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Rydułtowy i gminy powiatu wodzisławskiego oraz rybnickiego
W numerze:
Znamy zwycięzców tegorocznej
„Niezapominajki”

- stanowisko TMR w sprawie
rydułtowskiego szpitala!
- Nieznana historia „Karlika”
we wspomnieniach Horacego
- relacja z „Niezapominajki”
2016
- „Tydzień Ziemi” w Jedynce
- Dzień Otwarty w LO

Impreza pod nazwą „Kobieta to
wiosna i wena dla mężczyzny”

- rydułtowianka II Wicemiss
prestiżowego konkursu piękności
- komunikat KWK
„Rydułtowy” w sprawie szkód
górniczych

Tylko jeden jest dzień taki,
tej wiosny…
Dzień ciepły, słoneczny,
czuły i radosny…
Bo przecież tylko
jedną Mamę mamy…
i właśnie Ją
najbardziej kochamy…
Wszystkim Mamom
w Dniu Ich Święta
z całego serca życzymy
dużo zdrowia i pomyślności,
wielu powodów do uśmiechu i radości na co dzień,
spokoju o jutro, bezpiecznego i szczęśliwego życia
całej rodziny!
Redaktor Naczelny Łukasz Majer
Redaktor wydania:
i
Małgorzata
Wanat
Prezes TMR Henryk Machnik

- gastronomiczny sukces
ucznia z Rydułtów
- „92 dni - teatr zbrodni” zapowiedź
- kryminałki
- krzyżówka
- zapowiedzi RCK Feniks
- wieści z gminy Lyski
- i wiele więcej...
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Impreza
w restauracji
Willa pod nazwą: „Kobieta
to wiosna i wena dla mężczyzny”

Foto: Łukasz Majer i Bernadeta
Oślizły

Tegoroczna „Niezapominajka” poświęcona była Krzysztofowi Klenczonowi”
Foto: Alicja Kołodziej i Bernadeta Oślizły

Po mszy świętej z okazji
rocznicy powstania
„Naprzodu” odbył się festyn
dla wszystkich sympatyków
klubu

Foto: Łukasz Majer
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NIEZNANA HISTORIA „KARLIKA”

Nieznana historia „karlika”
Na ulicy Bema (po wojnie ul. Wolności) znajduje się
dziś niestety tylko część kolonii górniczej Karol, którą nazywaliśmy „Karlik”. Wielu ludzi zresztą do dziś nazywa tę
część Rydułtów „karlikiem”. Była to ważna część miasta,
ponieważ jak na tamte czasy było to duże osiedle. Zresztą do
dziś zachowało swoją ważność. Kiedyś ze względu na duże
osiedle górnicze. Dziś została tylko północna jego część,
głównie ze względu na duże centrum handlowe i różne ośrodki: nowe przedszkole, szkoła muzyczna, lecznica dla zwierząt. Nie pamiętam żeby na to osiedle mówiło się familoki.
Zawsze „karlik”, „na karliku”, „koło karlika”. Familoki mówiło się na dwa duże domy w pobliżu „szrajberu” (kopalni)
na ulicy Mickiewicza. Tu mieszkało kilkadziesiąt rodzin robotniczych. Mieli izbę i kuchnię. Określało się je też
„wajdoki”. Pod koniec XX wieku zostały wyburzone.
Osiedle „karlik” powstało na przełomie XIX i XX
wieku. W Rydułtowach prawdopodobnie pierwsza jego część
została wybudowana w 1865 roku. Kolonia powstała na terenach kopalnianych, pomiędzy dwoma szybami wentylacyjnymi, na które mówiło się „Karlik” i „Zidszacht” („Południowy
Szyb”). Były to tereny dzisiejszego boiska i placu targowego.
Właściciele kopalń stawiali tego rodzaju osiedla i familoki
aby do pracy w kopalni ściągnąć robotników z odległych regionów, nie tylko Śląska. Były to osiedla bardzo charakterystyczne dla wielu górniczych miast (w niektórych istnieją do
dziś, często jako zabytki) - wielorodzinne domy mieszkalne
dla pracowników kopalń.
Ale wróćmy do „karlika”. Jak już wspomniałam był
ważnym miejscem w życiu Rydułtów. Bliższym centrum niż
familoki. Obok – chyba od zawsze – biegnie droga wyjazdowa z centrum Rydułtów do Raciborza i Rybnika. Międzyludzkie kontakty były tu bliskie, ludzie się znali, przyjaźnili,
mieszkali obok siebie „przez ścianę”. Dzieci bawiły się
wspólnie, czasem się biły – jak to między dziećmi bywa. Jeździły więc do mamy na hulajnogach, na rowerach, na wyścigi,
bawiły się w chowanego. W każdym domu zakwaterowane
były po cztery rodziny. Wobec tego każdy dom podzielony
był na 4 mieszkania, złożone z sieni, kuchni, sypialni, komór-

ki, strychu i piwnicy. Rodziny miały też do dyspozycji chlewiki, w których chowano drób i trzodę chlewną. Obok chlewików były ogródki kwiatowe lub warzywne. Bywały też
drzewa owocowe. Na okolicznych łąkach „Züdschahtu”,
gdzie dziś zlokalizowane jest targowisko pasiono gęsi i kozy.
W czasie wypasania czy zabawy strzelano karbidem. Domy
były ładne, na swój sposób stylowe. Do domów prowadziły
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schodki z murkami po bokach. W niektórych domach dobudowano sobie nad nimi „lauby” – altany. Tu mieszkańcy najczęściej przesiadywali na spotkaniach, pogawędkach, obserwowaniu okolicy, przechodniów i tego co się działo na osiedlu.
Osiedle dzieliło się na dwie części – północną i południową. Każda liczyła po 10 domów. Pomiędzy nimi w
środku stał duży budynek – konsum. Dom stoi do dziś i obecnie również określa się go mianem konsumu. Wybudowano

go w czasach Pierwszej Wojny Światowej jako magazyn i
pracownię krawiecką. Potem w ciągu lat podlegał różnym
przebudowom i zmieniał przeznaczenie. W czasie II Wojny
Światowej był tu popularny sklep. Tak było jeszcze ładnych
parę lat po wojnie. Prowadziła go Spółdzielnia „SPOŁEM”.
Dziś są tu mieszkania i lecznica dla zwierząt. Domy na
„karliku” w części północnej i południowej stały w trzech
rzędach po trzy budynki. W czwartym rzędzie stał jeden dom.
Między nimi biegły uliczki obsadzone drzewami. Każda droga innym gatunkiem drzew. Tu właśnie najbardziej szalały
dzieci. Przed tym jednym budyniem w czwartym rzędzie w
części północnej i południowej stał „piekarok”, gdzie mieszkańcy według harmonogramu piekli chleb i ciasta. Jeżeli w
którejś części „karlika” „piekarok” nie funkcjonował, ludzie
bez kłopotu korzystali z niego w drugiej części. „Piekarniki”
zlikwidowano kiedy naprzeciw konsumu pod drugiej stronie
ulicy Bema Szczęsny wybudował piekarnię i sklep. Tuż obok
niego rzeźnik Słanina też wybudował dom, ubojnię i sklep.
Za konsumem wybudowano przedszkole. Mieszkańcy
„karlika” mieli więc wszystko pod ręką: sklep spożywczy,
piekarnię, rzeźnika i przedszkole.
Z zasłyszanych przeze mnie historii i wspomnień,
żyło im się bardzo fajnie, społeczność była zgrana. Starsi
mieszkańcy z sentymentem wspominają tamte czasy. Dziś
„karlik” bardzo się zmienił. Zburzono część południową i
stworzono centrum handlowe. Jest też nowe przedszkole, w
którym mieści się szkoła muzyczna, której utalentowanymi
uczniami miasto może się pochwalić. Ze starego „karlika”
została tylko część północna. „Karlik” to była specyficzna
społeczność, wspólnota. Jednak dziś to już tylko wspomnienia. No cóż – „panta rei” – czas płynie, wciąż idzie nowe.
Panu Erwinowi Kosteczko dziękuję za pomoc.
Horacy
(zdjęcia za www.rydultowy.pl, autorstwa Małgorzaty Pawlas)
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Sprostowanie żartów prima-aprilisowych!!!
Drodzy Czytelnicy, mieszkańcy Rydułtów i gmin
sąsiednich! Jak co roku w kwietniowym numerze „Kluki” opublikowaliśmy żarty prima-aprilisowe. W związku z tym winni
jesteśmy Państwu sprostowanie i wyjaśnienia. Opublikowana
informacja odnośnie wywozu odpadów zielonych zawarta w
artykule „Ważne zmiany w sprawie wywozu odpadów zielonych” jest niestety żartem. Brak na razie zmian w tym zakresie. Również artykuł "Majówka będzie biało-czerwona" jest
naszym żartem i Urząd Miasta Rydułtowy nie wydaje nieodpłatnie flag, co nie oznacza jednak, że nie zależy nam na tym
by nasze miasto przodowało we flagowaniu i innych przejawach patriotyzmu! Przy całym zamieszaniu związanym z tym
żartem, cieszy nas jednak fakt, że po informacji o możliwości
odbioru bezpłatnej flagi tak wielu mieszkańców naszego miasta wyraziło chęć jej wywieszenia. Pokazuje to dobitnie, jak
duże drzemią w naszym społeczeństwie pokłady postaw patriotycznych, czekających jedynie na impuls do ich okazania. I
to cieszy!
Wszystkich, których uraziły nasze prima-aprilisowe
żarty, a w szczególności pracowników Urzędu Miasta Rydułtowy i pracowników PSZOK serdecznie przepraszamy!
Zarząd TMR
i
Redakcja „Kluki”

Odpowiedź Rady Miasta dotycząca „Moich rozważań” z numeru kwietniowego
W ostatnim numerze „Kluki” w artykule „Moje rozważania” skrytykowałem radnych miasta za brak ich uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się w Rydułtowach. W
odpowiedzi otrzymaliśmy pismo od Przewodniczącego Rady
Miasta, z prośbą o publikację na łamach „Kluki”. Życzeniu
Rady czynimy zadość, publikując treść pisma. Pisownia oryginalna:
„Radni Rady Miasta Rydułtowy wyrażają stanowczy
sprzeciw wobec opinii wyrażonej na łamach „Kluki” przez
redaktora naczelnego pana Henryka Machnika na temat rzekomego braku uczestnictwa radnych w imprezach okolicznościowych organizowanych przez różne podmioty na terenie
miasta Rydułtowy. Subiektywna i krzywdząca dla radnych opinia pana Henryka Machnika nie znajduje potwierdzenia w
faktach, gdyż na przekazywane przez Biuro Rady Miasta zaproszenia radni odpowiadają pozytywnie. Fakt ten mogą potwierdzić organizatorzy i uczestnicy wielu imprez odbywających się w Rydułtowach. Zdarza się oczywiście, że przy zbiegu
terminów uroczystości, uczestniczy w niej osoba wydelegowana, a nie wszyscy zaproszeni radni. Miały również miejsce i
takie wydarzenia, na które radni nie otrzymali zaproszeń, a co
za tym idzie nie brali w nich udziału.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy
Lucjan Szwan”
W komentarzu pragnę odnieść się w do pewnej kwestii. Pismo wysłane przez Przewodniczącego Rady datowane
jest na 21 marca br. Dzień później, 22 marca w RCK Feniks
odbył się konkurs wiedzy o AK zorganizowany przez SP-3 w
Rydułtowach. Niestety pomimo zaproszenia również i tym
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razem radni nie zaszczycili imprezy swoją obecnością, a honor
urzędu ratowali jedynie pani Burmistrz Kornelia Newy i Zastępca Burmistrza Marcin Połomski, za co należą im się szczere wyrazy uznania.
Na zakończenie dodam jedynie, że wypadałoby, by
Rada Miasta wiedziała, że stanowisko Redaktora Naczelnego
Miesięcznika „Kluka” (i to już od ponad roku!) piastuje Łukasz Majer, a nie moja osoba.
Henryk Machnik

,,Ogórek, ogórek zielony ma garniturek..’’ Akademia małego ogrodnika na Rancho w Rydułtowach.
Wiosna to czas, kiedy do życia budzi się przyroda,
wszystko zakwita a ludzie zaczynają swoją prace na działkach
i w ogródkach.
Dnia 19 kwietnia trzy grupy z Publicznego Przedszkola
nr 2 w Rydułtowach otrzymały zaproszenie z Centrum Ogrodnictwa –Rancho na bezpłatne warsztaty ogrodnicze.
Wszystkim naszym wychowankom udzielił się wiosenny klimat. To na specjalne zaproszenie firma W. Legutko i
Westland przeprowadziła warsztaty ogrodnicze .Dzieci bardzo
chętnie i z wielkim zaangażowaniem podejmowały działania,
w których miały okazję samodzielnie sadzić i siać nasionka
wybranych roślin .
Największą atrakcją była maskotka zielonego ogórka , która
razem z przedszkolakami brała czynny udział w pracach
ogrodniczych .Dzieci poznały jak wygląda praca w ogrodnictwie , jakich narzędzi się używa do sadzenia i w jaki sposób
trzeba dbać o rośliny.
Zwieńczeniem działań przyrodniczych naszych
przedszkolaków było otrzymanie doniczki z własnoręcznym
posadzonym kwiatkiem i możliwością zabrania go do domu.
Wspólnie z przyjacielem ogródka -zielonym ogórkiem wszystkie przedszkolaki zaśpiewały piosenkę ,,Ogórek, ogórek zielony ma garniturek, czapkę i kalosze zielony, zielony jest cały…” Na pożegnanie wszystkie przedszkolaki otrzymały Order Małego Ogrodnika oraz słodki poczęstunek. Mamy nadzieję na dalsze spotkania.
Dziękujemy bardzo Centrum Ogrodnictwa- RANCHO w Rydułtowach za zorganizowanie tak wspaniałych
edukacyjnych warsztatów, poświecenie swojego czasu naszym przedszkolakom. Dzięki tym osobom nasze przedszkolaki mogły zrealizować cele zajęć edukacyjno- przyrodniczych.
Dziękuje Przedszkole nr 2
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Ziemia dla Nas, my dla Ziemi – „Tydzień Ziemi” w Jedynce

mody. Wszystkie działania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

W ostatnim tygodniu w Szkole Podstawowej nr 1 w
Rydułtowach wszyscy uczniowie i nauczyciele realizowali
projekt edukacyjny „Ziemia dla nas, my dla Ziemi – tydzień
Ziemi w Jedynce” .
Głównym założeniem tego projektu była korelacja
międzyprzedmiotowa prowadząca do zwiększenia umiejętności przyrodniczych uczniów naszej szkoły. Poprzez wzajemną
współpracę nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Zintegrowaliśmy się wokół wspólnego problemu, który powinien być
wszystkim bliski. Uczestnicy projektu uświadomili sobie, że
są cząstką przyrody i życie każdego człowieka jest od niej
uzależnione.
Projekt miał charakter interdyscyplinarny – był realizowany na wszystkich przedmiotach, we wszystkich klasach.
Lekcje nauczania zintegrowanego, wszystkie zajęcia przedmiotowe II etapu edukacyjnego połączone z działalnością
pozalekcyjną, pracą psychologa, logopedy i biblioteki miały
na celu pobudzenie w dzieciach odpowiedzialności za stan
środowiska. Taka zespołowa praca doprowadziła do większego zrozumienia praw rządzących w przyrodzie, tak aby umiejętnie wykorzystać je w życiu codziennym.
Podejmowaliśmy różne działania:
KLASY PIERWSZE: wykonały plakat „Idzie wiosna”.
KLASY DRUGIE: wykonały kalendarze pogody
„Wiosenna pogoda” według własnych obserwacji .
KLASY TRZECIE: zrobiły makietę dowolnie wybranego
parku narodowego.
KLASY CZWARTE: przygotowały lapbooki przedstawiające różne środowiska życia.
KLASY PIĄTE: przygotowały zabawki z surowców
wtórnych.
KLASY SZÓSTE: przedstawiły pokaz śmieciomody.
Rozwijano postawy ekologiczne na poszczególnych przedmiotach. Na przykład: na matematyce tworzono i odczytywano wykresy i diagramy o tematyce ekologicznej. Na języku polskim pisano „Listy do Ziemi”. W ramach przyrody
odbyły się lekcje o tematyce ekologicznej połączone z lekcjami w ternie. Na Języku angielskim poznawano słówka
związanych z tematyką przyrodniczo- ekologiczną. Na zajęciach komputerowych: wykonano prace graficzne, komiksy,
prezentacje. Na technice uczono segregacji śmieci i symboli
„Eko” . Podczas lekcji muzyki uczono ekopiosenki. W ramach plastyki wykonano prace o tematyce ekologicznej a na
lekcjachwychowania fizycznego był czas na „Eko- zabawy”.
Wiele w/w zajęć miało charakter konkursowy.
W ciągu tego tygodnia zrealizowano wiele zadań towarzyszących, min.:
odbył się konkurs na najciekawsze hasło ekologiczne,
klasy 4 wyjechały na wycieczkę do Ostrawy do „Świata
Techniki”,
klasy 5 poszły na wycieczkę do oczyszczalni ścieków,
zbierano zużyte telefony komórkowe,
zorganizowano dla uczniów Giełdę Hobbystów,
odbył się Szkolny Turniej Ekologiczny dla klas 5
uczniowie klas 6 wzięli udział w Powiatowym Konkursie
Przyrodniczo- Ekologicznym
wydano okolicznościowy numer Gazetki Szkolnej
„Jedynka”,
odbywały się liczne wystawy i prezentacje prac uczniowskich,
przez cały tydzień były realizowane audycje przez radiolę na tematy ekologiczne
Cały projekt zakończyła Giełda Hobbystów i pokaz śmiecio-

Nauczycielki przyrody w SP 1 w Rydułtowach

Wypadek na Skalnej? Nie! to tylko Dzień
Otwarty Liceum!
Wpisany w Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości Dzień Otwarty Skalnej przyniósł wiele niespodzianek.
Kilkuset gimnazjalistów z Rydułtów, Pszowa, Radlina,
Skrzyszowa, Wodzisławia Śląskiego i Jejkowic mogło m.in.
podziwiać symulację wypadku na boisku szkolnym. Akcję
zabezpieczały dwa wozy strażackie, karetka pogotowia i radiowóz policyjny, a w nich obok profesjonalistów nasi uczniowie z klas: edukacja policyjna i ratownictwo medyczne
pożarnictwo. Ofiarę wypadku profesjonalnie wydobyto z wraku auta i przewieziono do szpitala. Strażacy musieli jeszcze
specjalistycznym sprzętem rozciąć wrak samochodu. Po bardzo profesjonalnej akcji można było zobaczyć wszystkie wozy z bliska i zapoznać się z ich wyposażeniem. A to był dopiero początek atrakcji :)
Dziękujemy naszym partnerom z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl., Straży Pożarnej OSP
Biertułtowy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rydułtowach, NZOZ Transmed Radlin-Rybnik, oraz skład złomu z
Marklowic. Koordynatorami akcji byli uczniowie Michał
Schmidt oraz Dawid Szmyt. Dniem Otwartym Skalnej dowodził mgr Przemysław Grzybek. Mamy nadzieję, że ćwiczenia
nie tylko pozwolą uczniom wybrać Liceum Ogólnokształcące
jako przyszłe miejsce edukacji, ale wpisują się również w
przygotowania do ŚDM poprzez ćwiczenie odpowiedniego
zachowania w przypadku wypadków komunikacyjnych.
Dyrektor LO im. Noblistów Polskich
Piotr Skowronek
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Stanowisko Towarzystwa Miłośników Rydułtów
w sprawie rydułtowskiego szpitala
Zarząd TMR-u wykonując uchwałę Walnego Zebrania Członków TMR-u zorganizował w dniu 19-04-2016 r.
panel dyskusyjny na temat naszych – czyli Mieszkańców
Miasta – oczekiwań dotyczących istnienia i działania szpitala
na terenie naszego miasta. Na podstawie dyskusji i wypowiedzi 14 osobowej grupy eksperckiej, w skład której wyszły
m.in. autorytety w dziedzinie samorządności, przedstawiciele
liczących się w mieście organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów oraz były dyrektor szpitala, formułujemy
następujące dezyderaty:
1.) Jesteśmy bardzo zaniepokojeni pogłębiającą się katastrofalną sytuacją finansową szpitala. Doprowadziły do tego zapewne między innymi nietrafione decyzje o łączeniu/
przenoszeniu oddziałów, czego efektem było zmniejszenie
kontraktów z NFZ.
2.) Uważamy, że połączenie szpitali pod jednym kierownictwem nie spełniło oczekiwań, a więc należy rozważyć działanie szpitali w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim jako odrębnych jednostek świadczących usługi medyczne.
3.) Oczekujemy, że szpital w Rydułtowach nadal będzie
udzielał świadczeń medycznych na określonym poziomie, ale
widzimy również konieczność poszerzenia świadczeń w zakresie onkologii, kardiologii oraz świadczeń dla osób w podeszłym wieku, co wynika z sytuacji demograficznej regionu.
4.) Nie rozumiemy sytuacji, w której w obliczu olbrzymich
problemów finansowych niektóre obiekty zlokalizowane na
terenie szpitala w Rydułtowach nie są wykorzystywane do
celów mogących stanowić dodatkowe źródło dochodów.
Część nieużywanych pomieszczeń można byłoby przeznaczyć na uruchomienie np. dziennego domu pobytu dla seniorów, bądź wręcz Domu Opieki Społecznej. Niewykorzystane
a utrzymywane pomieszczenia szpitala mogłyby w ten sposób
generować zyski w drodze wewnętrznych umów i porozumień.
5.) Uważamy, że uruchomienie innych form działalności np.
o charakterze opiekuńczym mogłyby pomóc finansowo w
działalności szpitala, a środki na nie można pozyskiwać poza
NFZ, przykładowo w formie konkursów, dotacji, projektów
itp.
6.) Widzimy konieczność udzielenia stałego wsparcia dla
szpitala polegającego przykładowo na odciążeniu go z kosztów utrzymania terenów zielonych na terenie placówki.
Utrzymaniem tych terenów winno zająć się miasto Rydułtowy przy współfinansowaniu ze środków Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
7.) Uważamy za wskazane powołanie Fundacji na rzecz rydułtowskiego szpitala, ewentualnie włączenie się programowo w działania istniejącej Fundacji Zdrowia działającej przy
KWK „Rydułtowy”.
8.) Uważamy, że Dyrekcja Szpitala powinna rozważyć możliwość wystąpienia z ofertą do gmin powiatu wodzisławskiego
o wykupienie dodatkowych świadczeń dla swoich mieszkańców.
9.) Jesteśmy zaniepokojeni postawą części personelu szpitala,
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który przy tak dramatycznej sytuacji swojego pracodawcy
domaga się znacznych podwyżek płacowych. Jednocześnie
docierają do nas coraz liczniejsze sygnały ze strony pacjentów i ich rodzin, wskazujące jednoznacznie, że część personelu, zwłaszcza pielęgniarskiego nie wykonuje swych obowiązków należycie, a podejście i zachowanie wobec pacjentów
również pozostawia wiele do życzenia.
10.)Nasze zaniepokojenie wzbudzają również docierające
informacje, że lekarze składają wypowiedzenia z pracy, oraz
że warunki na oddziale dziecięcym są nieodpowiednie.
11.) Wypowiedzi dotyczące prawdopodobnego niewykorzystywania drogiego, specjalistycznego sprzętu medycznego
oraz informacje o kłopotach z siecią ciepłowniczą na terenie
placówki wymagają potwierdzenia.
12.) Uważamy, że dotychczasowe wieloletnie działania Dyrekcji Szpitala a także Starosty Powiatu w istocie zmierzały w
perspektywie czasu do likwidacji rydułtowskiego szpitala i na
szkodę społeczności lokalnej.
13.) Uważamy, że kolejnym krokiem z naszej strony winno
być przekazanie naszych przemyśleń obecnej Dyrekcji Szpitala, Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego, Burmistrzowi
Miasta Rydułtowy i Prezydentowi Miasta Wodzisław Śląski.
14.) Jesteśmy otwarci na możliwość współpracy w sprawach dotyczących naszego szpitala zarówno z Radą Miasta Rydułtowy jak i z Radą Powiatu. Mamy nadzieję, że w
kolejnej debacie na temat sytuacji szpitala wezmą udział
Radni i Kierownictwo Szpitala. Czekamy na inicjatywę w/
w organów samorządowych w tym zakresie.
Zarząd TMR

Wystawa w Galerii Sztuki „Złote Grabie”
W ostatnim dniu marca, w niezwykle słoneczny i
ciepły dzień w rydułtowskiej Galerii Sztuki „Złote Grabie”
odbył się wernisaż wystawy grafiki i fotografii pt : „Wschód
twórczości”. Uczniowie klasy kulturalno-medialnej Liceum
Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich poprzez obrazy i
rysunki zaprezentowali „ z twórczością porachunki”. Wielkie
dzieła sztuki nie tylko Leonarda da Vinci czy Jana Matejki
zainspirowały ich do wcielenia się w postacie malowane
przez mistrzów. Tak pomysł jak i efekt stał się dla zwiedzających ciekawą zabawą artystyczną, tym bardziej, że modelki
były z nami lecz rozpoznanie ich w epokowych klimatach nie
zawsze było proste. Dodatkowo zaprezentowany program
muzyczny w wykonaniu Alicji Kubik i Agaty Kraszczyńskiej
z akompaniamentem Seweryna Durczoka spowodował, że
spotkanie to było po wielokroć, jak to zwykle w tej Galerii
bywa, przybliżeniem sztuki i ciekawą zabawą ze sztuką. Wystawę można było zwiedzać do 22 kwietnia br. a po jej zamknięciu wierze, że tak inspirujące prace znajdą odpowiednie
miejsca aby dalej propagować wielkie dzieła mistrzów czasem z przymrużeniem oka.
Gratulował artystom i organizatorom wystawy wiceburmistrz M. Połomski i ja się dołączam. Warto przychodzić
na wystawy i inne przedsięwzięcia Tej Galerii , zawsze zaskakuje.
Alicja Kołodziej
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Krzyżówka nr 14 - MAJ
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

Poziomo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tam się relaksujesz i robisz na bóstwo
Miara drogocennych kamieni
Rodzaj gry w karty
Jeży się czasem ze strachu na głowie
„Skoczny” targ ze starociami
Włochy dla Włocha
Kawa na śniadanie
Tam najsłynniejsze piramidy
Popularny proszek do prania
Apel do narodu
Coroczne rozliczenie
Jeden z lantanowców
Największy wodospad świata
Wyjątkowy eksponat
Inaczej klaps
Czupryna Murzyna
Jest biały gdy wybiorą Papieża
Jest nim np. krokodyl
Zakopiańskie muzeum Szymanowskiego
Polecenie dla psa
Kolorowe czasopismo dla kobiet
Zysk toczący się kołem
Duży cieszy handlowca
Europejska waluta
Pałac z haremem
Pańskie tuczy konia
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nadeślą prawidłowe rozwiązania opublikujemy w kolejnym numerze
„Kluki”. Na odpowiedź czekamy do 25-05-2016! Hasło krzyżówki
kwietniowej - WIELKANOC. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali:
Eugenia Bluszcz, Stefan Majer. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy!

Pionowo:
1.
Uciekającego nie dogonisz
2.
Tam mazurska leśniczówka Gałczyńskiego
3.
Akademia Ekonomiczna
4.
Poranna msza w adwencie
5.
Sproszkowany węgiel
6.
Duży kiciuś
7.
Można go komuś wcisnąć
8.
W dyskusji każdy ma swoje
9.
Często na talerzu Ślązaka
10.
„Zakochany” miesiąc
11.
W niesławie można ją stracić
12.
„Żarłoki” w szafie
13.
Dużo, bardzo dużo wody
14.
Część omasztowania, ożaglowania
15.
Ara albo żako
16.
Jeden u dromadera
17.
Duży dziki kot lub polski czołg
18.
Numer jeden dla Włocha
19.
Krzem w Tablicy Mendelejewa
20.
Trzecia nuta w gamie
21.
Jest matką wynalazku
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AKTUALNOŚCI KULTURALNE

Wieści z desek teatru
W maju Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks”
przygotowało szereg atrakcji dla mieszkańców w każdym
wieku. Miesiąc rozpocznie się uroczystościami z okazji Święta 3 Maja, w ramach których odbędzie się „Majówka z piosenką”. Wydarzenie odbędzie się w Parku Sensorycznym
„ROSA”. Specjalnie na tą okazję występujące zespoły muzyczne przygotowały niezwykły repertuar, zawierający utwory patriotyczne, przygotowane specjalnie na to wydarzenie.
Obchody uświetnią swymi występami „Rzuchowianki”, Chór
„Lira” oraz „Miłośnicy z TMR”. Udział w imprezie może być
idealną okazją do zademonstrowania postaw patriotycznych.
Wszak muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale może uczyć
także historii.
Współpraca Rydułtów z miastami partnerskimi nie
sprowadza się tylko i wyłącznie do kurtuazyjnych wizyt przy
okazji imprez typu „Dni miasta”, ale ma wymiar znacznie
głębszy. Dowód na taką transgraniczną współpracę będzie
można znaleźć 11 maja w RCK, gdzie w tym dniu odbędą się
warsztaty muzyczne z udziałem uczniów i nauczycieli szkół
muzycznych z Rydułtów i Orlowej. Asumpt do przeprowadzenia tych międzynarodowych warsztatów dał jubileusz
szkoły muzycznej u naszych czeskich partnerów. Efektem
tychże warsztatów będzie zaplanowany na ten sam dzień koncert „Muzyczne spotkanie”. Każda wymiana doświadczeń i
technik jest cenna, a jeżeli jeszcze ma wymiar transgraniczny,
stanowi niewątpliwą szansę rozwoju wszystkich uczestników.
Koncert stanowić będzie podsumowanie warsztatów.
Kolejną przygotowaną przez Rydułtowskie Centrum
Kultury imprezą
będzie wystawione
25 maja przedstawienie „Kot w
butach”. Spektakl
przygotowały dzieci z przedszkola
„Pod
Nutką”.
Przedstawienie
wystawione zostanie z okazji Dnia
Matki. Przedszkolaki zapraszają na
nie
zwłaszcza
wszystkie mamy,
choć
tatusiowie,
dziadkowie i inni
mieszkańcy Rydułtów również są
bardzo mile widziani!
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Dwa dni później, 27 maja na deskach sali teatralnej
wydarzenie, które przyciągnie do RCK wszystkich koneserów
tzw. „kultury wyższej”. W tym bowiem dniu wystawiony
zostanie spektakl operetkowy Franza Lehara „Kraina uśmiechu”. Ta brawurowa operetka jest szczytowym dziełem tego
twórcy operetki wiedeńskiej. Historia hrabianki Lizy, chińskiego księcia Sou Czonga, Gucia i Mii bawi, ale jednocześnie uczy. Co znamienne, niemal każda z arii i duetów uzyskały status ikonicznych utworów sceny muzycznej. Warto
wspomnieć choćby o tak znanych utworach jak: „Twoim jest
serce me”, „Herbatka sam na sam”, lub „Kto dał nam klucze
do miłości bram”. W wystawianym na deskach RCK przedstawieniu udział bierze ośmioro solistów, którym towarzyszy
orkiestra. Niezwykłe doznania artystyczne gwarantowane!
Gratka nie tylko dla fanów mistrza operetki wiedeńskiej ale
dla każdego, komu nieobce są ponadczasowe dzieła operetkowe w najlepszym wykonaniu.
Łukasz Majer

Filmowy maj w RCK „Feniks”
Święto Pracy, Dzień Konstytucji 3 Maja, Zielone
Świątki, Boże Ciało – maj obfituje w tym roku w dni wolne.
Jednym z ciekawszych pomysłów na ich wykorzystanie jest
wypad do kina.
Nowości otwiera widowisko Łowca i królowa lodu
(w RCK od 2 do 5 maja). W prequelu Królowej Śnieżki i
Łowcy powracają Charlize Theron jako Ravenna i Chris
Hemsworth jako Eric. W nagrodzonej czterema Cezarami
Niesamowitej Marguerite (6-8.05.), pozbawiona słuchu muzycznego i stanowiąca obiekt drwin, starsza kobieta realizuje
swe marzenie i jako diva występuje w recitalu. Bulwar (912.05) stanowi jeden z ostatnich obrazów w dorobku Robina
Williamsa. Film opowiada o przeżywającym kryz małżeństwie, którego monotonię życia przerywa pojawienie się prostytuującego się chłopaka. Tematem komedii Dzień Matki (26
-29.05.) są losy czterech rodzin, które splatają się z okazji
tytułowego święta. W obsadzie m.in. Jennifer Aniston, Kate
Hudson i Julia Roberts. Z kolei w Nice guys. Równych gościach (30-31.05.) para nienawidzących siebie detektywów
(Russell Crowe i Ryan Gosling) próbuje rozwikłać sprawę
zaginionej dziewczyny. Ofertę zagraniczną uzupełniają
szwedzki Niebo na Ziemi (13-19.05.), austriacki Mój przyjaciel orzeł (20-26.05.), oraz zaprezentowany w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, chińsko-francusko-japoński Nawet góry przeminą (25.05.).
„Rodzimą” ofertę stanowią dwie produkcje. W jednym z nielicznych polskich musicali #W szystkogra (2026.05.) zobaczyć można śpiewających Kingę Preis, Stanisławę Celińską i Pawła Wawrzeckiego. Gwiazdami kryminału
Gejsza (1.05.) są z kolei Marta Żmuda-Trzebiatowska, Marian Dziędziel i Mirosław Zbrojewicz.
Na najmłodszych czekają film przygodowy Księga
dżungli (1-5.05.) oraz animacje Ratchet i Clank (6-12.05.),
Dzielny kogut Maniek (13-19.05.) i Były sobie człowieki (2731.05.).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. Szczegóły na stronie: www.rck.rydultowy.pl.
Kuba Abrahamowicz
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„Wiosna 2016” w Naprzodzie Rydułtowy!
Choć za oknami pogoda w kratkę, to trenerzy, działacze, ale przede wszystkim piłkarze już rozpoczęli akcję
„Wiosna 2016”. Pod tą nazwą krył się cykl Międzynarodowych Turniejów Halowych organizowanych przez „Naprzód”
Rydułtowy. Turnieje odbyły się w marcu, a ich obsada oraz
osiągnięte wyniki sportowe są imponujące.

Młodzi piłkarze „Naprzodu” Rydułtowy na stadionie ekstraklasy
Zgodnie z umową o współpracy podpisaną pomiędzy
Górnikiem Zabrze a „Naprzodem” Rydułtowy młodzi piłkarze w żółto-czarnych strojach zagościli na stadionie w Zabrzu.
1 kwietnia br. chłopcy z rocznika 2005 trenera Grzegorza Jordana wsparci rocznikiem 2006 trenera Jakuba Machnika dostąpili zaszczytu czynnego uczestnictwa w meczu ekstraklasy. Wyprowadzali mianowicie na murawę nowego stadionu w Zabrzu piłkarzy Górnika Zabrze i Pogoni Szczecin,
którzy rozgrywali mecz ekstraklasy w obecności 12 tysięcy
widzów. 24 chłopców i jedna dziewczynka (Patrycja Dylong)
miało możliwość doświadczyć ogromnej przyjemności i niezapomnianej
frajdy. Wszystkie dzieci wraz
z trenerami i
kierownictwem
klubu pojechały
autobusem do
Zabrza, gdzie
oczekiwała już
na nich opiekunka,
która
odpowiedzialna
jest za wyprowadzanie drużyn na płytę boiska. Kibice zgromadzeni na trybunach usłyszeli od spikera informację o klubie z Rydułtów i
dobrej współpracy z Górnikiem Zabrze. Młodzi zawodnicy z
„Naprzodu” otrzymali dużo braw i przeszli na sektor dla zaproszonych gości, gdzie obejrzeli cały mecz na żywo. Była to
wspaniała wyprawa i ogromne
przeżycie
dla
naszych dzieci.
Mogły się naocznie przekonać,
że warto pracować nad swoją
formą sportową.
Dzięki codziennej pracy może
kiedyś oni również będą szli na
murawę ekstraklasy, ale w eskorcie będą już ich następcy.
Ciekawostką jest też fakt, iż drugim autokarem na mecz przyjechały rodziny naszych zawodników, które są z nami na każdym meczu, wspierając ich i kibicując w ramach rozgrywek
mistrzowskich Orlików na szczeblu Podokręgu Rybnik.
(foto: www.gornikzabrze.pl)
Trener Koordynator
Robert Mościcki

5 marca odbył się turniej rocznika 2006. Gracze „Naprzodu”
pod czujnym okiem swego trenera Jakuba Machnika zmierzyli się z rówieśnikami z Górnika Zabrze, MOSiR-u Jastrzębie,
GKS-u Katowice, Rekordu Bielsko-Biała. Obsadę turnieju
uzupełnił zespół z Czech - TJ Trinec. Młodzi rydułtowicy nie
przelękli się tak renomowanych rywali i wywalczyli znakomite 3 miejsce.
Już następnego dnia na fanów piłki czekały nowe emocje, w
postaci turnieju roczników 2007, których w „Naprzodzie”
trenuje trener Grzegorz Brzoska. Również ten międzynarodowy turniej miał bardzo mocną obsadę, w postaci następujących drużyn: Górnik Zabrze, MOSiR Jastrzębie, FK Bohumin
(Czechy), Podbeskidzie Bielsko-Biała, APN Tychy i gospodarze - „Naprzód” Rydułtowy. Po zaciętej walce naszym piłkarzom udało się w tym bardzo mocno obsadzonym turnieju
zając 5 miejsce.
Trzeci z turniejów odbył się 12 marca, a podopieczni
trenera Rafała Adamczyka z rocznika 2008 mierzyli się ze
Stadionem Śląskim Chorzów, Górnikiem Radlin, Fortecą
Świerklany, Górnikiem Zabrze, MOSiR-em Jastrzębie. Dzięki
świetnej postawie gracze „Naprzodu” uplasowali się na najniższym stopniu podium.
13 marca odbył się z kolei bardzo wyjątkowy turniej,
ponieważ nasze miasto reprezentowała najmłodsza grupa,
trenująca w ramach piłkarskiego przedszkola Górnika Zabrze
i „Naprzodu” Rydułtowy. Chłopcy zagrali już w strojach naszej rydułtowskiej drużyny, a ich rywalami byli: MKS Żory,
MOSiR Jastrzębie, Górnik Zabrze, Górnik ZabrzeGierałtowice. Nasi najmłodsi adepci piłkarscy, nad którymi
pieczę sprawuje trener Dariusz Cieślak, pokazali, że nauka
piłkarskiego rzemiosła nie poszła w las i zajęli czwarte miejsce. Co istotne, zgodnie z podpisaną umową z Fundacją Górnika Zabrze, młodzi piłkarze z piłkarskiego przedszkola w
czerwcu przejdą do „Naprzodu”.
Jeżeli mieszkańcy naszego miasta nie mają jeszcze
planów na majówkę, ciekawą propozycją jest kibicowanie w
dniu 3 maja graczom „Naprzodu” z rocznika 2007 w ramach
Międzynarodowego Turnieju Chłopców U-9. Zawody odbędą
się na stadionie „Naprzodu”, a podopieczni trenera Grzegorza
Brzoski zmierzą się z naprawdę wymagającymi rywalami: TJ
Trinec (Czechy), Odra Opole, Górnik Zabrze, GKS Katowice,
MOSiR Jastrzębie, APN Tychy, MFK Ruzomberok
(Słowacja). Już po zespołach widać, że emocji nie zabraknie.
Zarówno turniej w ramach akcji „Wiosna 2016” jak i turniej
U-9 współfinansowane są ze środków Urzędu Miasta Rydułtowy. Redakcja Gazety „Kluka” gorąco zachęca do udziału w
imprezie. Za materiały dotyczące turniejów dziękuję trenerowi koordynatorowi Robertowi Mościckiemu.
Łukasz Majer
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KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - maj
- 2 maja obchodzimy Dzień Flagi
- 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka i
Hutnika
- 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza
- 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
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- w 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. Z tej okazji na rynku odbył się szereg imprez dla mieszkańców miasta
- w 2008 roku została uruchomiona strefa rozwoju małej
przedsiębiorczości przy ul. Marcina Strzody i ul. Orlovskiej
- w 2009 roku została otwarta „Galeria Sztuki” przy ul.
Strzelców Bytomskich
- w 2011 roku kapitan Robert Grzybek kombatant Armii Krajowej został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”
Stanisław Brzęczek

- 26 maja obchodzimy Dzień Matki
- w 1506 roku zmarł włoski żeglarz Krzysztof Kolumb, odkrywca ameryki
- w 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 Maja
- w 1844 roku Samuel Morse nadał pierwszy w historii telegram
- w 1919 roku zmarł w Raciborzu Karol Miarka, patron rydułtowskiej SP-1
- w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła - Papież
- w 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie pod przywództwem Wojciecha Korfantego
- w 1921 roku w czasie III Powstania doszło do najbardziej
znanej bitwy o górę św. Anny
- w 1944 roku 2 Korpus Wojska Polskiego zdobywa Monte
Cassino
- w 1945 roku podpisano bezwarunkowy akt kapitulacji w
Berlinie
- w 1945 roku miało miejsce zdobycie Berlina przez wojsko
radzieckie i 1 Armię Wojska Polskiego. W zdobyciu Berlina
brał udział plut. Antoni Waller z Rydułtów
- w 1956 roku w Warszawie uruchomiono pierwszy ośrodek
telewizyjny w Polsce.
- w 1990 roku rozwiązano w Polsce MO i SB, zastępując je
Policją i UOP
- w 1992 roku ukazała się pierwsza niezależna rydułtowska
gazeta „Goniec Rydułtowski”
- w 1995 roku w kinie „Wawel” (obecnie „Świeżyzna”) odbył
się występ Marka Grechuty, który przyjechał na zaproszenie
TMR-u
- w 1995 roku Rydułtowy brały udział w Turnieju Miast i
Gmin zajmując pierwsze miejsce
- w 1999 roku został powołany Zarząd Gospodarki Komunalnej Rydułtowy - pierwszym dyrektorem został p. Jerzy Salwiczek
- w 2001 roku zmarł Honorowy Obywatel Rydułtów dr Leopold Walla - autor książki o Rydułtowach w języku niemieckim

Życie pod błękitnym niebem
Wiosenny czas to dobry moment na wyjście z czterech ścian domu , by złapać pierwsze promyki słońca, zachłysnąć się świeżym zapachem budzące się do życia przyrody .
Nasze drużyny pierwszy krok już mają za sobą! 23
kwietnia harcerze wraz z zuchami wyruszyli na rajd wiosenny, by dokonać uroczystego otwarcia lasu. Choć trasa rajdu
wcale nie była krótka i łatwa wszyscy radośnie dotarli do
radoszowskiego lasu leżącego na skraju Rydułtów. Tam czekały na nich zagadkowe postacie – Nimfa Wodna prosto z
Nacyny , Historyczny Duch Lasu , Smok , Błędny Rycerz ,
Wiedźmy Lasu, które w formie qizów i zagadek przybliżyły
trochę informacji na temat właściwych zachowań wobec otaczające nas przyrody , tak byśmy mogli odnaleźć się we właściwym miejscu ekosystemu , nawiązując do Dnia Ziemi .
Po tej zaprawie nie zabraknie pewnie chętnych do
naszej kolejnej propozycji. Tym razem zapraszamy na wędrówkę górską na Groń Jana Pawła II , pierwszą z cyklu zadania „Pilnujcie mi tych szlaków” .
Dla tych, którzy mimo wszystko wolą mniej wyczerpujące fizycznie zajęcia proponujemy udział w zajęciach teatralnych, warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej
lub w nowo powstałym klubie fantasty. W tej różnorodności
każdy coś dla siebie znajdzie!
Kalendarium imprez organizowanych przez ZHP
Hufiec „Błękitne Niebo” w Rydułtowach :
- 30 kwietnia 2016 – wędrówka na Groń Jana Pawła II – wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy ul. Plebiscytowej
- 12 maja godz. 17.00 warsztaty pierwszej pomocy , harcówka przy ul. Ofiar Terroru 99
- 21 maj 2016r kolejna wędrówka - trasa wycieczki Wisła
Czarne – Schronisko PTTK Przysłop –Barania Góra – Wisła
Czarne. Zapewniamy przejazd autokarem tam i z powrotem ,
opiekę przewodnika górskiego , wspólny posiłek.
- 15 – 30 lipiec 2016 – obóz we Fromborku , koszt 980 zł
- 04 – 18 sierpnia 2016 – obóz w Jeleśni , koszt 600 zł
Szczegóły na temat organizowanych przez nas
przedsięwzięć mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.rydultowy.zhp.pl lub pod nr tel. 510096538.
Na powitanie lata dokładnie 21 czerwca w Rydułtowskim Centrum Kultury organizować będziemy koncert
charytatywny pod hasłem „ Młodzież rydułtowska dla Marcinka” – zapraszamy chętnych do koncertowania. Szczegóły
w kolejnym numerze Kluki.
Barbara Komarek
Komendantka Hufca
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Humor, humor, humor!!!

Odżywianie - część 2

Zapoznaj się z kilkoma radami dotyczącymi zdrowego
stylu życia! Odpowiednie nawyki żywieniowe znacząco wpływają na dobrą formę naszego organizmu. Zadbajmy więc o nasze zdrowie, smukłą sylwetkę, piękną skórę, włosy pełne blasku, silne i zdrowe paznokcie oraz o dobry nastrój. Jak? Oto
Do księdza proboszcza zwraca się pewien parafianin:
- Zmarła moja teściowa, chciałem ją pochować po bożemu, kilka rad:
tylko teraz nie wiem co lepsze - skremować ją czy pogrze- Jedz częściej i do tego mniej kalorycznie - wpłynie to pozybać?
tywnie na nasze trawienie. Podstawą w naszym odżywianiu
Ksiądz odpowiada:
powinno być jedzenie pięciu lekkich posiłków dziennie.
- Dla pewności i to, i to…
- 7 tys. kalorii = 1 kg więcej na naszej wadze - aby przybrać na
wadze 1 kg musielibyśmy zjeść siedem tysięcy kalorii więcej
Mała dziewczynka poszła pierwszy raz do spowiedzi i pyta niż bylibyśmy w stanie potem spalić.
księdza:
- Pij czerwoną herbatę - Poprawia ona trawienie i spalanie tkan- Przepraszam, ale czy to jest konfesjonał damski czy męki tłuszczowej. Idealny suplement diety odchudzającej.
ski?
- Sięgnij po sok z aloesu - zwiększa naszą odporność, ma właściwości bakteriobójcze, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.
Pobożny Muzułmanin wsiada do taksówki w Londynie.
- Unikaj fast food-ów - to dopiero puste kalorie! Nasz organizm
Usiadł, po czym powiedział do kierowcy:
- Niech pan wyłączy radio. W czasach proroka nie było ra- nie potrzebuje takich bomb kalorycznych! Lepiej zjeść zdrową
dia, ani muzyki. Szczególnie muzyki zachodniej, która jest sałatkę, kanapkę, jogurt czy owoce.
muzyką niewiernych.
- Jeśli już fast-food to w wersji zdrowszej i mniej kalorycznej Kierowca posłusznie wyłączył radio. Przejechał jednak kil- należy zamienić jasne pieczywo na ciemne, a tłuste mięso i paka metrów, po czym zatrzymał się i otworzył drzwi od stro- rówki na gotowaną pierś z kurczaka i oczywiście na o wiele
ny pasażera. Zdziwiony Muzułmanin pyta:
zdrowsze kiełbaski sojowe. Nie dodajemy do potraw dresingu!
- Co pan robi?
- Sięgnij po tuńczyka - zaserwuj sobie od czasu do czasu np.
Taksiarz odpowiada:
- W czasach proroka nie było taksówek, więc wysiadaj pan i sałatkę z tuńczyka. Tuńczyk zawiera w sobie witaminy A i D.
poczekaj sobie na wielbłąda.
- Wprowadź do swojego jadłospisu pistacje - zawierają potas i
magnez, które normują ciśnienie krwi, jak i wspomagają pracę
naszego serca oraz obniżają poziom cholesterolu.
Spotkali się ksiądz katolicki, pop prawosławny i rabin ży- Spożywaj produkty zawierające witaminy z grupy B - mają jej
dowski. I zaczęli dyskutować kto z nich jest lepszym głosidużo mięso wieprzowe, jajka, biały ser, płatki owsiane, niełucielem wiary. Postanowili, że ten z nich okaże się najlepskane ziarna pszenicy. Mają właściwości krwiotwórcze i poszym kaznodzieją, kto zdoła do swojej wiary przekonać
magają zapobiec anemii.
nawet niedźwiedzia.
- Przekonaj się do pokrzywy zwyczajnej - ma działanie przeciwPo tygodniu spotkali się ponownie i rozpoczęli swoje opowirusowe, oczyszcza, jak również obniża ciśnienie krwi. Najlewieści.
piej pić odwar z jej liści. Jednak jest też dostępna w saszetkach.
Rozpoczął ksiądz katolicki:
- Poszedłem do lasu i znalazłem w gawrze niedźwiedzia. Nie - Polub natkę pietruszki - zawiera ona najwięcej cennej dla nauląkłem się i zacząłem głosić słowo Boże. Niedźwiedź zary- szego organizmu witaminy C.
czał i rzucił się na mnie. Ale wtedy wyciągnąłem kropidło i
- Dodawaj koper - pobudza trawienie. Bardzo pomocny przy
pokropiłem go święconą wodą. I żarliwie zacząłem modlić
wzdęciach, jak i przy stanach kurczowych jelit.
się za jego duszę. I stał się cud! I zrobił się łagodny jak baranek. Teraz nauczam go katechizmu...
- Dodaj do sałatki kilka kropel octu jabłkowego - znajduje się w
- Ze mną było podobnie - rozpoczął swoją opowieść pop
nim dużo potasu i kwas mlekowy, dzięki którym usuwane są
prawosławny. - Ale my nie święcimy wodą święconą. Dlate- toksyny z organizmu. Ocet jabłkowy wpływa pozytywnie na
go jak niedźwiedź rzucił się na mnie musiałem uciekać do
nasz metabolizm.
rzeki.
- Jedz produkty z witaminą D - zawierają ją między innymi:
Przepłynąłem na drugi brzeg, a niedźwiedź za mną. A kiedy tuńczyk, łosoś i mleko. Nasze codzienne zapotrzebowanie na tę
wyszedłem na brzeg, stanąłem i zakreśliłem znak krzyża
witaminę wynosi 5 mikrogramów.
nad wychodzącym z wody niedźwiedziem. I stał się cud!
- Uzupełnij witaminę K - jeśli masz obfite miesiączki, warto
Niedźwiedź całą duszą przyjął naszą wiarę. teraz pomaga
jeść sałatę, kalafior, brukselkę, szpinak i brzoskwinie. Zmniejmi w obowiązkach cerkiewnych...
szy to duży wypływ krwi.
- A Tobie jak poszło? - pytają po chwili rabina.
Rabin popatrzył na swój postrzępiony i podarty chałat, po- - Po 30-ce jedz mniej! - nasz organizm po 30 roku życia spala o
targaną brodę i pejsy i powiedział:
100 kalorii mniej niż przed 30-ką. Dlatego należy uważać na to
- Taaa... Muszę przyznać, że chyba niepotrzebnie zacząłem co jemy i ile. Jedząc tyle samo z wiekiem możemy zaobserwood obrzezania...
wać wzrost wagi.
Małgorzata Wanat,
za http://dietadlazdrowia.pl
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Sprawozdanie Straży Miejskiej za miesiąc marzec
- nałożono 9 mandatów kredytowych na sumę 1 050,00 zł
- skierowano 3 wnioski do sądu
- udzielono 25 pouczeń drogowych i porządkowych
- przeprowadzono 6 kontroli posesji
- przeprowadzono 4 kontrole placówek handlowych
- interweniowano w sprawie palenia plastikami w piecach –
nałożono 3 mandaty
- nałożono 3 mandaty za spożywanie alkoholu w miejscach
publicznych
- przeprowadzono 2 interwencje związane z zakłóceniem ciszy nocnej
- nałożono 1 mandat oraz udzielono 3 pouczeń w sprawie
niszczenia zieleni miejskiej
- udzielono 13 pouczeń odnośnie parkowania
- wzięto udział w 9 asystach i wizjach
- zabezpieczono ruch w czasie drogi krzyżowej
- 3-krotnie interweniowano w sprawie martwych zwierząt na
ulicy
- prowadzono codzienne kontrole obiektów szkolnych w porze wieczorno-nocnej
- prowadzono ciągłe kontrole terenów użytku publicznego
obiektów miejskich jak: „ROSA”, „MPK”, „RoKo”, „RCK”,
„USC”, „Rafa”, „RPP”, „PKP”
- na bieżąco kontrolowano pustostany oraz interweniowano
na podstawie zapisów monitoringu
Stanisław Brzęczek

KRZYSZTOF KLENCZON w głównej roli VIII
„Niezapominajki”
Świadoma poziomu i pełna oczekiwań publiczność w
sali teatralnej Rydułtowskiego Centrum Kultury, w tym zaproszeni goście z burmistrzem K. Newy, senatorem A. Gawędą, radnymi, rodzicami i bliskimi występujących poznaje z
programu koncertu młodych i ambitnych wykonawców.
Co jest w piosenkach Krzysztofa niezwykłego i wartego pamięci przybliżali nam prowadzący ten nastrojowy wieczór Grzegorz Kózka z Wiktorią Brzóska i Natalią Słowik w
tle nieco siermiężnej dekoracji potęgującej klimat tamtych lat
Po
trudnych
eliminacjach
finalistami
tegorocznej
„Niezapominajki” zostali Monika Syrek, Aleksandra Korus,
Wirginia Chlebowska, Viktoria Zondlo, Dominika Sławik,
Agata Konofał i Karol Szymura, którzy po raz kolejny zmierzyli się z polskim big beatem w czystej postaci. A nie było to
łatwe tym bardziej, że część publiczności pamięta refleksyjne
piosenki Klenczona.
Artystom towarzyszyli: pianista i aranżer – Kuba Niemirski, gitarzysta - Czesław Hibner, basista – Marek Ogonowski, perkusista Piotr Tkaczyk i saksofonista oraz koordynator zespołu – Bartosz Głombica – efekt koncertu to i ich
zasługa.
Niełatwe zadanie miało do wykonania jury tegorocznej
edycji, o czym przed ogłoszeniem werdyktu mówiła Anna
Urbańczyk – dyrektor Szkoły Muzycznej im. Pawła Świętego
w Rydułtowach, prócz niej oceniali: Katarzyna Wuwer – nauczyciel śpiewu, dyrygent chórów, Jarosław Hanik – pianista,
aranżer, kompozytor i Kamil Machulec – gitarzysta zespołu

Uważna miała być i publiczność, bo i ona wybierała
swojego faworyta.
I rozpoczął się konkurs, muzyka przeplatana wspomnieniami o Krzysztofie, o czasach, w których on i jemu podobni tworzyli. Urodził się w 1942r, z kilku instrumentów
najbardziej ukochał gitarę, muzykował z Czesławem Niemenem, określany polskim Johnem Lennonem, grywał w różnych zespołach lecz w 1972 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam grał i komponował coraz mniej.
Zaprezentowane piosenki, różnorodne, pisane przez
niego lub jego przyjaciół oddają dramatyczne historie rodzinne np.;”Biały krzyż”, pasje jakim się Klenczon oddawał poznajemy w utworze „Port”, jego poszukiwania przystani muzycznej „Powiedz stary? Gdzieś Ty był”, czy nostalgiczne
chwile życia rodzinnego i tęsknoty za ojczyzną ujęte w kołysance dla córki pt: „Natalie-piękniejszy świat”.
Największą popularność zdobyły piosenki śpiewane
przez młodego, przystojnego często zadziornego Klenczona,
czasem z Czerwonymi Gitarami, romantyczne, wręcz zabawne, oddające nastrój ulotnej chwili takie jak np.: „Nikt na
świecie nie wie”, „Kwiaty we włosach” , „ A czy Ty się boisz myszy?” i wiele innych.
Co zadecydowało, że jury wydało taki werdykt, ich
zadanie było niezwykle trudne. Z pewnością były to umiejętności wokalne i interpretacja utworu a może o sukcesie zadecydował los, który dał wykonawcom tak wspaniałe piosenki
do wykonania:
Oto zwycięzcy VIII „Niezapominajki” :
- I miejsce Dominika Sławik : „Powiedz stary gdzieś Ty był”
i „Pluszowe niedźwiadki”
- II miejsce Agata Konofał: „Biały Krzyż” i „Nie przejdziemy
do historii”
- III miejsce Virginia Chlebowska: „Port” i „Historia jednej
znajomości”
Nagrodę Burmistrza Miasta Rydułtowy odebrała Victoria Zondlo, śpiewała „Za rok matura” i „10 w skali Beauforta”
Wyróżnienie otrzymała Monika Syrek, wykonała
„Licz do stu” i „Raz na tysiąc nocy”
Serca publiczności i ich nagrodę zdobyła Agata Konofał i wbrew wszystkiemu jak Klenczon przeszedł do historii
polskiej muzyki tak i Agatę wielu zapamięta na długo.
Warto tu wspomnieć, że dla wylosowanego szczęśliwca spośród publiczności czekał pyszny tort autorstwa Pauliny
Wołowczyk.
A potem były jeszcze mocne uderzenia i wrażenia
zaserwowane przez grupę DPSA, której liderem jest dwukrotny już laureat Niezapominajki – Olek Zieleźny.
Były i podziękowania dla sponsorów nagród i wszelkich specjałów dla artystów i publiczności.
Wielkie gratulacje należą się oczywiście zwycięzcom,
którzy z pewnością zawalczą o następne laury, ale także tym,
których nie oglądaliśmy na scenie a przystąpili do pełnych
emocji eliminacji.
Ktoś był motorem sprawczym całego zdarzenia – p.
Katarzyna Konofał wraz z grupą zaangażowanych ludzi z
dużą wyobraźnią sprawiła, że wieczór 1 kwietnia spędzony w
na koncercie NIEZAPOMINAJKI był muzyczną ucztą –
dziękujemy!!!
Wielu ma nadzieję, że przyszłoroczny koncert, ostatni
przed jubileuszowym, będzie równie bogaty szczególnie w
talenty młodych a sala RCK wypełni się po brzegi.
Katarzyna Białek
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Wiktoria Brzuska - dziewczyna z Rydułtów została II WICEMISS konkursu piękności MISSRENETA
Konkurs piękności MISSRENETA cieszy się w Republice Czeskiej sporą tradycją i ogromną popularnością. Występują w nim uczennice szkół średnich również ze Słowacji i Polski.
W tym roku do finałowej 12 dziewcząt dołączyły dwie uczennice
Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach: Natalia Słowik i Wiktoria Brzuska. Przygotowania do gali
finałowej konkursu trwały wiele tygodni. Dziewczyny miały
kilka sesji zdjęciowych między innymi z czeskimi hokeistami, na
wieży widokowej w Ostrawie, czy lotnisku. Uczyły się również
skomplikowanej choreografii i pobierały lekcje aerobiku.
Wszystko po to, aby jak najpiękniej zaprezentować się przed
zacnym, kilkunastoosobowym jury konkursu MISSRENETA, w
skład którego wchodziła duża liczba przedstawicieli sponsorów.
Gala finałowa prowadzona była pod tegorocznym hasłem
„Abeceda Ro(c)ku” i pokazywała dziewczyny zarówno w rockowych rytmach, jak i w kreacjach obrazujących pory roku. Zobaczyliśmy Natalię i Wiktorię jako kwiecień i lipiec, bo wylosowały numery 4 i 7. Dziewczyny paradowały w strojach kąpielowych, kreacjach rockowych czy sukniach wieczorowych. Na
estradzie towarzyszyły finalistkom znane gwiazdy czeskiej estrady m.in.: Petra Janu i Vladimir Horn. Już na początku imprezy
Wiktoria Brzuska zdobyła tytuł MISS FOTO, ku ogromnej radości polskich
„kibiców”
wśród których byli:
burmistrz
miasta Rydułtowy
pani Kornelia Newy,
przewodniczący Rady
Powiatu
Wodzisławskiego Eugeniusz Wala, członkowie zarządu powiatu
wodzisławskiego Danuta Maćkowska i Leszek Bizoń, który zasiadał w jury konkursu, Jacek Stebel - dyrektor ZSP nr 2 w Rydułtowach oraz Piotr Skowronek – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. Nie zabrakło także najbliższych uczestniczek, które gorąco kibicowały!
Dziewczyny pięknie przedstawiły się polskiej publiczności na
scenie, podkreślając, że są uczennicami klasy policyjnej. „To
najpiękniejsze policjantki jakie widziałem” – stwierdził czeski
organizator – Libor Lenco. „Z takich rąk miło jest przyjąć mandat” - żartował Eugeniusz Wala. Kiedy zapadł werdykt nasza
radość była ogromna. Wiktoria Brzuska została II WICEMISS
konkursu. W pięknej różowej sukni wieczorowej wyglądała zjawiskowo! Wszyscy pospieszyliśmy na scenę z gratulacjami. To
pierwsza tak wysoka wygrana polskich dziewczyn w 24-letniej
historii konkursu! „Czuję się trochę onieśmielony wysokością
naszej modelki” – przyznał ze śmiechem prowadząc pod rękę
zwyciężczynię Piotr Skowronek – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. „Panie
dyrektorze to tylko te 20 centymetrowe szpilki” - odparła skromnie miss z łezką wzruszenia w oku i delikatnym uśmiechem...
Artur Charendarczyk

Wiosenny zawrót głowy w Plastusiowie
Zimę żegnaliśmy w balowych nastrojach podczas wspaniałej zabawy na karnawałowym balu. Ten dzień w Plastusiowie był
naprawdę magiczny. Fantazyjna, kolorowa dekoracja, wesoła muzyka witały dzieci już od progu, a w salach można było spotkać boha-
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terów największych hitów kinowych i książkowych. W tym dniu
każdy mógł być tym kim tylko zapragnie. Dzieci po raz kolejny nie
zawiodły swoją pomysłowością, a każdy miał szansę zaprezentować
swoje przebranie. Po śniadaniu rozpoczęło się prawdziwe karnawałowe szaleństwo. Na sali czekał już wodzirej z listą największych
przebojów przy których świetnie bawiły się zarówno dzieci jak i
panie. Zabawa była świetna, a zmęczeni balowicze mogli odpocząć
w salach przy słodkim poczęstunku.
W przedszkolu mamy wiele atrakcji, ale jednak postanowiliśmy wybrać się w kosmos. Panowie Michał i Dawid zabrali nas
w daleką podróż. Przybliżyli nam świat astronomii. Oglądaliśmy
kawałki meteorytów, piasek pochodzący z Marsa, a także sprawdzaliśmy świat przez teleskop.
Kiedy zeszliśmy już na Ziemię, dwoje naszych przedszkolaków pojechało do Gorzyczek reprezentować nas na konkursie
gawędziarskim „Mały Śląski Recytatorek”. Emilia i Błażej zaprezentowali utwór „Bojka o Jonku i Gryjtce”, czyli „Bajka o Jasiu i
Małgosi”. Publiczności bardzo się podobało, a za swój występ
otrzymali nagrody oraz podziękowanie.
Żeby mieć siłę korzystać z uroków zbliżającej się wiosny,
uczyliśmy się prawidłowo odżywiać i dbać o nasze zdrowie. Teraz
już wiemy, ze zdrowe jedzenie może być piękne, kolorowe no i
przede wszystkim smaczne! A żeby można było cieszyć się jedzeniem trzeba mieć zdrowe zęby! Dlatego odwiedziły nas panie, które
sprawdziły stan naszych zębów, poradziły jak o nie dbać oraz rozwiały nasze obawy przed wizytą w gabinecie stomatologicznym.
Aby bezpiecznie cieszyć się wiosną, odwiedziły nas zaprzyjaźnione dziewczyny z harcerskiej drużyny ratowniczej. Przypomniały nam wszystkie niezbędne numery alarmowe, nauczyły
udzielać pierwszej pomocy. Nasze przedszkole otrzymało dyplom
„Małego ratownika”. Kiedy coś złego się wydarzy, my wiemy jak
się zachować!
Kolejny raz też wybraliśmy się do zaprzyjaźnionego
przedszkola w Gorzycach, tym razem na konkurs taneczny „Śpiwej
i tancuj po Ślonsku”. I wiecie co?! – zdobyliśmy 3 miejsce i gorące
brawa. Bardzo się cieszymy! Były też nagrody i słodki poczęstunek.
Tuż przed nadejściem prawdziwej wiosny w naszym
przedszkolu odbyło się przedświąteczne spotkanie z rodzicami.
Zabawy było co nie miara, a że spotkanie odbyło się przed Niedzielą Palmową, rodzice mieli za zadanie stworzyć, najpiękniejszą,
najciekawszą, najbardziej oryginalną palmę wielkanocną, żeby
podgrzać atmosferę ogłoszono konkurs międzygrupowy. Rodzice
bardzo wzięli to sobie do serca, pracowali w pocie czoła. Kibicowały im dzieci jednocześnie wykonując swoje świąteczne pisanki.
Każdy chciał wygrać. I tak też się stało, nie dało się wyłonić jednego zwycięzcy, więc wszyscy nimi zostali. Powstały więc palmy
wielkanocne o długości 2m, które były ozdobą naszego przedszkola
przez całe święta. Po ciężkiej pracy przyszedł czas na największą
frajdę – szukanie prezentów! Zajączek zostawił dla dzieci co nieco
w przedszkolnym ogródku. Słychać było już tylko okrzyki radości i
zadowolenia.
Jak to wiosną i przy świętach bywa ważne jest jajko i to co z niego
się wykluwa. Prowadziliśmy więc zajęcia metodą projektową
pt:”Kurczaki”. Wiemy już skąd się bierze jajko i kura i tak jak J.
Brzechwa w wierszu „Jajko” możemy zastanawiać się co ważniejsze jajko czy kura.
I w tak wspaniałych nastrojach powitaliśmy długo oczekiwany pierwszy dzień wiosny. Wesołym i kolorowym korowodem
przemaszerowaliśmy wokół przedszkola razem z Marzanną zrobioną tradycyjnie już z surowców wtórnych. Następnie w przedszkolnym ogródku pożegnaliśmy zimę segregując elementy Marzanny do
odpowiednich kolorowych worków. Głośno śpiewając radosną piosenkę cieszyliśmy się z długo wyczekiwanej wiosny!
W wiosennej aurze, dokładnie 1 kwietnia w naszym
przedszkolu zorganizowaliśmy konkurs „Mam talent”. Chętne dzieci prezentowały swoje umiejętności. Były piosenki i wiersze. Każdy
uczestnik otrzymał dyplom oraz nagrodę, ale chyba największą
nagrodą było uznanie w oczach kolegów. Zdziwilibyście się jakie
talenty posiadają nasze przedszkolaki… i to wcale nie primaaprilisowy żart… a może jednak tak?
Nauczycielki PP1
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Komunikat KWK „Rydułtowy”

Nasz kolejny wielki gastronomiczny sukces

W dniu 31 marca 2016 r. Kompania Węglowa S.A. zbyła
na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kopalnię Węgla Kamiennego „Anna” (wydzieloną część KWK
„Rydułtowy-Anna”). W związku z powyższym spółki zawarły porozumienie określające następujący zakres odpowiedzialności i tryb postępowania w sprawach szkód górniczych
obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 r.:

Krzysztof Firut uczeń 3 klasy Technikum w Rydułtowach, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych, zajął II miejsce w Bielskim Regionalnym
Konkursie Kulinarnym pod hasłem „Finezja smaków potraw
z makaronów” zorganizowanym przez ZSGiH w BielskuBiałej. Otrzymał również nagrodę za najlepszą potrawę Komisji VIP. Został wybrany spośród 16 uczestników, co świadczy o „finezji
smaku” przygotowanej
przez
niego
potrawy. Każdy uczeń w
ciągu 90 minut
miał przygotować 4 porcje
potrawy, której
podstawowym
składnikiem
był makaron.
Zawodnicy
wchodzili do pracowni gastronomicznej co 15 min. i każdy
musiał zrobić makaron od podstaw. Rywalizacja i konkurencja była ogromna. W jury zasiadało wielu znanych szefów
kuchni z całej Polski. Krzysiek sporządził „Mufinkę z pomarańczami i kaczką na leśnym mchu”. W skład potrawy wchodził m.in. żel, który został wykonany z tekstur molekularnych. Krzysiek ukończył kurs kuchni molekularnej w Akademii Molekularnej Jeana Bosa. Kuchnia molekularna to zresztą
jego pasja. Wrócił z Bielska z wieloma nagrodami i z apetytem na następne.

1. Wnioski o naprawienie szkód, o zabezpieczenie przed
szkodami górniczymi lub o zwrot kosztów za wykonanie zabezpieczenia obiektu przed wpływami eksploatacji górniczej, będą przyjmowane przez KWK
„Rydułtowy”.
2. W przypadku, gdy okaże się, że szkoda górnicza została spowodowana wyłącznie działalnością zakładu
górniczego KWK „Anna” (dawniej Ruch „Anna”
kopalni „Rydułtowy-Anna”), wniosek wraz ze sporządzoną przez KWK „Rydułtowy” opinią górniczogeologiczną zostanie niezwłocznie przekazany do
SRK S.A. KWK „Anna”, celem jego dalszej obsługi
i realizacji.
3. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Anna”,
po otrzymaniu wniosku z KWK „Rydułtowy” niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przejęciu
obsługi jego sprawy, względnie poinformuje go o
oddaleniu zgłoszonych roszczeń.
4. W przypadku gdy okaże się, że szkody górnicze spowodowane są ruchem dwóch zakładów górniczych:
KWK „Anna” i KWK „Rydułtowy”, obsługę i realizację złożonych wniosków prowadzić będzie KWK
„Rydułtowy”, na podstawie trójstronnej ugody zawieranej z poszkodowanym przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Rydułtowy” i Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Anna”.
5. W przypadkach, w których Kompania Węglowa S.A.
zawarła już z poszkodowanymi ugody o naprawy
szkód, lecz do dnia 31 marca 2016 r. nie uregulowała podjętych w nich zobowiązań, Kompania Węglowa S.A. i Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
KWK „Anna” będą zawierać z Poszkodowanymi
trójstronne porozumienia:
a) o zmianie stron ugody – w miejsce KW
S.A. KWK „Rydułtowy” wstąpi SRK
S.A. KWK „Anna” – o ile szkody związane są wyłącznie z ruchem zakładu
górniczego KWK „Anna”,
lub
b) o przystąpieniu SRK S.A. KWK „Anna”
do ugody (obok KW S.A. KWK
„Rydułtowy”), o ile szkody są skutkiem
ruchu dwóch zakładów górniczych:
KWK „Anna” i KWK „Rydułtowy”.
6. Dla potrzeb planowanych inwestycji budowlanych lub
nabywania nieruchomości gruntowych, położonych
w granicach obszaru działalności górniczej KWK
„Anna”, informacji o warunkach geologicznych i
górniczych udzielać będzie KWK „Rydułtowy”.
Dyrektor KWK Rydułtowy
Janusz Matuszek

Krzysztof Firut i jego koleżanka Angelika Paulus uczennica tej samej klasy, zajęli II miejsce w V edycji
„Śląskiej Jesieni Kulinarnej” w ZSE w Wodzisławiu Śląskim
pod hasłem „Śląski finger food”. Przygotowali przekąski w
trzech różnych formach z wykorzystaniem fileta śledziowego
a`la matias, suszonych pomidorów oraz papryki smażonej w
zalewie. Przekąski były podawane w pojemnikach finger food. Bardzo cieszymy się z sukcesów naszych uczniów, i mamy nadzieję na następne.
Alicja Pawliczek

Spotkanie z jednostką specjalną „AGAT”
W czwartek, ostatniego dnia marca, uczniowie klasy
I Ta - technik logistyk mieli możliwość pogłębić swoje zainteresowania wojskowością. Jako klasa mundurowa kolejny już raz
zetknęli się ze specyfiką żołnierskiego rzemiosła. Dzięki podpisanemu we wrześniu Porozumieniu o współpracy ZSP nr 2 z
WKU w Rybniku w naszej szkole pojawili się żołnierze z najmłodszej w kraju, powstałej w 2011 r., jednostki specjalnej
"Agat". Spotkanie składało się z dwóch części: teoretycznej, w
trakcie której omówiono zadania jednostki, jej historię i specyfikę służby, oraz części drugiej o charakterze praktycznym. Tutaj
nie było już słów, a jedynie "pot i łzy" w czasie wyczerpujących
ćwiczeń sprawnościowych, stanowiących element treningu żołnierskiego. Mimo wszystko niektórzy uczniowie twierdzą, że
zrobią wszystko, by w przyszłości znaleźć się w szeregach
"Agatu".

Justyna Zarembska-Mańka

KLUKA 365/1 Maja 2016

WIEŚCI Z GMINY LYSKI

15

W jednostkach OSP po wyborach

Młodzi zapobiegają pożarom

Z początkiem roku 2016 odbyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy. Jako pierwsze odbyło się 16 stycznia zebranie w OSP Żytna, a ostatnie – 5 marca w Bogunicach. Strażacy ochotnicy dokonali podsumowania działalności za rok ubiegły i przedstawili plan na rok bieżący. Oprócz
corocznego sprawozdania ochotnicy wybierali władze –
Zarząd oraz Komisję Rewizyjną – na pięcioletnią kadencję w
latach 2016 – 2020. Prezesami i naczelnikami
poszczególnych jednostek OSP zostali wybrani:
Adamowice - Mirosław Benauer i Paweł Harnasz,
Bogunice - Michał Osadzin i Krzysztof Wojtyczko,
Dzimierz - Zbigniew Depta i Wojciech Depta,
Lyski - Andrzej Kolarczyk i Edward Cyran,
Pstrążna - Krzysztof Donat i Sylwester Musioł,
Raszczyce - Arnold Powalla i Waldemar Tumula,
Sumina - Eugeniusz Zientek i Jarosław Kloc,
Zwonowice - Dawid Masarczyk i Marek Wacławczyk,
Żytna - Krzysztof Figura i Jarosław Wolnik.

Już niemal od czterdziestu lat Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje corocznie Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. Towarzyszy mu także od lat konkurs
plastyczny o tematyce ochrony przeciwpożarowej. Turniej ma
charakter wieloszczeblowy, a rozpoczynają go eliminacje na
poziomie gminy.

14 kwietnia w OSP Dzimierz Zarząd Gminny Związku
OSP podsumował Kampanię i omówił przygotowania do
Zjazdu Gminnego. Wyboru władz Gminnych Związku oraz
delegatów na Zjazd Powiatowy dokonają nasi ochotnicy w
czerwcu.
Krzysztof Kluczniok

W naszej gminie XXXIX edycja TWP miała swój
początek remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytnej. Eliminacje gminne odbyły się tam 12 marca tradycyjnie w trzech
grupach wiekowych - szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych. Wśród uczniów podstawówek
najlepszym okazał się Tomasz Hanusek z OSP Zwonowice,
który pozostawił za sobą Patryka Przybyłę z Adamowic i Karola Dzikowskiego z Dzimierza. Wiktoria Pojda z Bogunic
zwyciężyła w kategorii gimnazjalnej przed Wiktorią Wardengą z Dzimierza oraz Damianem Kolarczykiem z Lysek. Zaciętą rywalizację w grupie ponadgimnazjalnej wygrał Patryk
Chojnacki z Bogunic przed Robertem Kolarczykiem z Lysek i
Mateuszem Skrzypcem ze Zwonowic. Biorący udział w eliminacjach powiatowych 1 kwietnia zwycięzcy turnieju gminnego zajęli zgodnie drugie miejsca w swoich grupach wiekowych.
Konkurs plastyczny na szczeblu gminnym rozstrzygnięto jeszcze 2 grudnia ub. roku. Tu było aż 6 grup wiekowych – przedszkolaki, uczniowie klas I-III podstawówek,
klas IV – VI podstawówek, gimnazjaliści, młodzież ponadgimnazjalna oraz dorośli. W poszczególnych kategoriach
zwyciężali : Kinga Majchszak z OSP Pstrążna, Adrian Wolnik z Żytnej, Sandra Grela z Bogunic, Wiktoria Pojda z Bogunic, Marlena Pojda z Bogunic oraz Natalia Sobik z Bogunic.
Rozstrzygnięcia na szczeblu powiatowym nastąpiły także 1
kwietnia w Starostwie Powiatowym. W trzech najstarszych
grupach plastyczek najwyżej oceniono prace reprezentantek
OSP Bogunice – Wiktorii Pojdy, Marleny Pojdy oraz Natalii
Sobik.

Walne zebranie w OSP Dzimierz.
Najlepsi w eliminacjach powiatowych będą walczyć
o laury na zawodach szczebla wojewódzkiego. Życzymy im
powodzenia!
Krzysztof Kluczniok

Wszyscy uczestnicy zebrania Zarządu Gminnego.
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Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU
za okres od 17 marca do 20 kwietnia 2016 r.
Referat Inwestycji
OŚWIETLENIE ULICZNE PĘTLI AUTOBUSOWEJ
PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ
W dniu 13 kwietnia został ogłoszony przetarg na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpi dnia
29 kwietnia. Został również wyłoniony inspektor nadzoru.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1
Wyłoniono wykonawcę robót obejmujących zakres: prac termomodernizacyjnych oraz wymiany instalacji centralnego
ogrzewania w szkole wraz z wykonaniem utwardzenia wewnętrznej drogi dojazdowej od strony ulicy Plebiscytowej
oraz utwardzenia placu manewrowego przy budynku szkoły
i hali sportowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OPOLSKA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Opolu. Z firmą tą podpisano
umowę na kwotę brutto: 1 226 925,00 zł.
Planowany termin rozpoczęcia robót: 4 maj.
Zakończenie robót planuje się do 23 sierpnia.
Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego z Bogdanem Przeliorzem, reprezentującym
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych sp. z o. o. z siedzibą
w Rybniku. Wartość umowy brutto: 12 300,00 zł.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
GIMNAZJUM NR1
W dniu 14 marca podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym
„Ecomplex” Grinspek Ewa z Łukowa Śląskiego. W dniu 17
marca zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z firmą „Studio Połomscy” z Rydułtów. Dnia 6 kwietnia
powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym na dzień 9 maja terminie rozpoczęcia robót
budowlanych.
Wartość robót budowlanych I etapu: 999 366,19 zł
Termin wykonania robót budowlanych: 23 sierpnia.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY ULICY GEN. J.
BEMA
W dniu 11 kwietnia projektant dostarczył projekt budowlany.
W trakcie opracowania są projekty związane z przyłączami do
budynku sali sportowej. Kontynuowane są prace kosztorysowe.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maj.
Łączna wartość zleconej dokumentacji projektowej wraz z
nadzorami autorskimi: 123 492,00 zł
ZIELONE WYSPY MIASTA – ROZWÓJ TERENÓW
ZIELENI W RYDUŁTOWACH
Rozpoczęcie robót, obejmujących zagospodarowanie terenów
przy ul. Fryderyka Engelsa, Obywatelskiej, Wojciecha Korfantego i Raciborskiej (teren za USC) planuje się w roku 2017.
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ - PROJEKT
Pismem z dnia 24 marca Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych na budowę
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Ustalono z biurem
projektowym zakres opracowania części kosztowej.
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Termin opracowania: 15 maj.
Wartość umowy: 177 120,00 zł.
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA
TRAUGUTTA
Przejęto grunty rolne od Agencji Nieruchomości Rolnych z
Opola. Przygotowuje się materiały w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
MODERNIZACJA UL. NIEWIADOMSKIEJ – PRZEPUST
Trwają prace projektowe. Projektant opracował operat wodnoprawny.
Wartość prac projektowych i nadzorów autorskich: 18 400,00
zł
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maj.
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY FRYDERYKA
ENGELSA – obok ronda
Projektant uzgadnia warunki podłączeń i włączeń do istniejącej infrastruktury w obrębie inwestycji. Trwają prace projektowe.
Wartość prac projektowych i nadzorów autorskich: 9 400,00zł
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 czerwiec.
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTOWICZA
Projektant uzyskał pozytywną opinię związaną z planowanym
odstępstwem od warunków technicznych przy budowie chodnika na odcinku etapu pierwszego. W chwili obecnej trwają
prace związane z podziałem gruntów nieruchomości, które
zostały przejęte pod budowę chodnika dla etapu drugiego.
Wartość usługi projektowej wraz z nadzorami autorskimi: 40
098,00 zł
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA
(WYSEPKA PRZY SKRZYŻOWANIU ZE STARĄ RACIBORSKĄ)
Wystąpiono do firmy TAURON o przedłużenie terminu wykonania przyłącza do dnia 30 czerwca 2017 r. z uwagi na toczące się rozmowy i ustalenia projektowe z przedstawicielami
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ustalenia dotyczą ostatecznego projektu i kształtu przebudowy drogi nr 935
w Rydułtowach, obejmującego również działkę, na której ma
być zlokalizowane złącze elektryczne. W związku z tym zasadnym jest odroczenie prac do zakończenia projektu przebudowy drogi 935 w Rydułtowach.
ODWODNIENIE ULICY PIETRZKOWICKIEJ
Właściciele nieruchomości nie wyrazili zgody na przejście
przez ich teren z kanalizacją odwodnienia ulicy Pietrzkowickiej po zmienionej trasie. Trwa uzgadnianie innego rozwiązania - przez działkę sąsiednią.
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA
W dniu 8 kwietnia Pracownia Projektowa ARCHIDOM przedstawiła kilka koncepcji rozbudowy i modernizacji budynku
Urzędu Miasta. Przedmiotowy zakres poddany został analizie
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ostatecznie
Konserwator wyrazi zgodę na zaproponowany kierunek rozbudowy i stopień ingerencji w istniejący budynek. W dniu 19
kwietnia doprecyzowano ostateczną koncepcję rozbudowy. W
najbliższych dniach uzgodniona zostanie kolorystyka elewacji
zewnętrznej.
Wartość prac koncepcyjnych: 10 824,00 zł
Termin opracowania koncepcji: 30 kwietnia.
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AKTUALNOŚCI

MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – BOCZNEJ
Przygotowano materiały przetargowe na roboty budowlane. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu
19 kwietnia.
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT
W dniu 15 marca zawarto umowę na opracowanie projektu z firmą ML DESIGN Lilla Piotr z Kończyc Małych.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 październik.
Wartość wykonania projektu: 18 690,00 zł.
BUDOWA CHODNIKA NA UL. KS. BOLESŁAWA SZYSZKI
Trwają prace projektowe.
Termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na
prowadzenie robót upływa z dniem 1 czerwca.
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ ETAP II i
III
Dnia 24 marca nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie prac budowlanych. Oferty złożyło 8 firm, proponując ceny z zakresu od
1 390 375,25 zł do 1 924 232,60 zł. Trwają prace komisji przetargowej.
Dnia 18 marca zostało ogłoszone zapytanie na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Do dnia 31 marca wpłynęło 5 ofert z cenami
od 9 840,00 zł do 28 350,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma „Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak”
z Wodzisławia Śl. Z firmą zostanie podpisana umowa.
MODERNIZACJA WNĘTRZA BUDYNKU OSP RADOSZOWY
Wpłynęły trzy oferty cenowe na prace projektowe w kwocie od
13 900,00 zł do 24 108,00 zł.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Joanna Nosiadek prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą: Projektowanie architektoniczne Joanna Nosiadek z Radlina.
Wartość oferty cenowej wynosi 13 900,00 zł.
OGRODZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
Przeprowadzono roboty pomiarowe.
Termin realizacji robót: do 31 sierpnia.
OGRODZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3
Przeprowadzono roboty pomiarowe.
Termin realizacji robót: do 31 sierpnia.
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wisko teatralne. Premiera spektaklu planowana jest na koniec
sierpnia 2016 roku, jednak już 6 i 13 maja o godzinie 16.30 w
Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” odbędą się spotkania
historyczno-wspomnieniowe, na które zapraszamy wszystkie
osoby zainteresowane tematem oraz osoby, które być może pamiętają to miejsce lub słyszały o nim w rodzinnych opowieściach,
posiadają zdjęcia lub inne dokumenty i archiwalia. Czekamy również na informacje o osobach, które chętnie podzieliłyby się
wspomnieniami na temat obozów ale nie mają możliwości uczestniczenia w spotkaniu.
Partnerami projektu są Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz i Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

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:

Urząd Miasta Rydułtowy

Zaproszenie na spotkanie
„92 DNI – TEATR ZBRODNI” – w poszukiwaniu prawdy o filii
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Rydułtowach.
Podczas II Wojny Światowej
kopalnia w Rydułtowach
została przejęta przez koncern Hermann Göring Werke. Kopalnia musiała pracować na potrzeby wojenne,
toteż by zwiększyć wydajność i zapewnić źródło taniej
siły roboczej, w Rydułtowach w latach 1942-45
stworzono pięć obozów.
Przez 92 dni funkcjonowała tu także filia obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau. Czas skutecznie wymazał wiedzę na temat
tych wydarzeń, a na miejscu kaźni powstało osiedle mieszkaniowe. Jedyną pozostałością po tych wydarzeniach jest osiedlowy
pomnik, nazwa ulicy i kilka akapitów w książkach opisujących
historię miasta. Dlatego grupa nieformalna pn. ”Grupa Trzymająca Teatr” postanowiła odkopać ze zbiorowej niepamięci informacje na temat funkcjonowania obozu i stworzyć plenerowe wido-

KWIECIEŃ:
Tomasz Freiwald
MAJ:
Jerzy Jankowski
Joanna Maciejewska
Krystyna Konkol
Bernadeta Oślizły
Alojzy Stebel
Bogusława Jędrośka
Jan Połomski
Andrzej Pikos
Jan Niedziela
Regina Kałuża
Irena Kopiec
Arkadiusz Skowron
WSZYSKIEGO
NAJLEPSZEGO!!!

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka”
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zacji terenów Orłowca, „Machnikowca” i osiedla Karola, wraz
z tzw. „rewitalizacją społeczną”. Twórcy projektu zapraszają
na spotkania mieszkańców tych terenów, by zapoznać się z ich
oczekiwaniami i przedstawić swoją koncepcję. Odbyło się też
spotkanie z przedstawicielami naszych stowarzyszeń, którzy
mieli przedstawić swoje propozycje związane z „rewitalizacją
społeczną”. W Rydułtowach mamy ponad 50 stowarzyszeń i
niestety okazało się, że na spotkanie przybyli tylko Prezes
stowarzyszenia „Moje Miasto” i Prezes TMR. Mimo tak miernej reprezentacji podczas dyskusji z autorami projektu okazało
się, że jeżeli stowarzyszenia włączą się w projekt to rewitalizacja społeczna może odnieść sukces, bo z kolei za stronę odnowy architektonicznej, krajobrazowej, budowlanej będzie
odpowiadać miasto - o ile zdobędzie odpowiednie środki.

Moje rozważania
Przed nami piękny maj i pierwsze imprezy majowe. 2
maja Urząd Miasta organizuje Święto Flagi wraz z towarzyszącym Świętem Strażaków. Program tego dnia jest szeroko
reklamowany, więc nie będę go w tym miejscu prezentować,
natomiast godnym podkreślenia jest fakt, że w ramach tych
uroczystości pamiętamy o modlitwie i kwiatach ku czci poległych powstańców śląskich. Warto sobie uzmysłowić, że w III
Powstaniu Śląskim zginęło więcej Rydułtowików niż w okresie wojny z Niemcami. Wstydliwym natomiast jest fakt, że
dotąd nie znamy nazwisk osób poległych, którzy walczyli po
stronie niemieckiej w okresie III Powstania Śląskiego, a którzy zapewne sądzili, iż walczą w słusznej sprawie. Warto
wreszcie zapomnieć o straszliwych antagonizmach dzielących
często naszych przodków po Pierwszej Wojnie Światowej, a
które to przeniosły się nawet do naszych czasów. Sądzę więc,
że tym problemem powinni się zając nasi regionalni historycy.
W ramach żartów prima-aprilisowych napisaliśmy o
obowiązku flagowania. Jeśli okaże się, że w tym roku więcej
Rydułtowików wywiesiło naszą polską flagę, to uznamy, że mimo sprawienia niektórym, w tym urzędowi miasta uciążliwego kłopotu - żart spełnił swą „obywatelską” rolę.
W dniu 3 maja od godz. 16 przed obeliskiem przy
UM odbędzie się „Majowe Śpiewanie” na które serdecznie
zapraszamy. Wystąpi zespół regionalny „Rzuchowianki”,
Chór „Lira”, harcerze z naszego rydułtowskiego hufca i my –
„Miłośnicy z TMR”. Warto przyjść, posłuchać i pośpiewać
razem z nami.
Z kolei na 29 kwietnia zaplanowaliśmy „Akcję sprzątania terenów Machnikowca”. Pisząc te moje rozważania nie
wiem czy akcja się udała, ale o zaśmieceniu i porządkach stale
trzeba przypominać by nie doszło do kolejnych sytuacji, w
których dopiero po interwencjach prasowych czy telewizyjnych zaśmiecenie zostaje zlikwidowane. Przykładem jest teren
wzdłuż stacji kolejowej, który dość długo czekał na uprzątnięcie. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że interwencje Burmistrza Miasta, Radnych Miejskich i Powiatowego, ale też interwencje prasowe zmusiły wreszcie właścicieli terenów kolejowych do uprzątnięcia tego terenu. Niestety pozostał jeszcze
problem zaśmieconych parkingów do ul. Leona i ktoś to musi
uprzątnąć.
Jako TMR zorganizowaliśmy z udziałem specjalistów
panel dyskusyjny na temat sytuacji szpitala. Nasze przemyślenia przekazaliśmy w formie pisemnej władzom szpitala, powiatu i miasta. Ma to pomóc osobom decyzyjnym w podjęciu
właściwych działań, by obiekty o pięknej, unikalnej architekturze nie przestały istnieć jako placówka ratująca życie i zdrowie.
Urząd naszego miasta przygotowuje projekt rewitali-

7 kwietnia zorganizowaliśmy przy wsparciu finansowym miasta imprezę dla kobiet pod nazwą: „Kobieta to wiosna i wena dla mężczyzny”. W „Kluce” prezentujemy część
zdjęć z tej imprezy i zapewniam, że organizatorzy – mężczyźni wykazali całą swoją energię by potwierdzić, iż to kobiety
ożywiły ich ciała i zmysły. I to nawet najstarszego mężczyzny.
A Rydułtowy słyną z pięknych kobiet i dziewcząt. W tym
miejscu składamy gratulacje Wiktorii Brzuska z LO na Skalnej za zdobycie tytułu 2 Wicemiss w Konkursie Piękności. Z
kolei o tym, że już „czają” się kolejne zdumiewająco piękne
młode dziewczęta świadczą oglądane przez nas występy w SP1, Zespole Szkół na Raciborskiej, ZSP nr 2 na Orłowcu, czy w
Gimnazjum nr 1. Piękno dziewcząt to jasna strona medalu,
niestety druga strona jest niezbyt zachwycająca. Otóż słuchając słów przechodzących dziewcząt często „zatyka mnie” słysząc potok wulgaryzmów. Czy w tej dziedzinie dziewczęta
chcą dorównać chłopcom?
Mimo wszystko dobrze jest, że jeszcze nie widzę
dziewcząt z butelką piwa czy wódki w ręce, która jest po
„wysączeniu” rozbijana o ziemię lub ciskana o ścianę budynku. Niestety takie wybryki są częste przy pijalni „Warka”,
czyli w sąsiedztwie TMR. Potem trzeba to uprzątnąć, co też
każdorazowo czynimy. Ale czy robią tak wszyscy właściciele
posesji, których domy przylegają do ulic? Niestety nie! A to
rzutuje na obraz naszego miasta, w którym z jednej strony
mamy piękne, zadbane miejsca: parki, skwery, a na posesjach
czy tuż za płotem śmieci, butelki, puszki itp. Straż Miejska
musi od czasu do czasu zamiast przejażdżki samochodem zrobić obchody po kolejnych ulicach i reagować! Mimo tych problemów trzeba wyraźnie stwierdzić, że w większości nasze
służby porządkowe starają się usuwać takie zaśmiecenia, ale
niestety nie mogą tego robić na posesjach prywatnych.
Na łamach naszej gazety pragnę wyrazić wielkie
uznanie dla dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców z SP-1 za zorganizowanie tak pięknego podsumowania
„tygodnia z ekologią”
Henryk Machnik

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

REKLAMY
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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

BIURO

kom. 604 379 530, 604 379
380
tel. 32 733 55 03
e-mail: biuro@bsformat.pl

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
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
gospodarczą i rolniczą

www.bswodzislaw.pl
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