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100-lecie Orkiestry KWK „Rydułtowy” i 25-lecie zespołu „Sukces” (foto:
nowiny.pl)

Wodzisławskie spotkania z folklorem
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Zamiast wstępu…
Drodzy Czytelnicy. Swego czasu bardzo popularne
było powiedzenie „a może by tak rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady…”. Z takiego też założenia wyszła grupa turystów z naszego regionu, w tym dwie osoby z Rydułtów, które postanowiły sprawdzić, ile prawdy jest w
określeniu, że Bieszczady jesienią są jednymi z najpiękniejszych pasm górskich. W połowie października grupa
9 osób wyruszyła w czterodniową podróż do miejsca, gdzie
łatwiej spotkać dzikie zwierzę niż drugiego człowieka.
Bieszczady - bodaj ostatni dziewiczy rejon naszego kraju.
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W góry!

czynając od
żółci, przez
czerwień aż
po
brąz
nadają temu
niezwykłemu miejscu
iście
magicznego
charakteru.
Prawdą jest
stwierdzenie, że w
Bieszczady jedzie się tylko raz. Później już tylko się tam wraca…
Na wielkie słowa uznania zasługuje organizator wyprawy – rydułtowianin Tomasz Wieczorek, który wyprawę
pod kątem logistycznym przeprowadził w sposób znakomity.
Ja ze swej strony dziękuję wszystkim uczestnikom tej wyprawy, ponieważ dzięki nim ten wyjazd zapamiętam jako jedną z
najfajniejszych górskich wypraw. Dzięki!
Redaktor Naczelny
Łukasz Majer

Jednym z celów wyprawy było zdobycie najwyższego szczytu Biesczad - Tarnicy, która zaliczana jest także do Korony
Gór Polski - 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich w naszym kraju. Bazą wypadową dla uczestników była
miejscowość Cisna, najbardziej znana ze znajdującej się tam
kultowej restauracji Siekierezada. Klimat tego lokalu jest
niepowtarzalny i nie do podrobienia. Głównie za sprawą
tamtejszej ludności.
W ciągu czterech dni grupie udało się zdobyć niemal
wszystkie najważniejsze i najbardziej charakterystyczne
szczyty i grzbiety w polskiej części Bieszczad. Zdobyte zostały m.in. Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska, Kremenaros,
Wielka Rawka, Mała Rawka, Bukowe Berdo, Rabia Skała,
Krzemień, a także ukoronowanie wyprawy – Tarnica. Zdobycie tego ostatniego było kluczowe zwłaszcza dla jednego z
uczestników wyprawy - Mariusza, dla którego był to ostatni
niezdobyty szczyt jego Korony Gór Polski. Pogoda była idealna, grupa trafiła w okno pogodowe – praktycznie poza wiatrem (na szczęście ciepłym) nic nie przeszkadzało w wędrowaniu po Bieszczadach. W to pasmo warto się wybrać praktycznie o każdej porze roku, jednak bez wątpienia kolory,
jakimi
mienią się
Połoniny
jesienią,
zachęcają
by właśnie
w
październiku
wybrać się
w Bieszczady.
Niezwykła
paleta
barw, po-

Jak to było z krzyżami pokutnymi...
Jeszcze raz chcę wrócić do tematyki krzyży pokutnych, na podstawie artykułów ze starej gazety Edwarda Wieczorka "Znaki pokuty" i Jacka Kachela "Azyl cmentarzy". Od
mojej babci nasłuchałam się opowieści o naszym krzyżu pokutnym - unikatowym i o odbywającej przy nim karze
i pokucie. Już wspominałam, że w naszym województwie
zachowały się 23 tego typu krzyże w 16 miejscowościach.
Budowano je od 2000 lat z różnych materiałów, w różnych
kształtach. Różnią się kształtem, znaczeniem, historią powstania. Niektóre są bardzo prymitywne, zapadnięte w
ziemię, pochylone wiekami. Stoją też w różnych miejscach.
Osobiście żałuję, że nasz przeniesiono - dużo stracił. Stoją
owe krzyże na polach, przy ścieżkach, lasach, starych cmentarzach, trudno dostępnych miejscach. Tajemnicze, owiane legendami intrygowały ludzi i społeczeństwa. Skąd się
wzięły? Kiedy, po co, przez kogo były stawiane? Historycy
sztuki, naukowcy, badacze dawnych kultur i miłośnicy zabytków od XVIII wieku próbują je zinwentaryzować i umieścić
w czasie. Podobno najliczniejsze i najciekawsze to krzyże
pokutne - pobudzają wyobraźnię. Najczęściej związane były
z jakimś występkiem, zbrodnią, klątwą kościelną. Część
krzyży pokutnych - szczególnie tych starszych, posiadała ryt
narzędzia zbrodni np. nóż, sztylet, miecz, kusza, widły, owcze
nożyce i inne. Do Polski zwyczaj stawiania krzyży pokutnych
trafił w XIV wieku z Europy Zachodniej. W niektórych regionach, głownie na Śląsku przetrwał do XIX wieku. I właśnie
na Śląsku zachowało się najwięcej kapliczek i krzyży pokutnych. Najstarszym na Śląsku krzyżem pokutnym jest
XIII wieczny krzyż w dzielnicy Bytomia - Łagiewnikach, a
najmłodszym krzyż z 1828 r., który znajduje się w Jedłowniku koło Wodzisławia Śląskiego.
Horacy
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"Jesienne spotkania"
Grupa "Słoneczka" z Publicznego Przedszkola nr 2
wraz z Paniami odwiedziła Seniorów z Klubu "Sami Swoi"
przy Stowarzyszeniu "Moje Miasto". Nasi kochani seniorzy
zaprosili przedszkolaki na "Święto Pieczonego Ziemniaka".
Dzieciaki pod czujnym okiem starszych mogły popisać się
zdolnościami kulinarnymi. Pogoda nie dopisała, żeby rozpalić
ognisko na świeżym powietrzu, dlatego ziemniaki musiały być
upieczone w piekarniku. Dzieci zrobiły pyszny farsz ze skwarkami ale pieczeniem zajęli się dorośli. Wszystko wyszło znakomicie, a pieczonki ziemniaczane były przepyszne.
Seniorzy zorganizowali nam jeszcze zawody typu: rzucanie ziemniakami do celu, czy bieg z ziemniakiem na łyżce.
Zabawa była świetna, a dzieci wraz z seniorami bawiły się
przez kilka godzin. Humory dopisywały, tym bardziej, że
oprócz ziemniaków były też słodycze i pyszne kompoty. Po
kilku godzinach wspólnej zabawy dzieci zmęczone, ale rozbawione wróciły do swojego przedszkola.
Wspólne gotowanie oraz zabawy łączyły się pokoleniowo za co dziękujemy wszystkim seniorom oraz Pani Marzenie
Rotter.
Mamy nadzieję, że będziemy spotykać się częściej przy
różnych okazjach. Na razie dziękujemy za gościnę i wspaniałe
przeżycia.
Grupa "Słoneczka"
z Panią Weroniką Mosz

KLUKA 383/15 listopada 2017
kiem p. Roksany Orzeszek.
Bardzo ważna moim zdaniem była część festynu - konkursy z nagrodami. Zaprezentowane zostały konkursy z dawnych lat, w tym bieg z felgą, odbijanie klipy, rzut podkową,
rzuty na celność itd. Było również losowanie wypełnionych
ankiet, stąd zadowolenie z licznych nagród , częściowo ufundowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Orłowiec. W
przerwach między konkursami miło było posłuchać piosenek
w wykonaniu, mężczyzn z zespołu Towarzystwa Miłośników
Rydułtów, pod kierunkiem panów: J. Adamczyka i H. Sosny.
Śpiewali: J. Drobny, S. Dziwoki, J. Grzenkiewicz, S. Płoński,
K. Rogala. H. Machnik. Nie zabrakło również zróżnicowanego poczęstunku, a w nim smakołyków i napoi, którymi częstowały panie: H. Migalska, W. Kosowska, B. Majer, R. Kaluża.
W przeprowadzeniu konkursów pomagali: B. Kosowski, S.
Płoński, A. Kołodziej.
Przy tak pięknej pogodzie mieszkańcy przyszli z ochotą, jak zauważyłam bawili się świetnie.
Nad całością czuwali członkowie TMR znakomicie
prowadził p. Henryk Machnik.
Imprezę zaszczycili obecnością między innymi ; Z- ca
Burmistrza Miasta Marcin Połomski, dyrektor Publicznego
Przedszkola nr 4 Irena Sklarek, redaktor TMR B. Oślizły.
Urzędowi Miasta Rydułtowy za współfinansowanie
Festynów należą się ogromne podziękowania.
Na koniec chciałoby się powiedzieć – do zobaczenia na
Festynach w przyszłym roku .
Pozdrawiam najcieplej ze szczerym uśmiechem
nie Wierzbińska nie Kluska
lecz
Ewa Wierzbinska - Kloska

Festyn integracyjny ze słońcem i w barwach jesieni
Odstani z cyklicznych Festynów integracyjnych odbył
się 17-10-2017,w parku za Urzędem Stanu Cywilnego, zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów, przy
wsparciu Urzędu Miasta Rydułtowy. Tym razem w słonecznej
aurze i w barwach jesieni.
Jak podczas każdego festynu, była muzyka, śpiewy
tańce, konkursy, poczęstunek.
Sympatycznie zaprezentowały się w pląsach i w piosenkach , przedszkolacy "Pracowite Pszczółki" z Publicznego
Przedszkola nr 4 prowadzone przez Katarzynę Wieczorek. W
pięknych i żywiołowych tańcach pokazał swoje umiejętności
zespół taneczny "Olimpki" z OPP, prowadzony przez Aleksandrę Wolner. Oczywiście nie zabrakło występów dorosłych
– tancerki „Dziewczynki Sprężynki „ pokazały z dużym zaangażowaniem rodzajowe układy, z grupy tanecznej pod kierun-
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„Czekoladowy autobus” w publicznym przedszkolu nr 2 w Rydułtowach
W dniu 26 października w godzinach popołudniowych do naszego przedszkola przyjechał z Gdańska ,,czekoladowy autobus’’. Dzieci ze wszystkich grup
przedszkolnych brały udział w nietypowych warsztatach ,,od
ziarenka do plantacji’’. Warsztaty miały na celu zapoznać
dzieci z procesem uprawy ziaren kakaowca a zarazem produkcji kakao i czekolady.
Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem,
bo po pierwsze gorzka czekolada dla zdrowia o dużej zawartości 85% kakao a po drugie zajęcia odbywały się w autokarze. Te nietypowe warsztaty prowadzone przez panią Natalię i
pana Jurka zachęcały dzieci do picia czekolady, kakao i spożywaniu gorzkiej czekolady. Dzieci degustowały płynną
gorzką czekoladę z dużą ilością magnezu, która poprawiła
wszystkim dzieciom nastrój i dodała większej energii. Malowanie czekoladowych wzorów i tworzeniu różnych form z
czekoladowej masy oraz ozdabianie czekolady różnymi dodatkami to najmilsza i najłatwiejsza jak się okazało część
warsztatów. Takie samodzielne tworzenie zdrowej słodkości
sprawiło wielką frajdę naszym dzieciom. Wszystkie nasze
przedszkolaki przeżyły słodką przygodę, podczas której poznały praktyczne zastosowanie czekoladowych technik, jak
również mogły samodzielnie tworzyć różne kształty czekoladowe dla siebie i rodziców. Każdy uczestnik otrzymał dyplom ,,MISTRZA CZEKOLADY’’.
Wszyscy się świetnie bawili, na pewno takie wrażenia długo pozostaną w pamięci wszystkich dzieci.
Dyrektor przedszkola
Sylwia
Brachman
oraz Beata Gmerska- nauczycielka
PP2

Spotkanie z folklorem
W dniu 22-10-2017 odbył się trzydzieste szóste spotkanie z folklorem, na którym wystąpiło 40 zespołów z całego
Śląska oraz Nowego Sącza. Wystąpili także gawędziarze,
wiek uczestników oscylował od lat trzech do 83 lat.
W tym doborowym towarzystwie uczestniczył zespół
TMR potocznie zwany „Kliką Machnika”, którego występ
żartobliwymi piosenkami rozbawił zgromadzoną publiczność.
Gospodarzem spotkania z folklorem była Artystyczna Grupa
Seniorów „Nie Dejmy Sie” działająca przy WCK, który wystąpił poza konkursem tak jak i na zakończenie zespół
„Vladislavia”, który był współorganizatorem tegoż spotkania.
Po zakończonych występach była wspólna zabawa - przygrywały połączone kapele uczestników spotkania. Więcej informacji o występujących zespołach i jurorach na stronie WCK.
Gunia Roman
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Krzyżówka nr 34 - listopad

Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych rogach
utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania hasła na adres redakcji pocztą, e-mailem lub osobiście. Nazwiska wszystkich, którzy na

Poziomo:
1. Spec w swojej dziedzinie
2. Największa i najpotężniejsza rzeka świata
3. W gamie
4. Prawobrzeżny dopływ Warty
5. Wyspecjalizowana polska jednostka wojskowa
6. Przytoczenie cudzych słów
7. Aromatyczna przyprawa
8. Metal w starym termometrze lekarskim
9.Roczniki, kroniki
10. Może być w bok lub na kasę
11. Niemen śpiewał że „jest dziwny”
12. Spec od stawiania pieców
13. Powyżej kolana
14. Składnik jajka
15. Symbol na tablicy rejestracyjnej w Ekwadorze
16. Antonim ładnego
17. Dobrze gdy w kremie jest Q-10
18. Część doby
19. Dramat Witkacego
20. Duży, smaczny, mięsisty kawon
21. Dowód niewinności
22. Przełożony klasztoru

KRZYŻÓWKA
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deślą prawidłowe rozwiązania opublikujemy w kolejnym numerze
„Kluki”. Na odpowiedź czekamy do 25-10-2017! Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Eugenia Bluszcz, Barbara Błaszczok, Stefan
Majer. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy!

Pionowo:
1. Bardzo jadowity okularnik indyjski
2. Maciej u boku Jagny
3. Jeden z wielu w przekładni zębatej
4. Zakręty koryta rzecznego
5. Świadoma część osobowości
6. W sklepie sprawdzisz na nim cenę
7. Bez włosów na głowie
8. Nasz oscarowy film
9. Ważne w każdym obrazie
10. Pieniężna lub cielesna
11. Z nich wspaniałe konfitury
12. Podstawowa jednostka długości
13. Pełno ich pod sosną
14. Czasem opada ze zdziwienia
15. Wojskowy rów
16. Obowiązkowa opłata kierowców
17. Japoński pilot samobójca
18. Są w rosole choć nie szyją
19. Grecki bajkopisarz
20. Służył do usypiania
21. Pierwiastek chemiczny o symbolu Sn
22. Jest go dużo nad morzem
23. Opowieść o starych dziejach, wymysł, bajka
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KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - listopad
- 1657r - 360 rocznica oblężenia Jasnej Góry
- 1790r - zbudowano cmentarz Na Powązkach w Warszawie
- 1919 r - urodził się Leonard Sikora wieloletni instruktor harcerski - działacz
sportowy
- 1942 - w obozie KL Dachau zginął rydułtowski harcerz
Ewald Kubatko
- 1943 - w hitlerowskim obozie w Oświęcimiu został rozstrzelany Jan Margyciok - harcerz, żołnierz AK,
- 1947 - poświęcenie pierwszego harcerskiego sztandaru w
Rydułtowach należący do II DH im Stefana Czarneckiego obecnie 70 rocznica
- 1996 - otwarcie Komisariatu Policji przy USC w Rydułtowach
- 1998 - powołano Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy
Parafii św. Jerzego
- 1999 - otwarcie nowego parkingu - obok probostwa parafii
św. Jerzego
- 2001 - oddano do użytku nowy dworzec autobusowy przy
ul Traugutta
- 2010 - zmarł kompozytor Henryk Mikołaj Górecki
Stanisław Brzęczek

Szachowi wicemistrzowie z Rydułtów
W Łaziskach Górnych rozegrano Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Śląska w Szachach Szybkich. W turnieju
drużynowym uczestniczyła rekordowa liczba 28 zespołów.
Tabela wyników przekonuje, że w szachy gra się w wielu
miastach Śląska. Zarówno w centrum województwa - Katowicach, Gliwicach czy Bytomiu, jak i w małych miejscowościach - Poraju, Czerwionce i Goleszowie. Wśród uczestników zawodów byli również szachiści z Rydułtów. Zespół
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Ognisko" został drużynowym wicemistrzem Śląska ustępując jedynie niepokonanym juniorom z Rybnika. Drużyna grała w składzie: Kacper
Bilczewski, Adam Radecki, Bartosz Panek, Kamil Piechota,
Agata Stebel i Hanna Bugaj. Drugi zespół z Rydułtów (Piotr
Żyliński, Szymon Czerwiński, Bartosz Bizoń, Maksymilian
Pierchała, Olga Bilczewska i Oliwia Czerwińska) zajął 10
miejsce. Zawodnicy z Rydułtów świetnie się spisali również
w rozgrywkach indywidualnych: Kacper Biczewski został
mistrzem Śląska w grupie chłopców do lat 18, Adam Radecki
zdobył mistrzostwo w grupie chłopców do lat 16, a Agata
Stebel była najlepsza wśród dziewcząt do lat 18. Medal brązowy wywalczyła Hanna Bugaj w grupie dziewcząt do lat 12.
Jacek Stebel
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Jesteś nieco wcześniej urodzony? Skorzystaj i
przyłącz się !

W Rydułtowach, od marca br. realizowany jest przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt pod nazwą
”Środowiskowy Interfejs Pomocowy” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Jedną z jego części jest przyjazna świetlica, usytuowana w NZOZ „Koło Basenu” na ulicy Strzelców Bytomskich 11. Głównym zadaniem świetlicy, działającej codziennie
od godz8.00 do 16.00 jest prowadzenie zajęć z osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, rozwijanie ich zainteresowań,
relaksacja, rozwijanie umiejętności obsługi komputera, poznawanie okolicy poprzez krótkie wycieczki a także integracja ze
środowiskiem. Warto dodać, że pomieszczenia świetlicy są
pięknie odremontowane i bogato wyposażone w materiały oraz
niezbędny sprzęt do zajęć. Dodatkowym atutem jest codzienne
drugie śniadanie w formie kawy, czekolady itp. a także ciasteczek czy zup. Uczestnicy świetlicy biorą aktywny udział w
zajęciach organizowanych przez opiekunów świetlicy, a są to
m.in.: zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, wyjścia na spacery,
zajęcia komputerowe, słuchanie muzyki, oglądanie telewizji
internetowej, czytanie książek, przeglądanie prasy. Opiekunowie organizują różnorodne zajęcia w zależności od pory roku
czy zainteresowań, a są to m.in.: gry i zabawy planszowe, logiczne, zajęcia taneczne, wyjścia na boisko sportowe. Uczestnicy zajęć świetlicowych udzielili nam krótkiego wywiadu na
temat działalności świetlicy: na pytanie: Dlaczego lubisz chodzić do świetlicy? Co Ci ta świetlica daje? Uczestnicy odpowiadali: „Lubię chodzić do świetlicy, bo są ciekawe zajęcia
plastyczne ... „lubię malować, kolorować…”,..”lubię chodzić
do świetlicy, ponieważ spotykam się tu z różnymi osobami,
mogę z nimi porozmawiać, wymienić swoje poglądy, pobyć w
grupie a nie samemu siedzieć w domu”, lubimy chodzić do
świetlicy, bo podobają się nam spacery, wychodzimy też czasami do kawiarni.
(na podstawie notatki opiekunki
p.B.Szulc). Drugą częścią projektu jest tworzenie
„środowiskowych grup wsparcia”. Za realizację tego zadania
odpowiedzialne jest Towarzystwo Miłośników Rydułtów. ’’
W jego imieniu mentor wraz z zastępcą p. Alicją Pawełek stara
się zachęcać mieszkańców Rydułtów do aktywnego uczestniczenia w projekcie, czy to w roli uczestników świetlicy lub
„sieci” czy jako wolontariuszy. W czasie trwania projektu
TMR kilkakrotnie organizowało otwarte spotkania integracyjne na terenie miasta, połączone z występami muzycznymi ,czasem tanecznymi, konkursami z nagrodami oraz poczęstunkiem włączając uczestników świetlicy jak i tych zaangażowanych w „sieci”. O każdym takim spotkaniu uczestnicy
projektu są informowani, a poza tym są także powiadamiani o
innych, ciekawych wydarzeniach o charakterze kulturalnym
mającym miejsce w Rydułtowach, dzięki czemu częściej korzystają z tychże ofert. Trzecim elementem projektu są usługi
telepomocy, tu można się starać o darmowy telefon. Warto
jeszcze dodać, że do dyspozycji uczestników jest prawnik oraz
psycholog, u których można zasięgnąć rady, czy szukać pomocy lub po prostu porozmawiać o nurtujących problemach.
Uczestniczenie, czy korzystanie ze wszystkich wyżej wymienionych działań lub ofert jest całkowicie bezpłatne. Teraz pracujemy już nad przygotowaniem spotkania świątecznego, mam
nadzieję, że równie udanego jakim było wielkanocne i mamy
nadzieję, że spotkanie wszystkich trzech grup uczestników
będzie nie tylko sympatyczne ale zaowocuje pomysłami na
dalsze przedsięwzięcia. Wszystkich chętnych, także osoby z
okolic Rydułtów, zainteresowanych przyłączeniem się do
świetlicy lub sieci wsparcia zapraszam do siedziby Towarzystwa Miłośników Rydułtów przy ul. Traugutta 289 w godz.
9.00-13.00.
Alicja Kołodziej
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Humor! Zdrowie!
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HUMOR! HUMOR! HUMOR!
Dwaj policjanci zastanawiają się, co kupić komendantowi na urodziny.
- Może książkę? - mówi jeden.
- Eee... coś ty, książkę to on już ma.

Odporność – 10 porad na wzmocnienie odporności organizmu.

Rzuć w kąt używki!
Wiadomo - łatwo się mówi, gorzej wykonuje, ale z pewnością
warto! Nadużywanie alkoholu czy palenie papierosów szkodzi
Stoi policjant przy automacie z woda sodową, wrzuca
naszemu zdrowiu i m.in. osłabia naszą odporność. Jeśli nie pomonetę, wypija szklankę wody, po czym znów wrzuca
monetę i tak przez dłuższy czas. Za nim stoi zniecierpli- trafisz zrezygnować całkowicie np. z tytoniu, zrób mały krok
do przodu i chociaż ogranicz liczbę wypalanych w ciągu dnia
wiony tłum.
papierosów.
- Panie, pospiesz się pan!
- Po co? Przecież na razie cały czas wygrywam!
Sięgnij po lecznicze zioła!
Są rośliny, które mają właściwości wzmacniające nasz organizm. Wspomagają one nasz organizm w walce z już panującą
Waldek łyknął 50 gram wódki "na odwagę", ale niezbyt
infekcją, ale można je też stosować profilaktycznie, aby włamu to pomogło podczas rozmowy z funkcjonariuszem
śnie nie zachorować. Sięgamy wtedy po żeń-szeń, spirulinę czy
drogówki.
echinaceę. Dostępne są one w postaci naparu lub przygotowanych już preparatów bez recepty.
Jak najwięcej czasu spędzaj na świeżym powietrzu!
Idzie sobie dwóch policjantów i nagle widzą na ziemi
Pomimo brzydkiej i nie zachęcającej nas do wyjścia pogody
małe lusterko. Podnosi jeden i mówi:
warto jednak choć troszkę czasu codziennie spędzić na świe- Ty, patrz! Moje zdjęcie!
żym powietrzu. Tym bardziej, jeśli w pracy spędza się więkDrugi zagląda i mówi:
szość dnia w zamkniętym, nagrzanym sztucznie pomieszcze- Nie, no co ty. To moje!
I zaczęli się kłócić. Postanowili iść do komendanta. Ko- niu, które jest jednym wielkim siedliskiem bakterii. Warto więc
przejść się spacerkiem do pracy, a jeśli nie ma takiej możliwomendant spojrzał i mówi:
ści, to dobrze jest wybrać się na krótką popołudniową prze- No co wy, własnego komendanta nie poznajecie? - i
chadzkę.
schował lusterko do kieszeni.
W domu jego córka przez przypadek znalazła w jego kieInfekcja? Powiedz jej stanowcze NIE! Sięgnij więc po
szeni owe lusterko i mówi do mamy:
czosnek i miód!
- Mamo, tata nosi w kieszeni zdjęcie jakiejś laski!
Jeśli czujesz, że coś Cię zbiera na chorobę, sięgnij po polPo czym mama zagląda i mówi:
ski
czosnek
(chiński nie jest tak mocny!). Od wielu lat jest on
- E, no co ty, to jakaś stara rura
chyba najbardziej znanym i najlepszym naturalnym antybiotykiem. Zawiera on witaminę C, PP i allicynę. Zwłaszcza ta ostatnia ma silne właściwości bakteriobójcze oraz zwiększa aktywDwaj policjanci stoją przy jeziorze. Obok jedzie konno
ność leukocytów, które odpowiadają za produkcję przeciwciał,
chłop i pyta:
inaczej prościej mówiąc jest odpowiedzialny za odporność or- Panowie, głęboka ta woda?
ganizmu. Allicyna uwalnia się w momencie miażdżenia ząb- Skądże! Ledwo koła zamoczycie - odpowiadają mundu- ków czosnku, jednak nie należy poddawać ją obróbce cieplnej,
rowi.
gdyż wtedy się ulatnia. Właśnie dlatego najzdrowszym sposoChłop zaczyna tonąć z kołem i wozem, po chwili widać
bem będzie jedzenie czosnku na surowo! Jeśli do czosnku dojuż tylko kapelusz.
damy też miodu, odpędzimy wszelakie niechciane infekcje. Jest
- Patrz, Józek, jak dziesięć minut temu szły kaczki, to im
on bogaty w witaminy i mikroelementy, dzięki czemu działa
tylko nogi zakryło
bakteriobójczo i przede wszystkim oszczędzi nam wizyty u
lekarza oraz długiej męczącej choroby.
Dostosuj dobrze ubiór do pogody!
Rozmawia dwóch policjantów. Jeden drugiemu zadaje
Najlepiej
ubieraj się nie za lekko, jednak też nie za ciepło. Noś
zagadkę:
przewiewne ubrania, które dadzą skórze oddychać i nie pozwo- Czy ty wiesz, w którym miesiącu rodzą się Murzyni?
lą, abyśmy się przegrzali - w tym wypadku dobra będzie baweł- Eee, w którym?
na. Idealnym sposobem będzie ubieranie się na tzw. „cebulkę”.
- No, baranie, w dziewiątym!
Zagięty milicjant idzie podzielić się nowo usłyszanym
Jeżeli na zewnątrz mamy chłodny dzień, to nie wkładamy jeddowcipem z komendantem.
nego grubego swetra. Dobrze jest ubrać się na „cebulkę”. Nale- Panie komendancie, czy wie pan, w którym miesiącu
ży ubierać kilka warstw, zwłaszcza jeśli planujemy wyjść
rodzą się Murzyni?
gdzieś i przesiadywać dłużej w ogrzanym pomieszczeniu. W
- Eee, nie wiem.
jednej warstwie można się w takim wypadku ”zagotować”, a po
- We wrześniu!
takim wyjściu na zewnątrz mamy chorobę gwarantowaną.
Małgorzata Wanat,
Za http://bartoszyce.wm.pl
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gimnazjalnych nr 2 o profilu logistyk ze specjalnością wojskową złożyli ślubowanie. W obecności władz powiatu i miasta ślubowanie przyjął major Wacław Wojaczek. Jak te czasy
się zmieniły - teraz mundury wojskowe a niegdyś uczniowie
tej szkoły też nosili mundury ale górnicze!
2/W RCK Feniks odbył się koncert chórów na zakończenie
Festiwalu Pieśni Pogranicza, zorganizowany przez stowarzyszenie Moje Miasto.
3 /W DK w Kobyli odbyło się spotkanie zespołów ludowych
w ramach projektu „Łączenie pokoleń poprzez przekazywanie
tradycji śląskich w gminie Kornowac". Wystąpiło 7 zespołów
-gospodarzem był zespół Rzuchowianki a mimo, że z rydułtowskich zespołów zaproszono tylko nas - „Klikę Machnika"
i Ciaproków , to prawie w każdym z zespołów mogliśmy zobaczyć naszych mieszkańców, zwłaszcza w "Melodii",
"Trojaku", "Syryniczkach".
4/ Śpiewacy - mężczyźni z zespołu "Klika Machnika" nie
mogą wyjść z zadziwienia, że tak wielu - zwłaszcza emerytów pragnie słuchać i oglądać nasze występy. W samym listopadzie: 3/11 - Kobyla, 10/11 RCK Feniks, 17/11 -Kokoszyce,
18/11 - Teatr Ziemi Rybnickiej, 26/11 Lubomia-Grabówka.
Gorąco więc zachęcam mężczyzn, którzy lubią spontaniczne
śpiewanie do wstępowania do naszego zespołu. Nabór ciągły!
5/W imieniu wszystkich Mieszkańców, którym zależy na
zachowaniu różnych tradycji i obyczajów pragnę podziękować harcerzom naszego rydułtowskiego hufca za wielogodzinne warty przed pomnikiem powstań śląskich na naszym
cmentarzu we Wszystkich Świętych.
6/Wichura nie oszczędziła Kościoła św. Jerzego. Niebezpiecznie przechylił się krzyż na wieży kościoła i była potrzebna specjalistyczna firma ,która zdjęła krzyż i pewnie niedługo
po
wzmocnieniach
wróci
na
swoje
miejsce.
Zebrał: Henryk Machnik

Festiwal wspomnień
W czernickim "Zameczku" odbył się po raz trzeci Festiwal poświęcony wspomnieniom oraz pamięci wspaniałych,
nieżyjących już osób.
Sala została szczelnie wypełniona przez publiczność, a
wykonawcy dali z siebie 100% energii. Festiwal rozpoczęła
Orkiestra Dobroczynna nowym utworem pt. "Pamiętamy!".
Następnie wspomniano św. Jacka, Martę Poloczek, Pawła
Czecha i Krystiana Piątka. Następnie na scenie zaprezentowały się "Znaczki" z Czernicy, a potem gość specjalny, pan Józef Jarmuła - były reprezentant Polski w jeździe na żużlu.
Były wspomnienia z żużlowego toru i prawdziwy, stary motocykl żużlowy przed sceną. Kolejny występ był udziałem
"Sekcji Emerytów i Rencistów przy ZNP w Rybniku". Wspomnieli wybitnego muzyka i pedagoga Kazimierza Niedzielę
oraz polonistkę Lorę Kuczerę. Jako przedostatni swoje wiersze, autorską piosenkę oraz obrazy zaprezentował Adam Walter Meisnerowicz z Bełku, a na zakończenie zagrał duet
Storm of Destiny ze Świętochłowic. Dziękujemy organizatorom, wykonawcom, obsłudze oraz słuchaczom za miło spędzony wieczór. Zdjęcia autorstwa Damiana Bizonia na stronie
bebiki.pl i profilu FB.
Michał Tężycki

Subiektywny przegląd miesiąca
1/ Na rydułtowskim rynku kadeci z Zespołu Szkół Ponad-
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Witamy w Plastusiowie
Z nowym rokiem szkolnym nadeszła jesień - jesienne dni stają się coraz krótsze i bardziej szare, nudne. Oczywiście nie u nas w Plastusiowie. My od samego początku jesteśmy na największych obrotach, tu nikt nie ma prawa się nudzić.
Kontynuujemy rozpoczętą innowację pedagogiczną
„Spacer z Plastusiem przez świat”. Zwiedzimy nowe kraje i
poznajemy nowych przyjaciół. Jak dotąd przypomnieliśmy
sobie kulturę i zwyczaje indiańskich plemion. Stworzyliśmy
prawdziwą wioskę indiańską, w której dzieci aktywnie zgłębiały tajemnice Indian.
Ale zacznijmy od początku… Jako, że w przedszkolu najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego też odwiedzili
nas panowie policjanci ze swoją maskotką Sznupkiem. Nie
tylko poznaliśmy zasady ruchu drogowego, ale poczuliśmy
się jak prawdziwi stróże prawa siadając za kierownicą radiowozu. Włączona syrena brzmiała naprawdę groźnie, a odblaski, które otrzymaliśmy pozwolą nam bezpiecznie dotrzeć
każdego dnia do przedszkola.
Dzień przedszkolaka w naszym przedszkolu połączyliśmy ze Świętem Holi – Festiwalem Kolorów oraz Pasowaniem na Przedszkolaka – to był niezwykle barwny dzień.
Każde dziecko zostało uroczyście przyjęte przez naszego Plastusia do społeczności przedszkolnej, a nasze panie postarały
się o wystrzałowe eksperymenty z kolorami, co uczyniło ten
dzień jeszcze ciekawszym.
„Nie ma śmieci-są surowce” pod takim hasłem odbyło się tegoroczne sprzątanie świata. Połączyliśmy go z Dniem
bez Samochodu. Pomimo niezachęcającej pogody znalazło
się kilku śmiałków, którzy przybyli tego dnia do przedszkola
na swych wspaniałych rowerach.
Wiadomo, że o zdrowie należy dbać. W Ramach Dni
Promocji Zdrowia w Rydułtowach odwiedzili nas panowie z
firmy FIREMED. Mogliśmy zobaczyć prawdziwy sprzęt medyczny oraz sprawdziliśmy jak wygląda wnętrze karetki.
Nam nie trzeba powtarzać, że zdrowie to podstawa –
pamiętamy, aby dużo przebywać na świeżym powietrzu, właściwie się odżywiać, ubierać i gimnastykować. Piramida
zdrowia to pojęcie, które nie jest nam obce. Korzystając z
darów naszej jesieni zabraliśmy się do przygotowywania wielu witaminowych smakołyków. Robiliśmy owocowe i warzywne sałatki, barwne szaszłyki z owoców i wzajemnie się
nimi częstowaliśmy. Było kolorowo i bardzo smacznie – czyli
tak jak lubimy!
6 października wspólnie z rodzicami świętowaliśmy
Dzień Latawca – rodzice naprawdę się postarali, ich pomysłowość zaskoczyła niejednego przedszkolaka. Później wspólnie
bawiliśmy się przy miłej muzyce i smacznym poczęstunku.
Jak co roku obchodząc Święto Drzewa, posadziliśmy
w naszym ogrodzie kolejne drzewo, o które będziemy starannie dbać. Mamy nadzieję, że wyrośnie piękne i duże. Naszą
relację kończą obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci
postarały się w tym dniu podziękować każdemu pracownikowi naszego przedszkola przez swoje piękne występy,
uśmiech, życzenia oraz mały upominek. Niejednej pani tego
dnia zakręciła się malutka łezka w oku.
I to na razie tyle, a może aż tyle, bo to dopiero połowa października. a u nas już tyle się wydarzyło… a jeszcze
się wydarzy i to niejedno. Teraz przygotowujemy się już do
kolejnej podróży.
Emilia Marcisz
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Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I
URZĘDU
za okres od 14 września do 18 października 2017 r.
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC ADAMA
MICKIEWICZA I STRZELCÓW BYTOMSKICH
WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA ULICY ŁADNEJ
Ze względu na kolizję z niezinwentaryzowanym urządzeniem
podziemnym (kanał ciepłowniczy), które koliduje z nowo
budowaną kanalizacją deszczową w ciągu ulicy Mickiewicza
oraz koniecznością wybudowania dodatkowej studni wykonawca robót zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji
prac.
W dniu 13 października zawarto aneks do umowy z terminem
realizacji robót budowlanych do 17 listopada. Zakończenie
inwestycji wraz z zakończeniem odbioru nastąpi 30 listopada.
Wykonawca robót zakończył:
budowę kanalizacji deszczowej,
budowę sieci teletechnicznej etapu I, II, III,
przekładkę ciepłociągu na etapie I.
Oświetlenie terenu etapu II i III: ustawione są słupy a w przyszłym tygodniu będą montowane wysięgniki i oprawy oświetleniowe.
Dla etapu I całość kabli jest położona, ustawiono 50% słupów
oświetleniowych , pozostała część będzie montowana podczas budowy drugiej części ronda.
Wykonano 80% chodników na etapie II, 95 % na etapie III i
10 % na etapie I.
Ścieżkę rowerową wykonano na etapie I w 10%, na etapie II
w 90%, na etapie III 85% i na etapie IV w 60 %.
Jezdnia asfaltowa od strony ulicy Raciborskiej jest ułożona w
warstwie zasadniczej i wiążącej. Na ulicy Mickiewicza i rondzie jest ułożona warstwa zasadnicza i wiążąca w 50 % .
Wartość robót budowlanych etapów I-IV: 4 780 000,01 zł.
Termin wykonania: 17 listopada.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA
Trwają roboty budowlane. Obecnie montowana jest konstrukcja dachu. Powstające problemy konstrukcyjne budynku są
rozwiązywane na bieżąco. Podpisano ugodę z Polską Grupą
Górniczą Sp. z o. o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy o
naprawienie szkody spowodowanej działaniem zakładu górniczego (szkody górnicze).
Termin wykonania: 18 czerwca 2018 r.
Wartość robót budowlanych – 4 099 851,14 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego – 12 750,00 zł
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT
Trwają prace projektowe.
MODERNIZACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO
Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego.
W wyznaczonym terminie złożono 8 ofert cenowych na wartość od 25 830,00 zł do 221 400,00 zł.
Wybrano ofertę firmy Studio Architektury Bober z Radlina za
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cenę 25 830,00 zł. Z firmą zawarto umowę.
Termin opracowania: 10 grudnia 2017 r.
Wartość umowy: 25 830,00 zł.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
GIMNAZJUM NR 1

ENERGETYCZNEJ

Skierowano zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego powykonawczego do 4 firm. Proponowane ceny
opracowania audytu zawierają się w przedziale od 4 000,00 zł
do 7 318,50 zł. Najniższą cenę złożył Daniel Wolny za kwotę
4 000,00 zł. Termin opracowania audytu: 13 października.
Audyt wykonano i odebrano.
PRZEBUDOWA TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM „MACHNIKOWIEC” - UTWORZENIE
MIEJSCA USŁUG SPOŁECZNYCH
Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty cenowe na wartość od 37 515,00 zł do 48 585,00
zł.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz
Michalscy z Gliwic. W najbliższym czasie zostanie zawarta
umowa.
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA SOCJALNE
W dniu 10 października nastąpiło otwarcie ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta firmy ECOMPLEX na
kwotę 1 413 078, 29 zł.
Trwają prace komisji przetargowej.
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTOWICZA
W dniu 21 września uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla :
„Budowy chodnika na ul.Gabriela Narutowicza na odcinku od posesji nr 89 do granicy Miasta Rydułtowy,
„Budowy chodnika na ul.Gabriela Narutowicza na odcinku od zjazdu na kopalnię do posesji nr 89”,
„Budowy chodnika na ul.Gabriela Narutowicza Etap I”.
Projektant przekazał dokumentację projektową.
Wartość prac projektowych: 40 098,00 zł
PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE M.
STRZODY I W. WRÓBLEWSKIEGO – PROJEKT
W dniu 15 września ogłoszono drugi przetarg nieograniczony
na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2 października Złożono 4 oferty cenowe na kwotę od 399 724,05
do 595 919,21 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca
F.H.U. Goraus Grażyna z Warszowic. Ze względu na skrócenie terminu realizacji zamówienia firma uzyskała najwyższą
punktację w kryterium oceny ofert.
Przygotowana jest umowa dla inspektora nadzoru inwestorskiego, którym będzie firma Wykonawca Projektowanie – Nadzory Kazimierz Kondrot. Wartość nadzoru
inwestorskiego wynosi 3 997,50 zł
Termin wykonania robót: 16 listopada
Wartość robót budowlanych: 402 428,42 zł
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WIEŚCI Z GMINY LYSKI

MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 – WYMIANA POSADZKI MAŁEJ SALI SPORTOWEJ
Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem podłogi
sportowej. Przygotowywana jest ugoda z Polską Grupą Górniczą Sp. z o. o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. W
związku z koniecznością uzyskania optymalnej suchości podłoża betonowego został wydłużony termin zakończenia robót
do 10 listopada.
Termin wykonania robót: 10 listopada
Wartość robót budowlanych: 151 478,55 zł
MODERNIZACJA ULICY ŻYTNIEJ
Projektant opracował dokumentację projektową i dokonał
zgłoszenia robót.
Wartość umowy: 19 500,00 zł.
Termin opracowania dokumentacji: do 15 października
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ
W dniu 5 października ogłoszono przetarg nieograniczony na
wykonanie robót budowlanych.
Termin składania ofert: do 23 października.
REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA KAROLA
W związku z uzyskanymi warunkami technicznymi podłączenia do kanalizacji sanitarnej, wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., zaszła
konieczność przebudowy istniejących systemów kanalizacyjnych celem odprowadzenia ścieków z Osiedla Karola do sieci
zbiorczej kanalizacji.
W związku z tym zawarto z projektantem aneks umowy.
Termin opracowania powyższego zakresu: do 15 stycznia
2018 r.
Projektant uzyskał decyzję pozwolenia na budowę na rewitalizację i termomodernizację pogórniczego osiedla mieszkaniowego „Kolonia Karola”.
Zostały opracowane projekty wykonawcze.
Termin wykonania dokumentacji: 15 stycznia 2018 r.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA 273
W dniu 9 października dokonano odbioru prac i przekazano
budynek do użytkowania.
Zostało złożone zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy
pamiątkowej zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (instytucja, z
której pozyskano środki na realizację). Termin składania ofert
do 18 października.
MODERNIZACJA ULICY ŚWIĘTEGO JACKA
W związku z koniecznością uzyskania decyzji lokalizacyjnej
celu publicznego projektant zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto
aneks do umowy z terminem realizacji na dzień 30 kwietnia 2018 r.
MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓRZU
Trwają prace projektowe.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 paździer-

15

nika
Wartość umowy: 15 260,61 zł.
UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA KRZYŻKOWICKA
Trwają prace projektowe.
Termin opracowania: 31 października
Wartość umowy: 4 910,16 zł.
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA
ULICY ANTONIEGO CZECHOWA- UL.KRZYWA
Projektant opracował dokumentację projektową i dokonał
zgłoszenia robót.
Termin opracowania: 20 września
Wartość umowy: 7 250 zł.
MUR OPOROWY PRZY ULICY SKALNEJ
Drugie postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze
względu na brak ofert.
PIŁKOCHWYTY NA BOISKU NA OSIEDLU NA
WZGÓRZU
Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia
robót.
Wartość umowy: 4 500,00 zł
Termin wykonania dokumentacji projektowej: 29 października.
Urząd Miasta Rydułtowy

XV Wieczór Kolęd Międzynarodowych
Zaproszenie
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w
Rydułtowach ma zaszczyt zaprosić na XV Wieczór Kolęd
Międzynarodowych, który odbędzie się w dniu 19 stycznia
2018 r. o godz.17.00 w RCK „Feniks” w Rydułtowach.
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach organizuje tradycyjnie co roku Wieczór
Kolęd Międzynarodowych, celem którego jest:
- pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych związanych ze wspólnym śpiewaniem kolęd w różnych językach
- zwiększenie motywacji do nauki języków obcych
- integracja pokoleń
- integracja środowiska lokalnego.
Wieczór Kolęd Międzynarodowych nie ma formy
konkursu, nie wprowadza elementu rywalizacji.
Wstęp bezpłatny
Serdecznie zapraszamy
Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
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Wielki Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w
Bogunicach
Żyć to działać,
to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie,
pomagać w czasie teraźniejszym
pokoleniom przyszłym.
(Władysław Stanisław Reymont)
Myśl wielkiego polskiego pisarza Władysława Reymonta przewodziła uroczystościom jubileuszowym 50-lecia
Koła Gospodyń Wiejskich w Bogunicach, które odbyły się
14 października 2017 r. w sali OSP Bogunice. Już pół wieku
działają społecznie kultywując śląskie zwyczaje i organizując
życie swojej wsi. Na uroczystość zaproszone zostały wszystkie członkinie wraz z małżonkami, aby razem świętować ten
zacny jubileusz. Niektóre panie są z Kołem od momentu jego
założenia, ale sporo jest młodych gospodyń, dla których spotkania w gronie KGW są oderwaniem od codziennego zabieganego świata.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Wójt Gminy Lyski p. Grzegorz Gryt, sołtys Bogunic p. Małgorzata Jureczko, Radny z Bogunic p. Grzegorz Szulik, prezes OSP
Bogunice p. Michał Osadzin, prezes LKS Bogunice p. Bogdan Derkowski oraz delegacja KGW w Suminie.
Uroczystość 50-lecia KGW była okazją do składania
wielu miłych życzeń. Życzenia dalszych jubileuszy, siły działania oraz satysfakcji z pracy społecznej składali członkiniom
wszyscy zacni goście, składając równocześnie na ręce pani
przewodniczącej Ireny Węglorz kwiaty i upominki.
Podziękowania oraz symboliczne róże i statuetki otrzymały
wszystkie panie, które w ciągu tych 50 lat pełniły funkcję
przewodniczących Koła. Były to : Wanda Postawka, Elżbieta
Mańka, Pelagia Soika, Helena Koźlik oraz obecna Przewodnicząca Irena Węglorz.
Dyplomy uznania oraz róże otrzymały także najstarsze wiekiem i stażem członkinie Koła.
Nie zapomniano także o młodym narybku, czyli paniach, które mają nieco krótszy staż. Pani przewodnicząca
wręczyła im certyfikaty „Dobrej Gospodyni”.
Koło Gospodyń w Bogunicach nie uwieczniało swojej działalności, dlatego p. Honorata Węglorz założyła kronikę, w której od dnia jubileuszu zapisywać będzie wszystkie
wydarzenia oraz uroczystości z udziałem pań z KGW. Część
oficjalną zakończyła prezentacja historii Koła dawniej i dziś,
którą przygotowała p. Teresa Nowakowska. Na zdjęciach
uwiecznione są różne uroczystości, w których udział brały
członkinie KGW.
Po części oficjalnej nasze gospodynie miały czas na
refleksję i wspomnienia, które wywołała prezentacja. A całość zakończyła zabawa taneczna, na której członkinie wraz
z gośćmi bawili się do białego rana.
A wszystko zaczęło się wiosną 1967, kiedy to postanowiono założyć w Bogunicach Koło Gospodyń Wiejskich.
16 gospodyń domowych było pierwszymi członkiniami Koła,
a rolę przewodniczącej powierzono pani Wandzie Postawka,
która z wielkim zaangażowaniem poświęcała się pracy społecznej. Podobnie jak pozostałe przewodniczące. Dawniej
koło dysponowało maglownicą, którą wypożyczano mieszkańcom Bogunic. Cennym nabytkiem była także szatkownica
do kapusty, która w okresie jesiennym wędrowała z domu do
domu, aby każda gospodyni mogła ukisić beczkę kapusty.
Szatkownica ta obecnie znajduje się pod opieką p. Jadwigi
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Cieślik, a korzystamy z niej przygotowując np. wóz dożynkowy. Pod opieką pani Renaty Ziętek była wypożyczalnia
sprzętu kuchennego, z którego korzystali mieszkańcy przy
organizowaniu większych uroczystości rodzinnych. Każdego
roku organizowano potańcówkę w okresie karnawału, imprezkę z okazji Dnia Kobiet, na której obecne panie otrzymywały symboliczny upominek w postaci…rajstop albo 100g
paczuszki kawy. Od 2004 r. w okresie adwentu Koło organizuje spotkanie opłatkowe dla mieszkańców, jesienią Dzień
Seniora dla Boguniczan 60+, a w maju spotkanie z okazji
Dnia Matki. Koło organizuje liczne wyjazdy do operetki, na
koncerty oraz w ciekawe miejsca. Pamięta także o najstarszych mieszkańcach oraz o jubileuszach swoich członkiń
przygotowując upominki. Co roku wspiera sołtysa podczas
imprez okolicznościowych tj. Dzień Dziecka czy spotkanie z
Mikołajem. O ciekawostkach z życia koła p. Honorata Węglorz napisała wiersz, który swoją premierę miał podczas
uroczystości.
Choć 50 lat już mijo
Koło Gospodyń się rozwijo.
Drogie panie przybywajcie,
Razem z nami dobrze się bawcie.
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Drogi czytelniku!
Jeżeli zauważyłeś w mieście coś niepokojącego, albo
wręcz przeciwnie - chciałbyś coś pochwalić, zapraszamy, by
swoje uwagi zgłosić w siedzibie TMR. Z redakcją można się
także kontaktować telefonicznie pod nr tel. 32 414 00 66. Biuro czynne od poniedziałku do piątku, od godz. 09:00 do 13:00.
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców do zgłaszania swych
uwag i propozycji.
Prezes TMR
Henryk Machnik

BORYS

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!

ARES

BALTO

Łukasz Majer

LOCZEK

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla
urodzonych w listopadzie

RUTKA

LECHU

Józef Cegiełka
Magdalena Donga
Krystyna Gajda
Elżbieta Jankowska
Henryk Mańka
Urszula Mańka
Roman Olejnik
Judyta Sanecznik
Halina Stedin
WSZYSKIEGO
NAJLEPSZEGO!!!

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

Moje rozważania
Trudno aby nie odnieść się do ostatniego wydarzenia,
czyli akcji wykupu deputatów węglowych od emerytów górniczych przez Rząd. Pięknie nazwany — rekompensata za zabrany deputat w 2014 r. W sądach przegraliśmy batalię o odzyskanie deputatu, bo Sądy uznały iż naruszono zapisy ustawowe
zapisane w Karcie Górnika (6 ton węgla dla górnika i 2 tony dla
emeryta górniczego) więc deputat stał się świadczeniem przedsiębiorstwa, które mógł dowolnie wydawać (zwiększać, zmniejszać, a nawet zawiesić realizacji, lecz pod warunkiem zgody
związków zawodowych, co niestety się stało). Sąd Okręgowy w
swojej opinii wyraził jednak pogląd, że deputat się należy bo
jest to świadczenie realizowane od początków istnienia górnictwa węglowego na Śląsku i niewątpliwie ta opinia zmusiła Rząd
do wariantu wykupu deputatu. Wiadomo, że był też złożony do
Sejmu projekt obywatelski, który odłożono do pełnego rozpatrzenia na wiosnę przyszłego roku! Jest oczywiste że 80% emerytów weźmie pieniądze a dla pozostałych pozostaje droga sądowa - czyli złożenie pozwu do 18 listopada przeciw Ministrowi
Skarbu Państwa ale już nie o odzyskanie deputatu na lata dalsze
ale o nierówność wobec prawa bo przecież nadal jest wypłacany
deputat przez ZUS emerytom: PRG, PBSZ, emerytom ze zlikwidowanych kopalń, PKP. Nierówność wobec prawa rozstrzyga
Trybunał Konstytucyjny - więc jaki będzie wynik - wiadomo!
Wniosek obywatelski oczywiście przepadnie, ale jakże sprytnie
Rząd pozbędzie się problemu z deputatami, uzyskując dodatkowo jakże potrzebne poparcie emerytów górniczych ze Śląska w
wyborach samorządowych. To niesamowicie prawnie i propagandowo zagranie. Pieniądze za deputat dzielą ludzi, budzą
sprzeciw innych zawodów więc my działacze TMR-u raz jeszcze oświadczamy, że nie sprzeciwiamy się likwidacji deputatów
ale jesteśmy za dopłatą ekologiczną dla każdej rodziny, bez
względu na zawód przeliczoną do wartości 3 ton węgla a przeznaczanych
na
prawdziwe,
proekologiczne
działania gospodarstw. Muszę także przyznać, że w Rydułtowach nasza kopania zorganizowała bardzo sprawnie akcję zbierania
wniosków o rekompensaty. Nasz TMR oczywiście włączył się
sprawnie w akcję informacyjną pobierając minimalną opłatę za
usługę (co oburzało niektóre osoby) ale przypomnę, że czas na
informacje, utrzymanie biura, papier, tonery -kosztują!
Nie samą polityką żyło nasze miasto! Na rynku miasta
mogliśmy obserwować naszych uczniów z ZSzPon. Nr 2 ubranych w żołnierskie mundury, seniorzy z Harcerskiego Stowarzyszenia Czuwaj oraz harcerze naszego hufca święcili 70 lecie
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poświęcenia rydułtowskiego sztandaru. Historię sztandaru
przedstawił dh. St Brzęczek a piękne kazanie o tradycyjnym,
patriotycznym wychowaniu młodego pokolenia przez harcerstwo ks. Proboszcz Gwożdzik, Komenda Hufca zorganizowała
koncert charytatywny na rzecz dziecka, Klub poetycki
"Zwrotka" zorganizował w bibliotece kolejne spotkanie z poezją, nasz męski zespół Miłośników żartobliwie nazywany Kliką
Machnika wystąpił na Przeglądzie Zespołów Regionalnych w
Wodzisławiu, nasza delegacja uczestniczyła w obchodach 45lecia KGW Rzuchów (z którym współpracujemy od wielu lat),
święcie Szkoły Podst. nr.1, śpiewaliśmy w Teatrze Ziemi Rybnickiej dla emerytów tego powiatu (w tym miejscu składam
podziękowanie p, Halinie Mocarskiej za kontakt z Rybnikiem)
Byliśmy wreszcie organizatorami II Festynu Integracyjnego na
os Orłowiec. Każdy mieszkaniec mógł uczestniczyć w jakimś wydarzeniu. Jeśli do tego dodamy oferty Feniksa, Biblioteki Miejskiej, Ogn. Pracy Pozaszkolnej, Szkół, Klubów sportowych, sekcji: skata, brydża, Klubu Emeryta, działań Stowarzyszeń w tym bardzo aktywne grupy tanecznej "Dziewczynki
Sprężynki", Nie można nie wspomnieć o chórach Lira i Cecylia
oraz o nowym chórze który powstał przy radoszowskiej parafii.
Okazuje się ,że jeśli księża aktywnie angażują się w utworzenie
czegoś wartościowego - tu utworzenie chóru kościelnego to i są
śpiewający mężczyźni w chórze (10 osób). Jak nie wspomnieć o
naszej eksportowej Orkiestrze KWK Rydułtowy, która miesiąc
temu dała jakże piękny koncert na 100 lecie swego istnienia,
oraz 25 letnich występów Zespołu tanecznego Sukces. Wspaniałe osiągnięcia mają nasi szachiści, judocy i inni przedstawiciele
dyscyplin co oczywiście zauważyły Władze Miasta stąd nagrody
dla najlepszych. Ogromne sukcesy ma nasza Szkoła Muzyczna,
wygrywając różne konkursy i przeglądy. Kapitalne recenzje i
nagrody zbierają liczne zespoły taneczne, wokalne, chóralne w
tym chór p. K. Grzeszczak, zespół Czelodka czy zespoły prowadzone przez p St. Drożdżoka, Zycie gospodarcze miasta ma
swoją cenę - utrudnienia. Te oczywiście biorą się z dużej inwestycji drogowej; ronda przy ul Mickiewicza i drogi do Tesco.
Cieszą uruchomione nowe skwery z ławkami ale martwi, że my
jako Mieszkańcy nie potrafimy zadbać o czystość. O tym świadczą, wyrzucane reklamówki ze śmieciami, śmieci obok koszy,
zaniedbania za płotem swojej posesji, zaniechanie sobotniego
sprzątania itp Przy tej okazji chcę przeprosić Dyrekcję Przedszkola „Pod Nutką" za worek śmieci, który wrzuciliśmy do kosza na popiół zamiast to zabrać ze sobą po festynie na
os Karola .Nie tłumaczy nas fatalna pogoda - gorąco przepraszamy i jednocześnie serdecznie dziękujemy za nieodpłatne udostępnienie zasilania dla aparatury nagłaśniającej .Niestety i nam
zdarzają się wpadki i czasem potrzebna i nam reprymenda,
którą otrzymaliśmy. Nie wszyscy tak reagują. Na moją prośbę
skierowaną do trójki pijących piwo na zewnątrz Warki by butelki wrzucili do kosza, 2 rzuciło butelki za płot a trzeci roztrzaskał
o ścianę i śmiejąc się dołączyli do kolejnych kolegów i nikt z
nich nie zareagował na ten akt wandalizmu!
O tym co dzieje się w mieście i za co odpowiedzialny
jest Urząd Miasta, informujemy w każdym wydaniu Kluki publikując sprawozdanie Burmistrza Miasta. Warto dokładnie czytać te sprawozdania by wiedzieć więcej o tym co dzieje się w
mieście a nie opierać się na nie sprawdzonych plotkach.
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

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
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