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Nasi doskonali wyczynowcy!
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Tytułem wstępu…
Drodzy Czytelnicy,
za nami XXV Dni Miasta Rydułtowy. Ostatni weekend sierpnia był czasem zabawy i świętowania. Jak co roku odbyło się
wiele wspaniałych koncertów, występów scenicznych, zawodów sportowych, na czele z Ogólnopolskim Biegiem o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy (o dużej renomie naszego
biegu niech świadczy fakt, że tym roku do zawodów zgłosili
się również Kenijczycy i Kenijki). Jak co roku organizatorzy
zaplanowali także koncert gwiazdy wieczoru. W tym roku
była to Ania Wyszkoni. Jej koncert uzmysłowił mi dobitnie,
jak ważne jest poczucie tożsamości, lokalny patriotyzm, pamięć o miejscu z którego się wywodzimy. Na rydułtowskich
scenach wystąpił już niejeden zespół, odbyły się bardzo dobre
koncerty, jednak tegoroczny koncert był wyjątkowy. Przede
wszystkim dla samej piosenkarki, ale myślę, że również i dla
licznie zgromadzonej publiki. Koncert Anny Wyszkoni przepełniony był autentyczną radością z tego, że występuje
w rodzinnych stronach, że w tłumie pod sceną znajduje się
rodzina, przyjaciele, sąsiedzi… Dzięki temu ten koncert nie
był dla byłej wokalistki zespołu „Łzy” kolejnym punktem na
liście występów, który trzeba „odhaczyć” i jechać dalej
w trasę. Widać było, że piosenkarka chce dać z siebie wszystko, bo śpiewa dla ludzi wśród których się wychowała, wśród
których dorastała. I to uczyniło tegoroczny koncert tak wyjątkowym i myślę, że godnym tej jakże okazałej rocznicy 25 lat
samorządności naszego miasta.
Redaktor Naczelny
Łukasz Majer

Zabytki - znaki pokuty
W starej gazecie z marca 1997r. Znalazłam 2 artykuły
na temat krzyży pokutnych „Znaki pokuty” Edwarda Wieczorka, oraz „Znaki pokuty i pojednania” ks. Henryka Pyka.
Krzyże pokutne spotyka się od północnej Italii, po Skandynawię. Wykute są z monolitycznych bloków skalnych, wyobrażają krzyże maltańskie, greckie, tarczowe, w kształcie koniczyny i krzyża św. Antoniego. Województwo śląskie stanowi
wschodnią stolicę ich występowania. Najczęściej wykonano
je z miejscowego materiału: granitu, piaskowca, porfitu, gnejsu. Ustawiano je w pobliżu kościoła lub miejsca zbrodni.
Wielkością były zróżnicowane, od 30 do 250cm. wysokości,
grubości 60cm. A rozpiętość ramion do 120cm. Są krzyże na
których wyryto narzędzia zbrodni. Na Śląsk zwyczaj stawiania krzyży pokutnych dotarł na początku XIII z Europy zachodniej. Krzyż stawiano po umowie między rodziną ofiary
a zabójcą. Zawierano ją w obecności przedstawiciela gminy
i kościoła. Morderca po udowodnieniu mu winy, musiał pokryć koszt pogrzebu ofiary i przewodu sądowego. Rodzinie
zamordowanego musiał przekazać kwotę pokutną tzw.
„główszczyznę”, łożyć na utrzymanie i wychowanie dzieci
zabitego. Na rzecz kościoła przekazywał określoną ilość wosku, z którego wykonywano świece na ołtarz. Również przez
sąd ustaloną ofiarę składał na msze święte za dusze zmarłego
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i odbywał pokutną pielgrzymkę do grobu świętego. Ustawiony krzyż był znakiem odbytej pokuty. Zbrodniarz musiał
ustawić go własnoręcznie. Krzyż stał ku pamięci, przestrodze
i złożonych modlitw za duszę zabitego. Na Górnym Śląsku
przetrwały 23 krzyże w 16 miejscowościach, podobno 13
krzyży zaginęło. Najstarszy jest krzyż w Łagiewnikach datowany na XIII wiek, najmłodszy z 1828r. Ten krzyż jest
w Jodłowniku koło Wodzisławia Śląskiego. W Studzionce
jest jedyny średniowieczny krzyż posiadający rytą datę zbrodni. Najciekawszym, jednym z czterech w Europie, podwójny
patriarchalny jest u nas w Rydułtowach. Strzeżmy go, otaczajmy opieką. Już zbyt wiele zabytków w Rydułtowach
zniszczono np. wieżę ciśnień (Wasserturm). Najstarszy krzyż
pokutny w Polsce eksponowany jest w Zagórzu Śląskim. Pochodzi ze wsi Stanowice koło Świdnicy. Posiada własną metrykę, która znajduje się w archiwum Joannitów w Pradze.
Z niej dowiadujemy się, że własnoręcznie wykonywał go
Konrad - były zarządca w majątku Pasieczne. On zabił Konrada von Longinberec Stanowickiego - młynarza. Z dokumentu wynika również, że tą kryminalną kwestię rozstrzygał administrator klasztoru Gunter i Rada Zaufanych, która zatwierdziła jego werdykt. Na znak ugody na miejscu zbrodni wzniesiony został krzyż. Przykładów jest wiele. Najczęściej krzyże
pokutne osadzano wśród zieleni na miejscu zbrodni. Krzyże
pokutne są pomnikami średniowiecznej jurysdykcji, podobnie
jak pręgierze. Stawiane niegdyś na miejskich placach należą
do obiektów unikatowych na terenie gmin i parafii gdzie się
znajdują. Niech chroni je parafia, wierni i konserwator zabytków.
Horacy

4

AKTUALNOŚCI

Szanowni mieszkańcy Rydułtów
W I p o ło wi e r o k u 2 0 1 7 w z wi ąz k u z up ł ywaj ąc y mi ter mi n a mi wyk o na n ia u mó w n a o d b ió r
i za g o sp o d ar o wa n ie o d p ad ó w ko mu n a l n yc h p r ze p r o wad zo no p r o ced ur ę p r zet ar go wą n a r ea li za cj ę
zad a ń w z a kr e si e o d b io r u i z a go sp o d ar o wa n i a o d p ad ó w ko mu n al n yc h z ter e n u mi as ta R yd uł to wy.
Nie s tet y ce n y ww. u sł u g w p r z ep r o wa d zo n yc h p o st ęp o wa n ia c h p r ze tar g o wyc h wyk a z uj ą z na c zn ą
te nd e ncj ę wzr o sto wą, a t y m s a m y m p r z e kr ac z aj ą
mo ż li wo śc i j ak ie d aj ą o b ec ne wp ł y wy z o p łat za
go sp o d ar o wa n ie o d p ad a mi ko mu n a l n y mi . P o wy ższe z wi ąza n e j es t g łó wn ie ze z wi ę ks ze ni e m s ta wek
o p łat za p r z yj ęci e o d p a d ó w na i n sta lacj a c h zaj mu j ąc yc h si ę za go sp o d ar o wa n i e m o d p ad ó w ko mu na l n yc h . Do t yc h cz a s s ta wka za p r z yj ęc ie o d p ad ó w
z mie sz a n yc h n a ww. i n st ala cj ac h wyn o s ił a 2 5 0 zł
ne tto w 2 0 1 7 r . , na to mi a st w 2 0 1 8 r . b ęd z ie to
wz r o st o 1 2 % , w 2 0 1 9 r . o 1 8 %, a w 2 0 2 0 r . o
3 2 % w sto s u n k u d o o b ec nej ce n y. P o d kr e śl e ni a
wy ma g a r ó wn i eż f a kt, i ż wys o ko ść ww. o p ła t y za
p r z yj ę cie o d p ad ó w ko mu n a l n yc h na i n sta la cj e
( u is zcz a nej p r z ez wyk o na wcó w o d b ier aj ą c yc h o d p ad y z ter e n u mi a st a R yd uł to wy) j e st o kr e ś l o na
p r zez Mi n i str a Śr o d o wi s ka. P o nad to ww. o p ła ta na
in s ta lacj ac h j e st t yl ko o p łat ą za z a go sp o d ar o wa ni e
na to mi a st d o ww. ce n y na leż y d o d ać j e sz cze ko sz t
o d b io r u i tr a n sp o r t u n a ww. i n s tal acj e o d p ad ó w
ko mu n a l n yc h, k tó r e to cią g le r o s ną ( wz r o st ce n
p ali w, wz r o st mi n i ma l n ej p łac y) . W yd a t ki na go sp o d ar k ę o d p ad a mi ko mu n a l n y mi z go d ni e z z ap i sa mi us ta wy o utr z y ma n iu cz ys to śc i i p o r ząd k u w
g mi n ac h mu s zą b yć p o k r yte z o p ła t y z a go sp o d ar o wa ni e o d p ad a mi ko mu na l n y mi . Naj wi ęc ej ko s ztó w g e ner o wa n yc h j e s t w z wią z k u z ś wi ad cz e ni e m
u sł u g i o d b io r u i za go s p o d ar o wa n ia o d p ad ó w ko mu n a l n yc h z ter e n u mi a st a ( wed ł u g a na li z y st a n u
go sp o d ar k i o d p ad a mi k o mu na l n y mi z a r o k 2 0 1 6
ko sz t y te st a no wi ł y 8 6 % wsz ys t k i c h ko s ztó w f u n k cj o no wa n ia s ys t e mu g o sp o d ar o wa n ia o d p ad a mi
ko mu n a l n y mi w mi e ści e) . W o s tat n ic h lat ac h o b ser wuj e m y c ią gł y wz r o st o d p ad ó w k o mu n al n y ch
na t er e n ie mia s ta. Z na cząc y p r o c e nt ws z ys t k i ch
o d p ad ó w ko mu n al n yc h o d b ier a n yc h o d mi es z k ań có w sta no wi ą o d p ad y z mi e sza n e, któ r yc h ce n a o d b io r u i za go sp o d ar o wa n ia o b ec n ie b ar d zo wz r o sł a
i z go d n ie z i n fo r ma cj ą z i n sta la cj i w ko lej n y ch
lat ac h b ęd z ie u tr z y m y wa ł a te nd e n cj ę wz r o sto wą ,
co z n acz ąco r z ut uj e na p la no wa n y wz r o st s ta wk i
o p łat y za go sp o d ar o wa n ie o d p ad a mi ko mu n a l n y mi .
Dla te go , t eż mu s i m y d ą ż yć d o z mn i ej sz e ni a ilo śc i
wyt wa r z a n yc h z mi e sza n yc h o d p ad ó w ko mu n a l n y ch
p o p r zez e f e kt y wn i ej sz ą se gr e gacj ę „u źr ó d ł a”. P o nad to b r a k p r a wid ło wej se gr e g acj i o r a z zb yt m ał y
str u mie ń o d p ad ó w se gr ego wa n yc h w s to s u n k u d o
łącz n ej ilo ś ci ws z ys t k i ch o d p ad ó w k o mu n a l n y ch
o d b ier a n yc h z ter e n u m ia sta mo że r z u to wa ć na ło że nie m na Mi as to kar p i en ięż n yc h wyn i kaj ąc yc h z
r o zp o r ząd z e ni a Mi n i str a Śr o d o wi s k a w sp r a wi e
o si ą g nię ci a o d p o wi ed ni ch p o zio mó w r e c yk l i n g u i
p r z ygo to wa n i a d o p o n o wn e go uż yc ia n as tęp u j ąc yc h f r a kcj i o d p ad ó w k o mu na l n yc h : p ap i er u, m etal i, t wo r z y w sz t uc z n yc h i sz kł a. P o nad to z o p łat
za go sp o d ar o wa ni e o d p a d a mi ko mu n a l n y mi mi a s to
mu s i r ó wn i eż p o kr yć ut r z y ma n ie st acj o n ar ne go
p u n k t u se le k t y wn e go zb ier a n ia o d p ad ó w k o mu n al -
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n yc h ( d o p o s iad a n ia kt ó r ego g mi n a j e st zo b li go wa n a us ta wo wo ) , o b sł u gę ad mi n i s tr ac yj ną s ys t emu , ed u ka cj ę e ko lo gi cz ną w za kr es ie p r a wid ło we go p o st ęp o wa n ia z o d p a d a mi ko mu n a l n y mi .
Powyższe fakty, na które miasto Rydułtowy nie ma
wpływu, jak również analiza dochodów i wydatków przewidzianych na kolejne lata spowodowały konieczność podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie naszego miasta. Dotychczasowe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie
od lipca 2014 r. (w odniesieniu do kontenerów KP-5, KP-7
oraz KP-10 od lipca 2013 r.) i na terenie naszego regionu były
jednymi z najniższych stawek obowiązujących.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
obowiązujące od 1 października 2017 r.
Nieruchomość zamieszkała
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla
jednego mieszkańca) zł/miesiąc
Odpady komunalne zbierane i odbierane w
sposób selektywny

12

Odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny

30

Nieruchomość niezamieszkała (nieruchomość, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza)
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden
pojemnik w zł/miesiąc
Typ
pojemnika

Odpady komunalne zbierane i Odpady komunalne nie są
odbierane
w sposób zbierane
i odbieselektywny
rane w sposób selektywny

80 l

14,50

28,50

110 l /
120 l

18

36

240 l

30

60

1100 l

108

216

KP-5

580,50

735

KP-7

699

900

KP-10

879

1149
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c) Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku
Ryczałtowa roczna stawka opłaty
Typ nieruchomości

Odpady komunalne
zbierane i odbierane w
sposób selektywny

Odpady komunalne
nie są zbierane i
odbierane w sposób
selektywny

Domki letniskowe

75

150

Działka na ogrodach
działkowych

15

30

Inne nieruchomości
wykorzystywane na
cele rekreacyjnowypoczynkowe

45

90,00

Ponadto informuję, iż w związku ze zmianą stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości otrzyma pisemne zawiadomienie. W przedmiotowym
zawiadomieniu podana zostanie nowa wysokość opłaty. W
związku ze zmianą stawki właściciele nieruchomości nie
mają obecnie obowiązku składania nowych deklaracji.
Podaną w zawiadomieniu kwotę opłaty należy wpłacać bez
wezwania na indywidualne dla każdej nieruchomości rachunki bankowe (tj. np. przez internet, w banku, w kasie urzędu
lub w innych instytucjach płatniczych), w terminie:

za I kwartał - do 20
marca danego roku
za II kwartał – do 20
czerwca danego roku

za III kwartał - do 20
września danego roku
Za
za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

Ponadto przypominamy, iż każdą zmianę ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. w przypadku urodzenia,
wyprowadzenia się z nieruchomości, zgonu) należy zgłosić w
ciągu 14 dni do Urzędu Miasta Rydułtowy (pokój 05).
Burmistrz Miasta Rydułtowy
Kornelia Newy

Podsumowanie rydułtowskiej Wampiriady
Rydułtowska Wampiriada na stałe wpisała się już
w obchody Dni Rydułtów. Nie inaczej było również i w tym
roku, w dniach 26-27 sierpnia na rydułtowskim rynku odbyła
się IV Rydułtowska Wampiriada. Podczas dwóch dni akcji
zarejestrowało się 39 osób z czego krew oddało 30 osób, z
rożnych powodów swoją krwią nie mogło się podzielić 9
osób, a 6 osób zrobiło to po raz pierwszy. Łącznie zebrano
13,500 litrów krwi oraz dawcy przekazali 35 szt czekolad dla
podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.
Dawcy zarejestrowani: 39 osób
Dziękujemy wszystkim krwiodawcą którzy oddali
krew podczas dwóch dni akcji, jak również wszystkim osobą
zaangażowanym w organizację IV Rydułtowskiej Wampiriady.
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Patronat Honorowy obieli Starosta Wodzisławski oraz
Burmistrz Miasta Rydułtowy za co bardzo dziękujemy.
IV Rydułtowska Wampiriada organizowana była w
ramach projektu „Pomagam, daję, ratuję - Mam to we Krwi”.
Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Wodzisławskiego.
Marcin Hoszycki
(foto: Jacek Hajduga)
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.„Skąd się wzięły Sprężynki?”
Pojawiły się nie wiadomo skąd, bo jak same mówią
nikt z nich wcześniej nie pomyślał, że to wszystko pójdzie tak
szybko i tak się to potoczy. Chciały tylko ćwiczyć, dbać o
zdrowie i spotkać się w ze swoim rówieśniczkami.
Może jednak zacznę od początku. Otóż podczas zajęć ruchowych prowadzonych w ramach projektu Akademia
Aktywnego Seniora 60+, realizowanego przez Stowarzyszenie MOJE MIASTO, uczestniczki wraz z prowadzącą instruktorką Roksaną Orzyszek postanowiły zatańczyć na uroczystym zakończeniu Akademii. I tak zaczęła się ich przygoda z
tańcem. Dziewczyny podczas ćwiczeń nie wiadomo kiedy w
żartach nazwały się „Dziewczynki Sprężynki”. Nazwa grupy
przyjęła się bardzo szybko, a często teraz słyszę taki skrót po
prostu „Sprężynki”. Jak tu się nie zgodzić, bo ja uważam, że
nazwa grupy to strzał w dziesiątkę. Co te kobiety wyprawiają,
jak cały czas skaczą, ruszają się to w szybkim tempie. Widząc
je jestem po ogromnym wrażeniem. Trzeba mieć niezłą kondycje, aby dorównać im kroku.
Grupa ulegała z czasem zmianom, jedni przychodzili inni odchodzili, w tej chwili liczy 12 osób. Dziewczyny
zaczęły od dwóch układów, umieją już cztery, a po wakacjach
będą uczyć się kolejnych dwóch. Układy są energiczne , melodie rytmiczne, wpadające w ucho, a i panie mają do każdego układu odpowiednie stroje. Grupą przewodzi młoda, energiczna osoba, którą z cała pewnością mogę powiedzieć pokochały seniorki. Roksana to bardzo miła, ambitna, biorąca cały
czas udział w szkoleniach osoba. To ona sama tworzy układy
taneczne, które potem dziewczynki reprezentują na scenie.
Daje im niezły wycisk tylko po to, aby układy były dopracowane i aby zespół się ze sobą zgrał. To ona mobilizuje panie
do tańca, łączy grupę, jest ich przewodniczką i wzorem do
naśladowania. Zawsze stoi w przodzie i kieruje wszystkimi.
Roksano wielkie dzięki za twój trud jaki wkładasz, a wiem, że
to nie takie proste. Osobiście wiem co piszę bo miałam okazje
sama zatańczyć krótki taniec i przewodzić grupą. Wszyscy
patrzyli się na mnie i to ja byłam ta odpowiedzialna, ta która
nie mogła zawieść, nie mogła się pomylić. Muszę napisać
jeszcze o jednej ważnej sprawie, jaką jest zapamiętanie tych
wszystkich układów. Roksano wielki szacun za to, że przychodzi ci to z taką łatwością, za to, że dajesz radość, poprawiasz kondycje i zarażasz do uprawiania sportu starsze osoby.
Seniorki regularnie uczęszczają na zajęcia nie tylko
tańca, ale też aerobiku i pilatesu do Rydułtowskiego Centrum
Kultury. W pełni są zaangażowane i ciężko pracują w pocie
czoła. Byłam nie raz świadkiem ich prób i widziałem to poświecenie, to jak są odpowiedzialne, jak się starają. To jest dla
nich już nie tylko zabawa, ale wezwanie, któremu chcą podołać. Robią to świetnie i już ich trud przynosi efekty. Tańczyły
na rynku wodzisławskim oraz na scenie przy zabytkowej kopalni Ignac podczas Industriady.
Znam osobiście te panie i mogę powiedzieć, że tworzą drużynę na szóstkę. Wiem jak przeżywają występy, jak się
starają, jakie to dla nich ważne. Dzięki ćwiczeniom to panie
te czują się młodsze, a na pewno zdrowsze. Niejedni mogą im
tego pozazdrościć.
Marzena Rotter
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Ciepło systemowe w Rydułtowach
W czerwcu br. Ciepłownia
Rydułtowy Sp. z o.o. dołączyła
do grona firm ciepłowniczych
spełniających najwyższe standardy w branży. Stało się to
możliwe dzięki konsekwentnie
realizowanej strategii przedsiębiorstwa. Z uwagi na uznaną
wysoką jakości wykonywanych usług dostarczania ciepła
systemowego, Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. uzyskała
również prawo posługiwania się godłem Teraz Polska.
Jakość wytwarzania i dostawy ciepła oceniane były
pod kątem standardów związanych ze stosowanymi technologiami oraz poziomem obsługi klienta. Spełnienie kryteriów,
postawionych przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, to potwierdzenie, że Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
dba o wysoką jakość oferowanego produktu, a także o środowisko naturalne. Przekłada się to także na komfort życia
mieszkańców Rydułtów, którzy obok czystszego powietrza,
mogą cieszyć się również całoroczną bezpieczną dostawą
ciepła.
Więcej informacji na temat Ciepła Systemowego
znaleźć można na stronie www.cieplosystemowe.pl
Ciepłownia Rydułtowy

„Popołudnie ludowe” w Czernicy
W dniu 30 sierpnia w Ośrodku Kultury ,,Zameczek”
odbyło się „Popołudnie Ludowe” - wystąpiły zespoły:
„Paulinki”, „Karolinki”, „Syryniczki”, „Dzimierzanki”,
„Trojak”, „Rzuchowainki”, „Melodia”, Szkoła tańca liniowego z Rybnika, TMR, „Kobylanki” i zespoły z Mszanej i Połomii. „Ludowe Popołudnie” i gości przywitała pani Małgorzata
Krajczok. „Ludowe popołudnie” było udane, zarówno uczestnicy jak i wszystkie zespoły świetnie się bawiły do późnych
godzin wieczornych.
Roman Gunia
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Krzyżówka nr 32 - wrzesień

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

deślą prawidłowe rozwiązania opublikujemy w kolejnym numerze
„Kluki”. Na odpowiedź czekamy do 25-09-2017! Hasło krzyżówki
sierpniowej - WYPAD ZA MIASTO. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Eugenia Bluszcz, Stefan Majer, Barbara Błaszczok. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy!

Poziomo:

Pionowo:

1. Pryska z ogniska
2. … Cembrzyńska
3. Smak porażki
4. Góralskie ognisko
5. Indyjski obyczaj palenia wdów
6. Cieć z serialu „Alternatywy 4”
7. Niestety coraz bardziej zanieczyszczone
8. Dwie rękawiczki
9. Pieguska z Zielonego Wzgórza
10. Stado owiec powierzone opiece bacy
11. Odpowiada w lesie
12. Ma swój przełom w Pieninach
13. Pomału wypiera go komputer
14. Po łacinie ten pierwiastek chemiczny to Indium
15. Maksymalna wysokość, jaką może osiągnąć samolot
16. Wypływa z wulkanu
17. Zimowe legowisko niedźwiedzia
18. Gromadny wypęd owiec na pastwiska górskie

1. Liść sosny
2. Świadectwo dla towaru
3. Duża Elżunia
4. Dawne polskie biuro podróży
5. Górska lub fabryczna
6. Połowica Adama
7. Znane płótno z Turynu
8. Jeden + jeden
9. Góralski gospodarz
10. Indiańskie trofeum
11. Bezinteresowny podarunek
12. Manele
13. Polecenie dla konia
14. Dla górala to smrek
15. Futerał na okulary
16. Turysta dla gazdy
17. Smutny wiersz lub powłóczysty ogon sukni
18. Komplet ekipy sportowej na Igrzyskach Olimpijskich
19. Chwila przerażenia, niepewność
20. Serek z owczego mleka
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Filmowy wrzesień w RCK "Feniks"
We wrześniowym repertuarze kinowym RCK na
uwagę
zasługują
Na
pokuszenie
(15-21.09.)
amerykański western w reżyserii Sofii Coppoli (Między
słowami) z Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning i
Colinem Farrellem w rolach głównych oraz Tulipanowa
gorączka (22-28.09.) - film kostiumowy z Alicią Vikander w
roli głównej.
Ponadto w ofercie RCK Feniks coś dla fanów kina
grozy: Annabelle. Narodziny zła (8-10.09.).
W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego przewidziano projekcje 2 filmów: Mężczyzna imieniem Ove
(13.09.) - komedii szwedzkiej oraz The Square (27.09.) koprodukcji skandynawsko-francuskiej.
RCK oferuje również kino europejskie: francuskoniemiecki Frantz (6-7.09.) w reżyserii Françoisa Ozona, fabularyzowany dokument Fatima. Ostatnia tajemnica (11-14.09.)
oraz polski film familijny Tarapaty (29-30.09.).
RCK nie zapomina również o najmłodszych
widzach, dla których przewidziano animacje: Kapitan Majtas.
Pierwszy wielki film (6-7.09.), Mała wielka stopa (8-14.09.),
Gang Wiewióra 2 (15-21.09.), Super Spark: Gwiezdna misja
(22-28.09.).
Kinoman

Naprzód Rydułtowy walczy o awans!

Kultura, Sport
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KARTKA Z KALENDARZA
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Kartka z kalendarza - wrzesień
11 IX
- Urodził się Henryk
Cieślik -Harcmistrz - Instruktor ZHP
wśród Rydułtowików.
29 IX
- Urodził się Leopald Hałaczek instruktor ZHP Rydułtowy członek AK.
6 IX - Urodził się Kubatko Ewald – instruktor ZHP Rydułtowy członek AK.

Sprawdzenie Straży Miejskiej
-Nałożono 10 mandatów kredytowych, pouczeń podatkowych i drogowych
-kontrole targowisk: 8

29 IX
- Zmarł Leonard Sikora - Harcmistrz
inst. ZHP Rydułtowy i Hufca Rybnik.

-Interwencje dot. psów: 7 w tym 1 mandat.

26 IX - Urodził się Szendera Adolf instruktor
ZHP Rydułtowy Pszów.

-Interwencje dot. spalania odpadów: 14 w tym 2 mandaty.

15 IXX - Urodził się Skrzek Józef instruktor
ZHP Rydułtowy nauczyciel SP Gaszowicach, powieszony w Michałkowicach w 1941r. za działalność konspiracyjną.

-Interwencje dot. spożywania alkoholu w miejscu nieodpowiednim: 8 w tym 3 mandaty.

1 IX 39. - Zginął Zimny Paweł instruktor ZHP
Rydułtowy, rozstrzelany w Biłgoroju .

-Interwencje dot. zakłócenia ciszy nocnej: 1 w tym 1
mandat.
-Interwencje dot. żebrania bezdomnych: 4.

IX 1992 -KWK Rydułtowy obchodziła 200lat
istnienia.

-współprace z policją.

17 IX -Urodził się ksiądz Bernard Sodzawiczny dziekan dekanatu pszowskiego.

-konwoje: 19.

IX 1998 -Utworzona została Prywatna Szkoła
Muzyczna.
IX 1989
-W Wodzisławiu powstał oddział
Światowego Związku Żołnierzy AK. Na terenie Rydułtów tą organizację reprezentuje jej były żołnierz– Robert Grzybek

-interwencje dot. ochrony zwierząt.
-kontrola : szkół, Rosa, MPK, ROKO, RCK, USC,
PKP, RAFA, RPP, opuszczonych budynków, mieszkań,
monitoring.
-Przyjęto 33 zgłoszenia od mieszkańców.
Zebrał:

IX 1900 -Zapadła decyzja o budowie szkoły
podstawowej na tunelu (była SP4. A obecnie ROKO.)
1 IX 1901 otwarcie tej szkoły pod numerem 2.
IX 2007 -Dni Rydułtów zostały przeniesione
z wszystkimi imprezami na targowisko miejskie, z uwagi na ciągłe padające deszcze.
1 IX 39
Westerplatte.

-Wybuch wojny i początek walk na

1 IX 1939 -Polscy saperzy wysadzili część
tunelu, by udaremnić wjazd niemieckiego pociągu pancernego na kierunek Rybnik.
3-4 IX 1939 -Obrona wieży spadochronowej
w Katowicach przez harcerzy.
Stanisław Brzęczek

Stanisław Brzęczyk

Gdzie się podziały te groby?
W okresie I Wojny Światowej na terenie Kopalni „Charlotte” w Rydułtowach pracowali ciężkich warunkach, marnie żywieni i słabo odziani jeńcy pochodzenia rumuńskiego i rosyjskiego. Zakwaterowani byli
w nieistniejącym już dziś dworku na tzw. „Wrzosach”
między Pszowem a Rydułtowami.
Na cmentarzu przy ul. Spokojnej przypuszczalnie
do końca lat 70-tych znajdowały się jeszcze groby tych
więźniów w ilości 30 nagrobków. Na każdym z grobów
znajdował się metalowy kuty krzyż z białą tabliczką
informującym o zmarły.
Bzyk
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Humor, humor, humor!!!

Oparzenia słoneczne – co zrobić aby ich uniknąć?

Ludzka skóra posiada własne mechanizmy obronne zabezpieczające ją przed promieniami UVA i UVB. Powinno się
Program otwarcia pewnej wystawy rolniczej ją jednak wesprzeć kosmetykami z filtrami. Wspomniane kosmetyki powinny uchronić ją przed szkodliwym działaniem
przedstawiał się tak:
- godz. 11:00 - przyjazd nierogacizny i bydła rogatego. promieni słonecznych oraz bardzo bolesnymi konsekwencjami.
- godz. 12:00 - przybycie zaproszonych gości.
Chroń skutecznie swoją skórę przed promieniami sło- godz. 13:00 - wspólny obiad.
necznymi również w pochmurne dni!
Chmury nie ochronią nas przed poparzeniami. PrzepuszAntek kupuje na targu konia.
czają one promienie UV a także UVA, dlatego dobrze jest się
zabezpieczyć i zastosować kremy, przynajmniej te z niskim
- Ile pan chce za niego?
filtrem.
- Tysiąc złotych.
Ubiór nie uchroni nas przed słońcem!
- Przecież on jest ślepy!
Błędne okazuje się myślenie co poniektórych, że białe
- Co?! Przejedź się pan nim, to zobaczysz, czy jest śleubrania
mogą nas ustrzec przed poparzeniem. Co ciekawe, to
py!
Antek wsiada na konia i zaczyna galopować. Koń pędzi właśnie materiał –bawełna- może chwilowo poradzić sobie z
przed siebie na oślep, prosto na mur z cegieł i po chwili promieniami słonecznymi i je zablokować. Zważywszy jednak
wpada na niego, kończąc w ten sposób życie. Antek na jej krótkie działanie warto sięgnąć po inne zabezpieczenia.
Postaraj się dobrze dobrać krem do swojej skóry!
wyłazi spod konia i mówi:
Dla tłustej skóry najlepsze będą lżejsze emulsje. Nato- Mówiłem, że jest ślepy!
miast
do
skóry suchej dobrze jest użyć kremu lub tłustego olej- Może i ślepy, ale jaki odważny!
ku, który nam ją dobrze nawilży. Oczywiście w przypadku
dzieci należy pamiętać, aby użyć czegoś przeznaczonego konkretnie do ich delikatnej cery.
Antek poszedł nad rzekę łowić ryby. Rozpalił ognisko i
Uważaj na swoją skórę stojąc w cieniu!
już miał zarzucić wędkę, gdy zauważył kurę idącą w
Pamiętajmy o tym, że nawet przebywając w cieniu jestejego stronę. Nie namyślając złapał ją, oskubał, upiekł i śmy również narażeni na promienie słoneczne UV.
zjadł. Nagle patrzy: drogą biegnie sąsiadka i woła:
Dbaj o zdrową dietę!
- Antek, nie widziałeś mojej kury?
Dobrze byłoby wprowadzić do swojej diety produkty
Antek spogląda na pióra leżące u jego stóp i mówi: zwierające beta-karoten np. soki ze świeżych marchwi. Nie
- Rozebrała się i popłynęła na drugą stronę rzeki!
zapominaj o żółtych warzywach i owocach, czerwonych pomarańczach - pomogą one przy produkcji melatoniny w naszym
organizmie. Melatonina spowoduje, że szybciej się opalimy, a
W gospodzie przy butelce wódki spotykają się dwaj nawet nasza opalenizna pozostanie na dłużej na naszym ciele.
Pamiętaj o smarowaniu, zwłaszcza po każdorazowym
chłopi. Jeden mówi:
wyjściu z wody!
- Mój koń jest bardzo mądry.
Kilka razy dziennie stosuj kremy i olejki. Nawet wodo- Dlaczego? - pyta drugi.
- Gdy gadam: "Idziesz, czy nie?", to on idzie, albo nie. odporne produkty podczas kontaktu z wodą typu kąpiel tracą
swoją właściwość, dlatego dobrze jest posmarować się nimi co
ok. 2-3 godziny lub zaraz po wyjściu z wody.
Wyrzuć stare, przeterminowane kremy i olejki!
Młody agronom kazał na swoje urodziny zabić świnię.
Po roku takie produkty tracą swoje właściwości! DlateChłop tłumaczy mu:
- Niestety, nie możemy zabić, bo się prosi. go warto nie ryzykować i zakupić nowe - skuteczniejsze w
swoim działaniu. Dobrze aby pamiętać i nie zostawiać ich na
- Choćby się i na kolanach prosiła - macie ją zabić!
słońcu. W takim wypadku mogą również stracić na wartości.
Przebywaj na słońcu w umiarkowanym stopniu!
Słońce powoduje, że polepsza nam się samopoczucie,
Chłopak z miasta ożenił się z dziewczyną ze wsi, lecz
bardzo wstydził się jej wiejskiej wymowy. Postanowił zaspokaja nasze zapotrzebowanie na witaminę D3 i przyspiesza
wysłać ją do Ameryki, aby tam nabyła manier, a prze- metabolizm. Powinno się jednak zrezygnować z dłuższego
de wszystkim nauczyła się po "miejsku" mówić. przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach w których
Po kilku tygodniach dziewczyna wraca. Wychodzi z świeci ono najmocniej. Może być najbardziej szkodliwe od ok.
samolotu i woła do męża:
11:00 do ok. 15:00.
Pamiętaj, aby się posmarować przed wyjściem na słońce!
- Heloł bejbi! Heloł bejbi!
W celu uniknięcia bolesnego problemu dobrze jest
- O, proszę, jak ładnie! - myśli mąż.
30min przed wyjściem na słońce wysmarować całe ciało. Tyle
A ona krzyczy dalej:
akurat wystarczy, aby wytworzyła nam się warstwa ochronna,
- Heloł bejbi! Juści jezdem nazad!
która zabezpieczy naszą skórę przed późniejszymi ewentualnymi poparzeniami.
Małgorzata Wanat,
Za https://portal.abczdrowie.pl
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Rydułtowski
Klub Brydża Sportowego
Zaprasza:
W ramach obchodów Dni Rydułtów na Jesienny Otwarty Turniej Brydża
Sportowego o puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy, który odbędzie się
23 wrzesnia 2017r. (sobota) o godz. 10.00
W Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”, ul. Strzelców Bytomskich 9 A.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: mgraza56@gmail.com
Do 22 września. Wpisowe w wysokości 15,00 zł od osoby płatne na
miejscu. Na zwycięzców czekają puchary i atrakcyjne nagrody finansowe.
Organizatorzy zapewniają bufet z napojami i przekąskami.
Turniej jest współfinansowany przez Miasto Rydułtowy.
Orkiestra KWK „Rydułtowy”
Oraz

Zespól Taneczny „Sukces”
Ma zaszczyt zaprosić
na

JUBILEUSZ 100-LCIA ORKISTRY
I

25-LECIA ZESPOŁU TANECZNEGO „Sukces”
Uroczystość wraz z okolicznościowym występem odbędą się w dniu
15 września 2017 roku.

Program uroczystości:

Godz. 17:00
-Rozpoczęcie uroczystości w RCK „Feniks” w Rydułtowach
-Okolicznościowy koncert Orkiestry, zespołu wokalnego „Sway” i zespołu
Tanecznego „Sukces”
-Po zakończeniu części artystycznej zapraszamy na poczęstunek i spotkanie
Z Zaproszonymi Gośćmi w Sali Kameralnej
W drugim dniu imprezy tj. 16 września od godz. 19:00 w Domu Orkiestry
KWK Rydułtowy odbędzie się zabawa taneczna.
Koszt uczestnictwa od pary-100,00 zł.
Na uczestników czeka poczęstunek, kolacja, napoje, oraz muzyczna
Niespodzianka
Prosimy o potwierdzenie udziału!
Kontakt tel. Pod numerami: 609663673: 783465360: 604096665
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Zaproszenie

Zapraszamy Mieszkańców Rydułtów na:
„Imprezy Integracyjne”
Na osiedle Karola 14 września od godz.17.00
Na osiedle Orłowiec 22 września od godz. 16.00
W programie:
- gry, zabawy dla dzieci i dorosłych
- występy zespołów dziecięcych, młodzieżowych, regionalnych
- nagrody za udział w konkursach
Patronat medialny

Muzyka i nagłośnienie: J. Adamczyk, H. Sosna
Organizator: Towarzystwo Miłośników Rydułtów przy wsparciu finansowym
ze strony Urzędu Miasta Rydułtowy
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Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I
URZĘDU
za okres od 22 czerwca do 30 sierpnia 2017 r.

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC ADAMA MICKIEWICZA I STRZELCÓW BYTOMSKICH WRAZ
Z BUDOWĄ ODCINKA ULICY ŁADNEJ
Wykonawca zakończył następujące roboty:
- wykonano nawierzchnię bitumiczną (podbudowa wiążąca ) dla
etapu II,
- wykonano stabilizację i ułożenie podbudowy z kruszywa etapu
I ul. Mickiewicza,
- położono część krawężników,
- wykonano część obrzeży,
- wykonano stabilizację etapu III w km 0+150 do km 0+300,
- trwa wykonywanie oświetlenia.
PWiK Wodzisław Śl. zakończył roboty związane z układaniem wodociągu na etapie I i II oraz w kierunku RCK. Obecnie prowadzone są roboty na etapie III.
Planowany termin zakończenia budowy wodociągu – 15 września.
Wartość robót budowlanych etapu I-IV : 4 780 000,01 zł
Termin wykonania etapu I – IV : 16 październik.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GIMNAZJUM NR 1
Teren budowy został przekazany wykonawcy w dniu 1
czerwca. Podstawowe roboty budowlane zostały wykonane w
terminie. Gotowość do odbioru została zgłoszona w dniu 18
sierpnia. Podczas wykonywania robót zaistniała konieczność
wykonania robót dodatkowych, polegających na wykonaniu
dodatkowego wymiennika ciepła obsługującego centralę nawiewno–wywiewną oraz wykonaniu obudowy kanałów wentylacyjnych na sali gimnastycznej z podwójnej warstwy płyt kartonowo–gipsowych. Koszt wykonania robót dodatkowych wynosi 13 713,26 zł brutto. Wykonawca zgłosił w dniu 28 sierpnia
zakończenie niniejszych robót. Obecnie trwają czynności odbiorowe.
W dniu 13 czerwca wysłano do 5 oferentów zapytanie
ofertowe na zakup i montaż tablicy promocyjnej. Złożona została oferta cenowa Agencji Reklamowej CMYK Bogusław Dera z
Radlina na kwotę 123,00 zł brutto i z tą firmą zawarto umowę.
Termin realizacji inwestycji: 1 czerwca – 18 sierpnia.
Wartość robót budowlanych: 777 560,49 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego: 5 780,00 zł
Wartość robót dodatkowych: 13 713,26 zł
Termin wykonania robót dodatkowych: do 28 sierpnia.
Wartość tablicy pamiątkowej: 123,00 zł
ZIELONE WYSPY MIASTA – ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W RYDUŁTOWACH
W dniu 16 sierpnia wykonawca robót zgłosił gotowość
do odbioru. Trwają prace odbiorowe.
Wartość robót budowlanych: 1 098 230,49 zł.
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTOWICZA
Projektant zobligowany jest uzupełnić złożoną w Starostwie dokumentację. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów upływa z dniem 4 września.
Wartość prac projektowych: 40 098,00 zł.
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT
Trwają prace i ustalenia z zakresu podziału nieruchomości.

KLUKA 381/10 Września 2017

MODERNIZACJA WNĘTRZA BUDYNKU OSP RADOSZOWY
Czynności odbiorowe zostały zakończone. Trwa rozliczanie inwestycji.
Wartość robót budowlanych: 178 000,00 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego: 3 850,00 zł
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ – BOCZNEJ II
Rozliczono inwestycję drukiem OT.
Termin wykonania robót budowlanych: 31 maj.
Wartość inwestycji: 199 907,78 zł
PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE M. STRZODY I W. WRÓBLEWSKIEGO – PROJEKT
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29
sierpnia. Złożono 1 ofertę cenową na kwotę 595 919,21 zł.
Przetarg unieważniono, gdyż kwota oferty przewyższała kwotę
jaką zamawiający przewidział na realizację zamówienia.
PRZEBUDOWA
BUDYNKU
WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA SOCJALNE
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22
sierpnia. Złożono 3 oferty cenowe w przedziale od 1 500 745,09
zł do 1 802 131,66 zł.
Przetarg unieważniono, gdyż kwoty ofert przewyższały kwotę
jaką zamawiający przewidział na realizację zamówienia.
W dniu 7 sierpnia na stronie internetowej Miasta Rydułtowy ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin składania ofert upłynął 18 sierpnia.
Złożono 4 oferty cenowe od 8 794,50 zł do 66 420,00 zł. Trwa
badanie ofert, Wystosowano pisma do wykonawców
o uzupełnienie dokumentów.
Termin uzupełnienia – 15 wrzesień.
MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 – PROJEKT POSADZKI MAŁEJ SALI SPORTOWEJ
Podczas prowadzenia robót zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na wykonaniu nowego
podłoża betonowego.
Termin wykonania robót budowlanych: 15 września.
Wartość inwestycji: 138 720,88 zł
MODERNIZACJA ULICY ŻYTNIEJ
Trwają prace projektowe. Projektant złożył koncepcję
drogi do wniesienia uwag przez Zamawiającego.
Wartość umowy: 19 500,00 zł
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 października.
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ
Projektant złożył kompletną dokumentację w dniu 31
lipca. W chwili obecnej przygotowuje się materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego.
REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA KAROLA
W dniu 21 sierpnia odbyło się spotkanie z projektantem,
na którym omówiono szczegóły projektowe związane z rewitalizacją terenu pogórniczego osiedla Kolonia Karola wraz z termomodernizacją budynków na w/w osiedlu. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonywany jest projekt wykonawczy.
Termin wykonania: 2 październik.
Wartość umowy: 119 000,00 zł.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA 273
Wykonano kompleksową wymianę źródła ciepła w budynku,
co wiązało się z wyburzeniem obecnie istniejących piecy na
opał stały. Dokonano kompleksowej wymiany instalacji wewnętrznej wraz z grzejnikami, wybudowano dwa nowe trzony
kominowe wentylacyjne. Wykonano kompleksowe ocieplenie
ściany tylnej,
bocznej oraz frontowej budynku wraz z robotami towarzyszącymi w postaci obróbek blacharskich. Obecnie trwają prace
związane z oczyszczeniem portalu wejściowego na ścianie
frontowej oraz prace termomodernizacyjne ściany bocznej.
Wykonawca ze względu na zaistniałe problemy związane z
wznoszeniem nowych trzonów kominowych wystąpił o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 14 września.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA
Trwają prace związane z wyburzaniem ścian, wzmacnianiem fundamentów. Został wykonany wieniec na ścianach
hali.
Termin wykonania: 18 czerwca 2018 r.
Wartość robót budowlanych – 4 099 851,14 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego – 12 750,00 zł
MODERNIZACJA ULICY ŚWIĘTEGO JACKA
Trwają prace projektowe. Projektant przedstawił koncepcję drogi do wniesienia uwag przez Zamawiającego.
Zwrócono się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
o wyznaczenie organu zastępczego do przeprowadzenia postępowania. Jako organ zastępczy został wyznaczony Prezydent Miasta Wodzisław Śląski.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 listopad.
Wartość umowy: 16 367,00 zł
MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓRZU
Trwają prace projektowe. Projektant przedstawił koncepcję drogi do wniesienia uwag przez Zamawiającego.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 października.
Wartość umowy: 15 260,61zł
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA ULICY JASNEJ
W dniu 10 lipca przekazano plac budowy wykonawcy
robót, tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej. W dniu 29
sierpnia wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych.
Obecnie trwają prace związane z odbiorem inwestycji.
Termin wykonania: 31 sierpnia.
UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA KRZYŻKOWICKA
Trwają prace projektowe. Projektant przedstawił koncepcję drogi do wniesienia uwag przez Zamawiającego. W
związku z planowanym spotkaniem z projektantem w dniu 6
września oraz koniecznością dochowania terminów, projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie realizacji przedmiotu umowy.
Wartość umowy: 4 910,16 zł
Podstawowy termin wykonania przedmiotu umowy: 15 września.
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA
ULICY ANTONIEGO CZECHOWA- UL.KRZYWA
Projektant opracował dokumentację projektową i zgło-
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sił roboty na przebudowę kanalizacji deszczowej do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
Termin opracowania: 30 września.
Wartość umowy: 7 250,00 zł.
MUR OPOROWY PRZY ULICY SKALNEJ
Trwają prace komisji przetargowej. W dniu 19 czerwca wszczęto postępowanie przetargowe celem wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych. Do dnia 10 lipca zgłosiła się
tylko jedna firma, której oferta wynosiła 480 574,96 zł i znacząco przewyższała kwotę, jaką przeznaczano na realizację
zadania. W związku z powyższym przetarg został unieważniony. W dniu 2 sierpnia wszczęto drugie postępowanie przetargowe z określeniem daty otwarcia na dzień 18 sierpnia. Do
ogłoszonego postępowania nie zgłosiła się żadna firma.
PIŁKOCHWYTY NA BOISKU NA OSIEDLU NA
WZGÓRZU
Na ogłoszone zapytanie chęć udziału w postępowaniu
zgłosiło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ML
Design Piotr Lilla z Kończyc Małych. W dniu 3 lipca została
zawarta umowa. Termin zrealizowania opracowania projektowego upływa dnia 29 października.
Wartość umowy: 4 500,00 zł.
Termin opracowania: 29 października.
Zorganizowano XXV Dni Rydułtów. Koncerty gwiazd Anny
Wyszkoni, zespołu Tabu i Krzysztofa Zalewskiego cieszyły
się wielkim zainteresowaniem przybyłych. Dodatkowo święto
miasta uatrakcyjniły – wesołe miasteczko, animacje dla dzieci, osada Drengów znad Górnej Odry, gastronomia, prezentacje stowarzyszeń i firm znajdujące się na terenie imprezy.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
W okresie wakacji zorganizowano wypoczynek w
miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży z całego miasta.
W ramach realizacji programu „Bezpieczne wakacje 2017”
przeprowadzono:
festyn rodzinny na powitanie wakacji, półkolonie dla dzieci w
wieku 6 – 13 lat, zajęcia rekreacyjno – sportowe na kompleksach boisk „Orlik 2012”, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
w klubach „Bielik” i „Orlik” i imprezy wyjazdowe dla podopiecznych klubów, gry, zabawy, konkursy i turnieje dla najmłodszych na „RAFIE w sobotnie dopołudnia.
W dniu 8 lipca na kompleksie boisk „Orlik 2012” przy ul.
Kochanowskiego odbył się IV MŁODZIEŻOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ.
W dniu 12 sierpnia na kompleksie boisk „Orlik 2012” przy ul.
Kochanowskiego odbył się turniej koszykówki ulicznej.
W dniu 18 sierpnia na kompleksie boisk „Orlik 2012” przy
ul. Mickiewicza zorganizowano dziecięcy turniej piłkarski.
W dniu 27 sierpnia występy zespołów muzycznych prowadzonych przez S. Drożdżoka uświetniły obchody XXV DNI
RYDUŁTÓW.
Państwowe Ognisko Plastyczne
Przeprowadzono prace porządkowe i przygotowano
pracownie do zajęć dydaktycznych.
Zakupiono materiały potrzebne do realizacji zajęć.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało miejsce 4
września o godzinie 16:00.
Pani Anna Miguła w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
uzyskała w dniu 24 sierpnia stopień nauczyciela dyplomowanego.
Urząd Miasta Rydułtowy
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WIEŚCI Z GMINY LYSKI
Jubileuszowa
Magii Rocka
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edycja

25 sierpnia w Lyskach odbył się po
raz 15- ty festiwal Magia Rocka,
który jest jednym z najważniejszych
wydarzeń rockowych na Śląsku. W
ostatni piątek wakacji Lyski odwiedziło kilka tysięcy fanów rocka z
całej Polski. Do tej pory, na
„magicznej” scenie gościło prawie
sześćdziesiąt
najznamienitszych
gwiazd polskiej oraz zagranicznej sceny rockowej! W tym
roku zagrały następujące zespoły: Closterkeller, Formis, Nocny Kochanek, Tides from Nebula, zespoły Dżem i Enej. Jak
przystało na jubileuszową edycję przed występem gwiazdy
wieczoru - zespołu Dżem na scenę wjechał ogromny tort.
Po raz kolejny festiwal był ważnym i udanym wydarzeniem muzycznym w regionie, na którym można było posłuchać dobrej muzyki.
Urząd Gminy Lyski

Święto plonów w Dzimierzu!
20 sierpnia był dniem obchodów tegorocznych Dożynek Gminno – Sołeckich w Dzimierzu. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą o godz. 12.00 w kościele
p.w. św. Mikołaja w Pstrążnej, której przewodniczyli ks. Proboszcz Edward Fórmanowski, ks. Prałat Franciszek Skórkiewicz i ks. Andrzej Króliczek z parafii św. Antoniego w Rybniku. Ulicami Dzimierza przeszedł barwny i wesoły korowód
z udziałem zaproszonych gości, władzami województwa,
powiatu oraz sąsiednich gmin. W efektownych bryczkach
przemieszczali się zaproszeni goście, przedstawiciele Gmin
Partnerskich z Węgier, Słowacji i Czech oraz władze Gminy.
W korowodzie nie zabrakło radnych gminnych i powiatowych, sołtysów oraz przedstawicieli tutejszych stowarzyszeń
i organizacji. Starostowie Dożynek – Barbara Patron i Jan
Miliczek wręczyli władzom samorządowym symboliczne
bochny chleba, wypieczone już z zebranego w tym roku ziarna.
Orkiestra Mix Band, wraz z solistami i mażoretkami,
rozpoczęła część artystyczno – rozrywkową. Na scenie pojawiły się lokalne zespoły taneczne „Wesołe Kruszynki” oraz
zespół taneczny z Węgier. Zaprezentowały się także zespoły
MELORYTM – TYROL BAND oraz Zespół JAMBO AFRICA. Dożynkowy koncert odegrali również Brygida i Robert
Łukowscy. Z kolei finałem artystycznej odsłony tegorocznych Dożynek Gminno-Sołeckich był występ zespołu DBOMB, po którym wspólną zabawę taneczną dla zebranych
gości zaproponował DJ KRIS.
Dla najmłodszych przygotowano gry, zabawy oraz
dmuchaną zjeżdżalnię i ściankę wspinaczkową. Gospodarze
przygotowali radosny program dla dzieci „Smerfne Hity”.
Imprezę zorganizowaną przez sołtysa Gabriela Patrona oraz
mieszkańców wsi Dzimierz zakończył efektowny pokaz
sztucznych ogni.
Dziękujemy mieszkańcom za udział w Dożynkach, a
tym samym włączenie się w kultywowanie pięknej tradycji
święta plonów.
Urząd Gminy Lyski
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niu w sprawach nieletnich. Gdy osoba małoletnia dopuściła
się zbrodni wtedy nie można wobec niej stosować „taryfy
ulgowej”. Odpowiada ona jak dorosły za swoje czyny.
Zachęcam do chwili refleksji, czy warto rozpocząć
swój start w dorosłość od bycia przestępcą?
Jak żyć ze świadomością, że się to zrobiło ?

Wykolejeni na starcie.....
Liczba nieletnich lub młodocianych sprawców przestępstwa, którzy podlegają najwyższemu wymiarowi kary
wzrasta w naszym kraju w zaskakującym tempie.
Spróbujmy się zastanowić nad czynnikami mogącymi predysponować młode pokolenie Polaków do łamania prawa.
Jednym ze źródeł takich zachowań jest z pewnością rodzina
dysfunkcyja czyli taka, która nie zaspokaja potrzeb emocjonalnych dziecka, nie zapewnia mu bezpieczeństwa. W rodzinie takiej nie występują odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju. Ma to ogromny wpływ na zdrowie psychiczne
dziecka.
Warto tutaj wspomnieć o problemie alkoholowym, jaki występuje w rodzinie. Nadużywanie alkoholu przez rodzica jest
dla dziecka ważnym predytorem zachowań przestępczych. W
rodzinie takiej występuje, poza wrogą atmosferą i nieustannymi konfliktami, również przemoc domowa. Niejednokrotnie
się zdarza, że częste kłótnie czy stosowanie przemocy, doprowadzają nieletniego do podejmowania drastycznych kroków. Często się słyszy o popełnieniu zbrodni przez nieletniego, które w jego oczach jest swego rodzaju odwetem za wieloletnie krzywdy. Ogromny wpływ na psychiczne funkcjonowanie nieletniego ma niewątpliwie fakt, że staje się on świadkiem popełnienia przestępstwa przez rodziców. Można tutaj
wymienić m.in molestowanie, wykorzystywanie seksualne,
bicie czy znęcanie psychiczne.
Nie ma jednak reguły, kto dopuszcza się łamania
prawa. Czy jest to dziecko z rodziny patologicznej, czy rozpieszczony dzieciak dobrze usytuowanych rodziców. Niestety, coraz częściej na komendzie lądują dzieci "z dobrych domów". Wymuszeń, oszustw i przemocy dopuszczają się ci,
którym rodzice gwarantują wszystko, oprócz własnego czasu
i uwagi. A niestety to też swego rodzaju dysfunkcja.
Bardzo duży wpływ na kształtowanie się zachowań
przestępczych ma również środowisko rówieśnicze. Weźmy
za przykład szkołę. To miejsce, w którym młody człowiek nie
tylko zdobywa wiedzę, ale uczy się też działać w grupie. Często więc nawiązuje niewłaściwe relacje z innymi. Wiadomo,
że stosowanie przemocy czy agresji są nieodłącznym elementem dużych zbiorowisk. Coraz częściej słyszymy bowiem o
różnego rodzaju aktach przemocy, które przybierają groźniejsze formy stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia
uczniów. W wielu szkołach, poza mobbingiem czy szykanowaniem, dochodzi do gwałtów i zabójstw. Ofiarami są nie
tylko uczniowie ale i nauczyciele. Jakie są przyczyny popełniania przestępstw w środowisku rówieśniczym?
Jedną z nich jest z pewnością chęć zwrócenia na
siebie uwagi. Młody człowiek, który nie może zaimponować
rówieśnikom dobrymi stopniami, osiągnięciami w sporcie,
czy markowymi ciuchami, często próbuje zwrócić na siebie
uwagę tym, że został zatrzymany przez policję. Innym powodem może być brak autorytetów. Dla wielu nastolatków autorytetem nie są już rodzice, ani nauczyciele. Szukają ich wśród
rówieśników, którzy potrafią szybko, często w sposób niezgodny z prawem zarobić pieniądze, albo po prostu stosują
wobec innych przemoc.
Drodzy Nastolatkowie, zgodnie z przepisami za popełnienie przestępstwa może ponieść odpowiedzialność już
15-latek. Młodsi odpowiadają zgodnie z ustawą o postępowa-

Niezależnie od tego, czy jesteś ofiarą, czy świadkiem
przestępstwa, skontaktuj się z Policją w możliwie krótkim
czasie. Nie daj się zastraszać i manipulować. Nie zapominaj,
że Policja, obok sądu rodzinnego jest organem uprawnionym
do przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu czynu karalnego
przez nieletniego. To właśnie Policja zbiera i utrwala wszelkie dowody, jak i dokonuje ujęcia nieletniego.
Możesz również zwrócić się do dyrektora szkoły, pedagoga
czy ośrodka opieki społecznej.
Nie bądź z tym sam!
Zachęcam do odwiedzenia strony:
https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w
-rodzinie/
Ania Głowacka

Podziękowania
W imieniu Zarządu TMR-u składam gorące podziękowania grupom, zespołom artystycznym i zespołom niżej wymienionym za społeczne zaangażowanie w działaniach TMR
-u w okresie wakacyjnym. Dzięki Wam przeprowadziliśmy 3
imprezy z cyklu „Śpiewaj z nami Miłośnikami”, imprezę integracyjną na Orłowcu, byliśmy współorganizatorami obchodów 4-lipca, wydaliśmy kolejne gazety Kluka, a nasz męski
zespół Miłośników a także „Ciaproki” z powodzeniem wystąpili w Rydułtowach, w Olzie, Gorzycach i Pietraszynie. Dziękuję więc zespołom: naszym „Ciaprokom”, „Czelodce”,
„Rzuchowiankom”, „Pszowikom”, dzieciom z przedszkola nr
2 i 4, grupom tanecznym z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, zespołowi „Czyżowianki”, „Gołężankom”, solistkom z zespołu
„Turbulencja”- Zuzi i Agacie, zespołowi „Sprężynki z Orłowca” i „Wesołe Kruszynki” z Dzimierza. Szczególne podziękowania do zespołów, które na nasze zaproszenie wystąpiły na
święcie naszego miasta czyli zespołom „Rzuchowianki” i
„Kokoszyczanki” a jednocześnie przepraszam zespół
„Pszowiki” ,że zabrakło czasu na ich występ. To świadczy, że
mamy w regionie prawdziwych przyjaciół, na których zawsze
możemy liczyć bo dzielimy te same kłopoty, pasje i sukcesy.
Do osób szczególnie zaangażowanych w tym okresie zaliczam: Alicję Pawełek, Henryka Mańka, Jerzego i Elżbietę
Jankowskich, Krystiana Gajda, Krystynę Garbas, Sylwię Jakubiec, Elwirę Jędrośka, Alicję Kołodziej, Weronikę i Bogusława Kosowskich, Reginę Kałuża, Kazimierza Kąsek, Annę
Kopiec, Różę Machnik, Jerzego Majer, Ryszarda Malerz,
Henrykę Migalską, Bożenę i Łukasza Majer, Jolantę i Andrzeja Pikos, Joannę Rusok, Stefanię Stebel-Swoboda, Mariusza Stebel, Adolfa Widerę, Marię Antoninę Wieczorek, Jerzego Adamczyka, Annę i Stanisława Płonskich, Józefa Grzenkiewicza, Stanisława Dziwokiego, Kazimierza Rogalę, Tadeusza Kiesia, Jana Swobodę, Henryka Sosnę, Eugenię Bluszcz,
Ritę Ferenc, Stanisława Brzęczek, Tomasza Freiwalda, Urszulę Hajto, Barnadetę Oślizły, Grażynę i Henryka Gunia i
wielu innych. Dziękuję także za pomoc organizacyjną i finansową Alojzemu Steblowi i Erwinowi Paszenda, wypożyczalni
strojów w Radlinie, panu Henrykowi Karwotowi z Radlina,
pracownikom Urzędu Miasta oraz RCK Feniks i Ogniska
Pracy Pozaszkolnej.
Henryk Machnik
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XXV DNI RYDUŁTÓW

Jubileuszowe Dni Rydułtów - pełne słońca i dobrej zabawy
W ostatni weekend 26-27 sierpnia odbyły się XXV-e
Dni Rydułtów. Program był bardzo ciekawy a każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Stoisko Towarzystwa Miłośników Rydułtów prezentowało barwne grafiki pełne dowcipu i śląskiej,
pięknej gwary. Ich autorką jest rybniczanka Kazimiera Drewniok. Wspaniale prezentowały się rzeźby pana Stefana Hajduka a całość uzupełniały śląskie kiecki naszych starek oraz
liczne zdjęcia z różnych imprez organizowanych przez TMR.
Każdy mógł posmakować kołacze.
W pierwszym dniu oprócz występów dzieci i młodzieży był ciekawy pokaz walk starą bronią. Nie można zapomnieć o Grupie teatralnej „Safo” i przestawionych fragmentach „Wesela”- Stanisława Wyspiańskiego. Wieczór umilił
koncert zespołu „Tabu” i oczekiwany przez mieszkańców
świetny występ „gwiazdy” Anny Wyszkoni. Po koncercie
Ania Wyszkoni, długo rozdawała autografy i pozowała do
zdjęć. Do wokalistki podchodzili również mieszkańcy z Pszowa czy Raciborza.
Drugi dzień moim zdaniem również udany i bogaty w
występy Chóru „Lira”, Decymy, Czelodki, Towarzystwa Miłośników Rydułtów, czyli „Kliki Machnika” i ich gości
„Rzuchowianek” oraz „ Kokoszyczanek” - z Kokoszyc. Wieczorny koncert Krzysztofa Zalewskiego i jego zespołu zakończył jubileuszowe Dni Rydułtów. Oczywiście podczas obydwu dni świętowania na terenie boiska były obecne władze
miasta.
Ewa Wierzbinska – Kloska
„Srebrne gody” Miasta wzbogaciły swoimi stanowiskami i inne stowarzyszenia czy instytucje. Byli harcerze,
zachwycały wytwory Pikotek, zabawiały najmłodszych artystki ze Złotych Grabii, prezentowały swoje dziełka uczestnicy zajęć ze świetlicy „Tacy Sami”, można było co nieco
poczytać w namiocie rydułtowskiej biblioteki itd.
W tak słonecznej aurze najmłodsi i nie tylko oni znaleźli wiele zabaw i rozrywek: od gigantycznych, mydlanych
baniek, poprzez szalone gokarty czy gry komputerowe. Można było przenieść się w czasie i zagościć w średniowiecznym
obozowisku Drengów znad Górnej Odry. Po sąsiedzku każdy
chętny stając na
wadze dowiedział
się pełnej prawdy
o poziomie wody
czy tłuszczu w
swoim organizmie
a także o sposobach zadbania o
zdrowie.
Mimo
wszystko to scena
przykuwa naszą
uwagę. Zachwycały na niej formacje
taneczne
RCK, grupa teatralna SAFO, szerokiej publiczności po raz kolejny
zaprezentowały
piosenki laureaci
„Niezapominajki”
a na krótko przed
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K. Zalewskim sceną
zawojowały świetne
zespoły OPP – Turbulencja i The Secret
Project.
Coraz większą
popularnością cieszą
się sportowe imprezy,
tu też każdy znalazł
coś dla siebie np.
mecz, w którym Rydułtowicy
wreszcie
pokonali na boisku
Czechów zaś w tegorocznym Ogólnopolskim Biegu Ulicznym
o Puchar Burmistrza
Miasta wystartowało
prawie 200 uczestników w tym Kenijczycy, Węgrzy , Ukraińcy, którzy zdobyli cenne trofea, ale to głównie nasi mieszkańcy prezentując swoją kondycję na 5cio kilometrowym odcinku pokazali, że warto mierzyć się z własnymi możliwościami.
Milo było oglądać wręczanie nagród sportowych
szczególnie tym najmłodszym zapaleńcom.
TMR jak co roku
promuje Rydułtowików Roku, tym razem ten zaszczytny tytuł otrzymała p. Sylwia
Jakubiec prowadząca od lat
zespół Czelodka.
Ta bardzo sprzyjająca aura, a
może tak wielu występujących spowodowało, ze rekreacyjne tereny na Bema wypełniły się widzami i uczestnikami tego letniego biesiadowania, zaś bogaty serwis
kulinarny zapewnił nie tylko
zdrowe przekąski dla chętnych.
Pewnie tu i tam działo się jeszcze, kto ma ochotę
niech podzieli się swoimi
wrażeniami w następnym
numerze KLUKI
Alicja Kołodziej
(foto: Łukasz Majer, Bernadeta Oślizły, Małgorzata Pawlas
- więcej zdjęć z Dni Rydułtów na naszym profilu na Facebooku)
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Arza

Tosia

Czarnuszka
Psiaki i kociaki szukają domu!
Redakcja gazety „Kluka” już od miesięcy współpracuje z stowarzyszeniem na rzecz zwierząt „Psy, Koty i My”. Co
miesiąc na naszych łamach prezentujemy zdjęcia czworonożnych pupili, które z różnych względów straciły swój dom i
czekają na adopcję. Wszelkie osoby, które chciałyby przygarnąć psiaka lub kociaka proszone są o kontakt z wodzisławskim stowarzyszeniem pod numerem: 605109891. Co ważne,
adopcja jest bezpłatna, a dodatkowo finansowane jest również
chipowanie, szczepienie, odrobaczanie i kastracja/sterylizacja
przygarniętego czworonoga. Serdecznie zachęcam wszystkich, którzy mają warunki do utrzymania naszych „braci
mniejszych” i chcieliby przygarnąć któregoś do siebie by się
nie wahali! Dziś dla odmiany kilka miauczących podopiecznych stowarzyszenia!
Łukasz Majer

Buc
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Z okazji „Złotych Godów” - naszych
Członków TMR-u-Urszuli i Henryka
Mańki składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności na
kolejne lata i gratulacje za 50 lat
zgodnego współżycia . Niech Wasze
serca i ręce są nadal splecione, niech
Was nie opuszcza zdrowie, szczęście
i radość społecznego działania. Tego
życzą zgodnie:
Redakcja Kluki
Członkowie TMR-u
Zarząd TMR-u
Prezes: Henryk
Machnik
Z okazji niezwykłej
rocznicy: 55-lecia ślubu
Krystyny i Adolfa Widery
składamy Wam najserdeczniejsze
życzenia kolejnych rocznic
w zdrowiu i codziennej pomyślności
Tego życzą z całego serca:
Członkowie TMR-u
Członkowie Klubu Emeryta SITG,
przy KWK Rydułtowy
Redakcja „Kluki”
oraz Prezesi SITG i TMR-u
z Małżonkami.

Życzenia
Serdeczne życzenia szczęścia, stałego
zdrowia, dalszego czynnego zaangażowania w sprawy społeczne z okazji
okrągłej (70 rocznicy) urodzin Zastępcy Prezesa TMRu Jerzego Majera życzy zarząd TMRu i Redakcja
Kluki!
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Informujemy ,że od miesiąca września
mamy
dodatkowego
redaktora
–
korespondenta naszej gazety „Kluka”,
którą została Pani Ewa Wierzbińska Kloska.
Układanie parkietów. Cyklinowanie starych
podłóg po farbie oraz
schodów
Tel. 4578293 kom. 797122166
30-letnia praktyka!

Gdzie można kupić „Klukę”?
- Intermarche Rydułtowy, ul. Bema 90
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3
- ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 61
- Petrol Point Group Migrex Sp. z o.o., ul. Raciborska 275
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22
- Handel Hurt. I Detaliczny K. Pawełek, Traugutta 264
- „Lemaro” Sp. J., ul. Szczerbicka 54
- Piekarnia Maciuga Jan, ul. Krzyżkowicka 150, Pszów
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26
- Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul. Traugutta 255
- Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16
- Handel Art.. Przemysł. Weronika Nowak-Szynk, ul. Ofiar
Terroru 41
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla
Wrzesień:

Krystyna Garbas
Jerzy Majer
Antoni Piła
Jan Swoboda
Jan Krajczok
Edyta Zając
Zenon Leks
Zygmunt Matuszek
Teresa Maciejewska
Jerzy Salwiczek
Krystyna Gwoździk
WSZYSKIEGO
NAJLEPSZEGO!!!

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

Moje rozważania
Gdy czytam w Internecie niektóre komentarze,
to wydaje mi się, że nasi obywatele podzielili się tylko
na dwie nienawistne do siebie nacje. Czy rzeczywiście
żyję w katolickim kraju albo wróciliśmy do średniowiecza, gdzie ludzi inaczej myślących "załatwiała”
inkwizycja? Gdy czytam i słyszę wypowiedzi na temat murzynów, arabów, żydów i rzekomo wyższej
rasy białych, to pytam jakiej rasy był Chrystus, Mahomet, Konfucjusz, Budda - twórcy największych religii
na świecie. Czy izolowanie się od innych narodów,
ludzi innych wyznań, kolorów skóry, od ludzi tolerancyjnych zmieni nas na lepszych, że będziemy czuli się
tak bezpiecznie jak w banku -niestety nie, bo i w naszym narodzie nie brakuje fanatyków, morderców i
gwałcicieli. Najgorsze w tym wszystkim są wypowiedzi polityków, niektórych duchownych, którzy podsycają atmosferę nienawiści wobec wszystkiego co
obce i w efekcie mamy socjologiczny fenomen, że
cała Europa a nawet Ameryka widzi, że Polska odwraca się od wszystkich wartości jakie uznaje nowoczesny świat i stajemy się na podobieństwo Iranu ale ze
światopoglądem ultra katolickim. Jakoś niektórzy nie
mogą zrozumieć, że w wielu dziedzinach dominują
Chińczycy, Hindusi, Żydzi, Niemcy, Arabowie a w
sporcie Murzyni a narodem wybranym wcale nie są
Polacy ale Izraelici i to trzeba "przełknąć". Musimy
też przełknąć, że w sporcie nr. 2 - w siatkówce już nie
jesteśmy potęgą, że z powodu polityki naszych rządzących biją naszych rodaków za granicami, że naszych obywateli też się pokazuje jako uciążliwych
emigrantów. A co w naszym kraju? Mamy ustawę antysmogową, coraz wyższe ceny węgla i brak rekompensaty w postaci dodatku ekologicznego i deputatu węglowego dla emerytów górniczych. Są piękne,
już wieloletnie deklaracje ministrów, że trzeba tę sprawę załatwić bo jedni mają deputaty ale większość nie,
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ale jeśli Rząd nie przyjmie ustawy w tej sprawie do
końca października, to niestety emeryci górniczy stracą zaufanie do obecnych Władz, co widać będzie w
wyborach! Czas na nasz region. Niestety coraz głośniej o możliwym rozbracie regionu Bielsko- żywieckiego, Zagłębia, z Górnym Śląskiem - czy więc czeka
nas kolejna reforma administracyjna, tym bardziej, że
dotąd zgodne samorządy w sprawie utworzonej aglomeracji śląskiej nagle się kłócą o nazwę i stanowiska.
A co u nas w Rydułtowach? Jedni chwalą to co jest
robione w mieście ale nie brakuje malkontentów, że
roboty trwają zbyt długo, że Władza nie zleciła wykonać odwodnienia i deszcze zalewają posesję, że do
mojej posesji nie utwardzono drogi, że od kilku lat
zgłaszaliśmy potrzebę zbudowania kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jacka i nic. Czekamy więc na informacje jakie są plany i na co mogą liczyć Mieszkańcy!
Wiemy za to, że będzie wyremontowana hala Naprzodu, że rozpoczną się roboty wokół Machnikowca, wyremontowany zostanie dworzec kolejowy i oddany do
użytkowania naszym organizacjom społecznym a życie kulturalne, sportowe i o charakterze rekreacyjnym
miasta w okresie wakacyjnym było bardzo zauważalne. Niemałą cegiełkę w tych działaniach dołożyli
Członkowie TMRu. Było śpiewanie z Miłośnikami,
atrakcyjny wyjazd wraz z emerytami z SITG do DPS
Gorzyce i spontaniczny koncert dla pensjonariuszy i
wycieczkowiczów, zwiedzanie zabytków Piotrowic
Wielkich i Krowiarek. Był występ "Miłośników" na
Biesiadzie Humoru w Pietraszynie, na Ludowym Spotkaniu przed czernickim zamkiem, oraz na Dniach
Rydułtów. Jak co roku prezentowaliśmy dużą wystawę zdjęć, rzeźb, owadów, mapę Rydułtów z wyróżnionymi, przyjmowaliśmy zaproszone przez nas zespoły regionalne: Rzuchowianki i Kokoszyczanki.
Dokumentowaliśmy cały szereg różnorodnych imprez
z okazji Dni Rydułtów i wreszcie byliśmy organizatorami turnieju w skata sportowego. Na uwagę zasługuje fakt, że na wielu imprezach w okresie wakacyjnym
wystąpiły zespoły młodzieżowe i dziecięce co zadaje
kłam tezie, że w okresie wakacyjnym nie można zmobilizować do działań młodzieży szkolnej. Mam nadzieję, że te uwagi są również dostrzeżone przez Władze Miasta i wyciągną z tego stosowne wnioski. Kończąc pragnę podzielić się spostrzeżeniem wielu
Mieszkańców i nie tylko, że występ Ani Wyszkoni był
najlepszym koncertem spośród zawodowych drogich
zespołów od kilku lat na naszych Dniach Rydułtów.
Henryk Machnik
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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 RA-

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

CHUNKOWE
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 gospodar-

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Rydułtów, Rydułtowy, ul. Traugutta 289, tel. (032) 414-00-66; Kolegium Redakcyjne
(tel. 324140066); Red. Nacz. Łukasz Majer, Z-ca Red. Nacz. M. Stebel, Sekretarz: E. Jankowska, członkowie: S. Brzęczek,
M.A.Wieczorek, B. Kosowski, E. Jankowska, M.Stebel, J.Majer, K. Szlezinger, J. Abrahamowicz, ;
e-mail: kluka.tmr@interia.pl; nasza strona: www.tmrrydultowy.pl; Redaktor wydania: M.A. Wieczorek
Zdjęcia na zlecenie TMR wykonują: FOTO BARON Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 20a, tel. 4579177;
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Materiały zamieszczone w „Kluce” są zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych do druku korespondencji.
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