występujących miejsc zrzutu wód z terenów
prywatnych do rowów przydrożnych oraz przyłączy odprowadzających wody do drogowej kanalizacji deszczowej. Wszystkie nielegalne i niezgodne z prawem przyłączenia będą w trakcie przebudowy
drogi likwidowane.
W związku z powyższym proszę o uregulowanie zarówno
gospodarki wodno-ściekowej a także spraw związanych ze zjazdami
do Państwa posesji. Szczegółowych informacji udziela Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach – Wydział Dróg (tel. 32 78 19 211 –
sekretariat) a także Biuro ds. Dróg i Transportu Urzędu Miasta Rydułtowy (tel. 32 45 37 434).
Urząd Miasta Rydułtowy

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
- Stacja Benzynowa Migrex, 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
- „Zaczarowany Ołówek”, ul. Ofiar Terroru 41
- „Zaczarowany Ołówek 2” ul. Raciborska 242
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla
MARZEC:
Zygmunt Aleksy
Lipina Piotr
Przybyła Leon
Dzierżawa Joanna
Wojaczek-Wolner Aleksandra
Gwoździk Adolf
Wojtaszek Franciszka
Kiliszowski Józef
Zientek Iwona
Machnik Henryk
Malejka Henryk
Brzęczek Stanisław
Połomski Marcin

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

Moje rozważania
I znów mamy odgrzany temat „Bolka”, który zdominował nie tylko polską publikę. Mnie osobiście zdumiewają
wygłaszane osądy na temat „Bolka”. To, że „zdrajca”,
„sprzedawczyk” itp., i to od osób z tej samej solidarnościowej
opcji. Przypomina to zarzuty z pierwszych lat niepodległości,
na temat Piłsudskiego. Takie opinie będą podgrzewać „polskie
piekiełko” przez następne dziesięciolecia. Potwierdza to niestety smutną prawdę, że Polacy doceniają tylko walkę połączoną z ofiarami, a to co osiągamy poprzez porozumienie oceniane jest jako zdrada stanu. Odgrzany temat pozwoli jednak
uciszyć konflikt związany z Trybunałem Konstytucyjnym, a
dodatkowej „oliwy do ognia” doleje Komisja ds. Katastrofy
Smoleńskiej, bo to niestety przysparza głosów.
Nas jednak interesują bardziej przyziemne sprawy. A
u nas w Rydułtowach na pierwszy plan wysuwa się problem
górnictwa i szpitala. W jaki sposób Rząd rozwiąże problem
górnictwa – trudno powiedzieć. Boję się tylko, by nie skończyło się to kolejną akcja zamykania kopalń, a w tym i naszej
KWK „Rydułtowy-Anna”. Na temat szpitala nie będę się wypowiadał, bo 3 razy aktywnie angażowałem się w jego obronę,
w poszukiwanie środków finansowych na wsparcie, a z reguły
kończyło się to podwyżkami dla personelu. Tak jest i obecnie.
Na „naszym podwórku” nie brakuje też innych kontrowersyjnych tematów. Do nich zaliczam próbę uruchomienia
przez firmę „Naprzód” Zakładu Przeróbki Odpadów Selektywnych. Po protestach naszych mieszkańców i poparciu przez
władze naszego miasta, Pszów wycofał się z pomysłu. Szkoda,
że przedtem nie zaproszono osób z przewidzianego sąsiedztwa, do zwiedzenia już istniejących podobnych instalacji (jak
ta, którą zamierzano tam zbudować). Nasze miasto nie posiada
wystarczających wolnych obszarów, by uruchomić u nas takie
instalacje, które zgodnie z przepisami unijnymi są konieczne,
dają też dodatkowe miejsca pracy. Ale na to jest potrzebna
odpowiednio duża strefa. Takie tereny posiada Pszów. Powoli
kształtować się będzie świadomość potrzeby reformy administracyjnej, co w naszym przypadku oznaczałoby np. łączenie
gmin Pszowa z Rydułtowami.
Kolejny gorący temat to projektowana inwestycja
związana z budową masztu dla telefonii komórkowej w Rydułtowach (obok byłego „Polamu”). Nie będę się wypowiadał
na temat szkodliwości telefonii komórkowej, ale dziwi mnie,
że takie maszty próbuje się stawiać na osiedlach, co naturalnie
budzi sprzeciwy. Są przecież istniejące szyby górnicze albo
obiekty kopalniane np. szyb „Agnieszka”, „LII”,
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„LIII”, „LIV” szyb „Cila”, „Erpreich”, szyb „Dicke”, na których można instalować maszty po uzyskaniu zgody od kopalni. Czemu się tego nie robi?
Jak bumerang wraca problem zaniechanej inwestycji,
czyli budowy krytego basenu. Przecież w pobliskiej okolicy
basenów nie brakuje, a ludziom nie brak środków by dojechać
na basen do sąsiednich miejscowości. Czy więc jest to problem rzeczywisty, albo wydumany? Nie wszystko musi być
zlokalizowane w naszym „księstwie”! Jeśli zdecydowaliśmy
się na przejęcie stadionu z infrastrukturą, to musimy znaleźć
środki na modernizacje i utrzymanie tych obiektów. Środki
chce się uzyskać przez sprzedaż terenu po byłym otwartym
basenie. Czy naprawdę jest to zła propozycja?
Niepokoi jednak coraz większa ilość opuszczonych
lokali po zamkniętych sklepach i punktach usługowych.
Sprzedano byłą restaurację Milusia. Czy jest to kolejny obiekt,
na wykorzystanie którego nie będzie pomysłu? Niestety właściciele już teraz nie wiedzą jak zagospodarować opuszczone
obiekty. A obiekty na cele społeczne są niezwykle potrzebne.
Coraz bardziej podnoszona jest potrzeba uruchomienia całodziennego obiektu opieki dla osób starszych, nie udostępnia
się nieodpłatnie pomieszczeń organizacjom społecznym, których przecież nie stać na wynajem lokalu. Nawet taka zasłużona organizacja jak ZHP (a w tym nasz rydułtowski hufiec)
sama musi szukać środków na utrzymanie lokalu, który i tak
nie odpowiada nawet w skromnym wymiarze temu by prowadzić tam skuteczną działalność programową wśród dzieci i
młodzieży.
Niepokoi nierozwiązany od lat problem braku sprzątania terenów wzdłuż naszej linii kolejowej, przy stacji kolejowej, oraz na parkingach, gdzie parkują setki samochodów naszych górników. Szpecą nasze miasto zalegające na posesjach
leżące tam zwały odpadów i śmieci. Dotyczy to nawet naszej
reprezentacyjnej ulicy – Ofiar Terroru. W tym względzie nie
może być pobłażania.
Zdumiewa mnie brak zaangażowania większości radnych by bywać na imprezach, wydarzeniach i uroczystościach
organizowanych przez stowarzyszenia, kluby (szkoły, przedszkola), a nawet miasto. Już od kilku lat np. nie zauważyłem
żadnego radnego na Walnym Zebraniu zasłużonego dla miasta
chóru „Cecylia” i nie jest to odosobniony przypadek. Podpowiadam ten wstydliwy problem naszym „płatnym społecznikom”.
Przychodzi wiosna i za chwilę ucichnie problem niskiej emisji. Problem ten jednak wróci jesienią i czas na rzetelne przemyślenie jak zmienić ten stan. A więc opracować skuteczną, wieloletnią strategię energetyczną miasta, w które to
działanie muszą zostać włączone nie tylko władze miasta ale
też firmy, organizacje społeczne i sami mieszkańcy. Nie może
być tak, by mieszkańcy łączyli się tylko w protesty przeciw
inwestycjom i zamierzeniom, ale by powstał ruch społeczny
wymuszający pozytywne zmiany, w tym zmiany w jakości
powietrza. Nasze Towarzystwo będzie nie tylko wspierać ale i
inicjować takie działania, przedsięwzięcia, które mają zmienić
ewolucyjnie wiele dziedzin życia w naszym mieście. Dotyczy
to sfery opieki zdrowotnej, opieki nad starszymi, wsparcia dla
organizacji społecznych, zmian w dziedzinie ekologii, oraz
wsparcia w dziedzinie kultury i wypoczynku.
Henryk Machnik

REKLAMY
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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!

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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