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O d dłuŜszego czasu ubolewam i zabieram głos w 
temacie nieuszanowania przez władze naszego 
miasta i powiatu niektórych ludzi, którzy w histo-
rii i rozwoju Rydułtów odegrali znaczącą rolę. 

Mam tu na myśli dr  Georga Nepilly i Franciszka Radlika. 
Obaj połoŜyli niewątpliwe zasługi w rozwoju naszego miasta 
a ich nazwiska w Rydułtowach nigdzie nie zostały uwiecznio-
ne. Będąc radną powiatu I kadencji obiecano mi, Ŝe na gma-
chu szpitala zostanie umieszczona tablica pamiątkowa. Na 
obietnicach się skończyło. Kiedyś mówiono Radlik na osiedlu 
na Raciborskie. Dzisiaj Orłowiec. Przykre – bo Radlikowi 
kopalnia i miasto zawdzięczają duŜo. 
Chcę dziś poświęcić artykuł dyr. Radlikowi. O doktorze 
G.Nepyllym szerzej w ksiąŜce dr Alojzego Mury na 100 lecie 
naszego szpitala. Franciszek Radlik urodził się 9 marca 186-
2r. Był Ślązakiem. Jego ojciec był sekretarzem sądowym w 
Lubieńcu. Gimnazjum ukończył w Pszczynie w słynnej 
„szkole hrabiowskiej”. Miał kontakt z synami wysokich 
urzędników górniczych powstającego w powiecie pszczyń-
skim rewiru górniczego. Po zdaniu matury rozpoczynał w 
górnictwie pracę od kilofa. Najpierw pracował na kopalni 
Ferdynand koło Katowic. Następnie w kopalni „Królowa Lu-
iza” w Zabrzu. Studia uniwersyteckie rozpoczął we Wrocła-
wiu. Kontynuował na Królewskiej Akademii Górniczej w 
Berlinie. Ukończył ją w 1889r. Pracował w róŜnych kopal-
niach Śląska i Niemiec. Uzyskał stopień Inspektora Górnicze-
go i w tej randze przez 4 lata pracował u Księcia Henckel von 
Donnersmark w Königshutte w Bytomiu gdzie ujawnił swój 
talent. W 1901r. powołano go na stanowisko Dyrektora Na-
czelnego Kopalni Węgla Kamiennego „Charlotta” w Czernicy
- Rydułtowach. W czasie gdy był dyrektorem stan załogi 
wzrósł z 1 600 do 5 633 pracowników. Wprowadzając róŜne 
unowocześnienia spowodował wzrost wydobycia węgla z 2,4 
milionów cetnarów do 6,1 miliona cetnarów. Modernizując 
kopalnię nie zapomniał teŜ o sprawach socjalnych swojej 
załogi. Wybudował dla pracowników kolonię domów miesz-
kalnych nazwaną „Radlikiem” dziś Orłowiec. TeŜ nie rozu-
miem dlaczego nie zostawiono starej nazwy. Na Kolonii Ra-
dlik było 40 domów mieszkalnych- wielorodzinnych.. W bu-
dynku mieszkało 4 do 8 rodzin. Przy kaŜdym domu był ogró-
dek i budynek gospodarczy. Ludzie uprawiali grządki i hodo-
wali inwentarz: drób, króliki, kozy czasem i prosiaki. Podob-
no często wieczorem dwukołową bryczką jeździł Radlik 
uliczkami Koloni, wdając się w rozmowy z mieszkańcami. 
Obok, na najwyŜszym wzniesieniu Rydułtów wybudował 
wieŜę ciśnień zwaną Wasserturm. Zaopatrywała mieszkań-
ców w wodę. Osobiście ja i wiele ludzi teŜ Ŝałuje, Ŝe zniknął 
z krajobrazu Rydułtów. Był takim znaczącym punktem w 
krajobrazie miasta. Był czymś w rodzaju odnośnika informa-
cyjnego. Mówiło się „ za Wasserturmem, koło, przy itd.” 
Miał piękną sylwetkę. śal mi jak jeszcze gdzieś taki spoty-
kam. JuŜ nie pamiętam kiedy go zburzono i czym to było 
uzasadnione. Dla pracowników spoza Rydułtów wybudował 
w 1902r. dwa duŜe domy przy ul. Mickiewicza – noclegow-
nie- schlafhausy. Później je połączono. Długo była tam Bi-
blioteka Miejska. Naprzeciw starej poczty ( dziś parking Ko-
palni) wybudował duŜy dom towarowy „Konsum” , który 

zaopatrywał górników w tańszą Ŝywność. Na jego wsparcie 
mogły liczyć szkoły, przedszkola i organizacje społeczne. 
Nikomu nie odmawiał pomocy. Z jego willi nikt z pustymi 
rękami nie wychodził. Jeszcze po wojnie , wśród starszego 
pokolenia , Ŝyła dobra pamięć o dyrektorze Radliku. Od 1916 
r. pełnił funkcję Przewodniczącego Kolegium Orzekającego 
przy Sądzie Powiatowym w Rybniku. W 1920r. na terenie 
Górnego Śląska miała miejsce wielka afera : kradzieŜ i prze-
myt duŜej ilości diamentów. Sprawa ta objęła równieŜ nasze 
tereny. Pamiętam, Ŝe o tej sprawie Ŝyła jeszcze pamięć wśród 
starszego pokolenia. Słyszałam w plotce, Ŝe nawet jednego z 
mieszkańców Rydułtów, który się wzbogacił łączono z tą 
sprawą. Ale to były czasy powojenne i duŜo róŜnych rzeczy 
sobie opowiadano. Ingerencja dyr. Radlika przyczyniła się do 
aresztowania niektórych członków gangu. To się teŜ w jakiś 
sposób na nim zemściło. W czasie Powstania Śląskiego, kiedy 
wieczorem wracał z jakiegoś zebrania, został podobno zaata-
kowany  przez uzbrojonych powstańców. Ostrzeliwano po-
wóz. Słyszałam dwie wersje: woźnica Mrozek zdołał wjechać 
na plac przed willą a druga wersja mówi Ŝe brama była za-
mknięta. Dopadli go w powozie, bili, maltretowali. śona, 
która wybiegła na pomoc , teŜ nic nie wskórała. Zabito go 
uderzeniem szabli w głowę. Podobno lekarz próbował go 
ratować ale się nie udało. Szkoda, Ŝe zginął w tak tragiczny 
sposób. Był człowiekiem, któremu na sercu leŜało dobro Ry-
dułtów i ich mieszkańców. Przykro teŜ, Ŝe pamięć o takim 
człowieku w Rydułtowach umiera.  

Horacy. 
Panu S. Brzęczkowi dziękuję za pomoc.          

FRANICZEK RADLIK- 
warto o Nim pamiętać. 

A le k s a n de r 
U l f ig  

FelgiFelgiFelgiFelgi    
aluminiowe, stalowe 

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

        Wulkanizacja Wulkanizacja Wulkanizacja Wulkanizacja     
                                                        wymiana tłumikówwymiana tłumikówwymiana tłumikówwymiana tłumików    

    

Najnowsza technologia  

PIASKOWANIE  
                 spawanie 
PROSTOWANIE malowanie 
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Referat Inwestycji 
 
BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z 
UZBROJENIEM TERENU - ULICA WOJCIECHA 
KORFANTEGO 
• W budynku nr 1 wykonał podłoŜa betonowe, piony wody 

zimnej i C.O., wykonywane jest ocieplenie elewacji oraz 
docieplenie stropu. 

• W budynku nr 2 wykonano całość tynków wewnętrznych 
na segmencie A i B, wykonuje się podłoŜa betonowe, wy-
konano kominy, instalacje C.O.. 

• W budynku nr 3 - rozpoczęto wykonywanie tynków na seg-
mencie A, wykonano kominy. 

• W budynku wymiennikowni wykonano podłoŜe betonowe, 
tynki oraz malowanie. 

• W najbliŜszym czasie zostanie podpisany aneks do umowy 
z wykonawcą robót na skrócenie terminu realizacji robót 
budowlanych. 

Zaawansowanie finansowe robót : 53%. 
Wartość robót związanych z budową budynków zgodnie z 
umową: 5 388 561,20 zł. 
• W ramach budowy infrastruktury technicznej ukończono 

roboty kanalizacyjne i nawierzchniowe drogi i chodników 
oraz oświetlenie terenu. Ustawiane jest oznakowanie piono-
we. 

Zaawansowanie finansowe robót: 89 %. 
Termin zakończenia robót w zakresie infrastruktury technicz-
nej upływa 30 maja. 
• Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 

z wnioskiem o wycinkę 2 drzew i krzewów na trasie projek-
towanego ciepłociągu, realizowanego przez Ciepłownię 
Rydułtowy. 

TERENY REKREACYJNE PRZY ULICY ADAMA 
MICKIEWICZA W RYDUŁTOWACH - RYDUŁTOW-
SKA FIKOŁKOWNIA RAFA ETAP I i II 
• W dniu 19 kwietnia dokonano odbioru dwóch kamer moni-

toringu miejskiego wraz z urządzeniami do przekazywania 
obrazu. 

• W dniu 23 kwietnia dokonano odbioru budynku gospo-
darczego. 

• W dniu 25 kwietnia dokonano odbioru robót, związanych z 
montaŜem urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bez-
piecznego upadku. 

• W dniu 15 maja zamontowano dwie gabloty informacyjne. 
PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO DW 
NR 935 UL. RACIBORSKA 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wniósł uwagi do 
projektu. Trwa uzupełnienie dokumentacji przez projektanta. 
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ 
Biuro projektów w dniu 15 maja przekazało projekt z nanie-
sionymi liniami rozgraniczającymi oraz projekt zagospodaro-
wania terenu. 
MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ 
Trwają uzgodnienia warunków do projektowania przez Firmę 
Projektową Studio Połomscy. Uzyskano opinię Kompanii 

Węglowej S.A. oddział KWK Rydułtowy-Anna oraz eksper-
tyzę geotechniczną. 
MODERNIZACJA BUDYNKU URZ ĘDU MIASTA - 
WYMIANA INSTALACJI C.O. 
W dniu 7 maja przekazano wykonawcy teren budowy. Robo-
ty rozpoczęto w dniu 16 maja. 
Wartość robót zgodnie z umową wynosi 133 765,24 zł brutto. 
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYN-
KU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
Wykonano hydroizolację ścian piwnic budynku szkoły od 
strony zachodniej. Rozpoczęto roboty termomodernizacyjne 
ścian budynku od strony południowej i zachodniej. 
Wartość całkowita robót wynosi 584 909,31 zł brutto. 
PRZEPUST NA NACYNIE PRZY ULICY MARCINA 
STRZODY 
W dniu 17 kwietnia przekazano wykonawcy teren budowy. 
24 kwietnia Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Arkadiusz 
Kuhn wprowadziło czasową organizację ruchu i przystąpiło 
do realizacji zadania. Dotychczas zrealizowano roboty przy-
gotowawcze, rozbiórkowe infrastruktury drogowej, rozbiór-
kowe konstrukcji przepustu. Przystąpiono do robót, związa-
nych z konstrukcją nowego przepustu. 
Termin zakończenia zadania: 15 czerwca. 
Wartość robót budowlanych wynosi 476 269,27 zł. 
REMONT CHODNIKA PRZY UL.OBYWATELSKIEJ 
Uprawomocniło się zgłoszenie robót. W najbliŜszym czasie 
zostanie powołana komisja do przygotowania i przeprowa-
dzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 
robót. 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ 
Opracowano szczegółowy zakres prac projektowych. Prace 
projektowe podzielono na trzy etapy: 

• etap I obejmował będzie zakres od ul. Raciborskiej wraz 
z zjazdem z ul. Raciborskiej do skrzyŜowania z ulicą Obywa-
telską, 

• etap II od skrzyŜowania z ul. Obywatelską do budynku nr 
123, 
etap III od nr 156 - do granicy miasta Rydułtowy z miastem 
Rybnik. 
W najbliŜszym czasie ogłoszony zostanie przetarg. 
ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH 
W dniu 18 maja ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowa-
nie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert ceno-
wych ustalono na dzień 25 maja. 
OŚWIETLENIE ULICZNE W REJONIE UL. OFIAR 
TERRORU I LEONA ORAZ O ŚWIETLENIE PLACÓW 
ZABAW W REJONIE OSIEDLA NA WZGÓRZU I 
URZEDU STANU CYWILNEGO 
Powołano komisję przetargową w celu wyłonienia wykonaw-
cy robót budowlanych. Termin realizacji zadania przewiduje 
się na wrzesień br. 
 

Referat Gospodarki Komunalnej 
1. Prowadzono sprawy szkód górniczych: 

• ul. Skowronków, 
• ul. Benedykta-boczna, 
• w budynku urzędu miasta  

2. Przeprowadzono inwentaryzację wylotów kanalizacji desz-
czowych na terenie miasta. 
3. Przygotowano dane do umowy na aktualizację załoŜeń do 
planu zaopatrzenia miasta w ciepło. 

SPRAWOZDANIE Z PRAC  
BURMISTRZA I URZ ĘDU 

za okres od  19 kwietnia do 24 maja 2012 
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4. Przygotowano polecenia dla ZGK, dotyczące: 

• ulepszenia nawierzchni ul. Licealnej, 

• wprowadzenia znaku B-18 na ul. Blachnickiego. 
 

Referat Urbanistyki i Architektury  
1. Prowadzone są cztery postępowania w sprawie ustalenia 

warunków zabudowy. 

2. Przygotowano 3 projekty uchwał dotyczących przystąpie-
nia do opracowania miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, w tym dotyczącego terenu przyszłego 
cmentarza komunalnego. 

3. Wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Katowicach o wpisanie do Gminnej Ewidencji 
Zabytków stoŜka nr 1 hałdy - „Szarloty". 

4. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego uwagi w związku 
z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
„Śląskie 2020". 

5. Trwają prace związane z realizacją „Opracowania zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Rydułtowy dla terenu całego mia-
sta oraz opracowania zmiany miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Rydułtowy dla okre-
ślonych terenów połoŜonych na terenie miasta Rydułto-
wy". 

 
Referat Mienia Komunalnego i Geodezji 

1. W toku jest postępowanie w sprawie zajęcia gruntów 
gminnych w pasie przy ul. Raciborskiej. Przygotowane 
zostały umowy najmu na zajmowany teren oraz sporządzo-
ne zostały operaty szacunkowe, określające wynagrodzenie 
z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gmin-
nej. 

2. W toku są podziały geodezyjne na nieruchomościach przy 
ul. Adama Mickiewicza (ROKO) i przy ul. Jana Kocha-
nowskiego (Przedszkole nr 1 i Orlik). 

3. Ogłoszone zostały trzy przetargi na sprzedaŜ nieruchomo-
ści przy ulicach: Fryderyka Engelsa, Raciborska Rozstajna, 
Raciborska-Jana Barcioka. 

4. Sporządzone zostały wykazy nieruchomości, przeznaczo-
nych do dzierŜawy, połoŜonych przy ulicy Kalwaryjskiej. 

 
Referat Ochrony Środowiska 

1. W dniu 16 maja podpisano z firmą „VIRIDIS" Jan Duda 
umowę na wykonanie opinii dendrologicznej 7 okazów 
drzew pomnikowych, występujących na terenie miasta 
Rydułtowy. 

2. Wydano 15 decyzji zezwalających na usunięcie drzew z 
terenów nieruchomości. Wszczęto 15 nowych postępowań 
w ww. sprawie. 

3. Przeprowadzono kolejne kontrole wykonalności decyzji 
Burmistrza Miasta Rydułtowy z roku 2009 i 2010 - ul. An-
drzeja Struga, ul. Plebiscytowa, ul. Raciborska, ul. Św. 
Jacka, ul. Gen. Stanisława Maczka. 

4. W dniach od 7 do 17 maja w ramach zadania pn.: 
"Zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk na terenie 
miasta Rydułtowy" przeprowadzono zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych. 

5. Na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-GLOB 
Janusz Kuczaty z siedzibą w Bełsznicy dokonano wpisu do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu miasta Rydułtowy. Wpis taki umoŜliwia prowadze-
nie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komu-
nalnych od mieszkańców. 

6. Podpisano umowę z firmą „Środowisko i Innowacje" z 
siedzibą w Tuczępach na realizację zadania polegającego 
na likwidacji i unieszkodliwianiu azbestu z terenu Miasta 
Rydułtowy. 

7. Podpisano 8 umów dotacji z mieszkańcami miasta na reali-
zację zadania polegającego na likwidacji i unieszkodliwia-
niu azbestu. 

8. Wystąpiono do Politechniki Krakowskiej z zapytaniem o 
moŜliwość nawiązania współpracy w zakresie wykonania 
badań próbek popiołu pobranych z kotłów centralnego 
ogrzewania. Badania miałyby na celu potwierdzenie spala-
nia śmieci w paleniskach domowych. 

 
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  

1. W dniu 25 kwietnia uroczyście otwarto kompleks boisk 
„Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Jana Kochanow-
skiego. 

2. Ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań publicz-
nych Miasta Rydułtowy, których realizacja rozpoczyna się 
w II półroczu br. 

3. Ogłoszono otwarty konkurs na realizację programu zdro-
wotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci 
niepełnosprawnych z terenu miasta Rydułtowy", 

4. W dniu 4 maja reprezentacja Miasta uczestniczyła w zawo-
dach sportowych „Bieg 3 Maja" w Orlovej. 

5. W dniu 19 maja zorganizowano wyjazd reprezentacji Mia-
sta na mecz Czechy - Polska z okazji Dnia Miasta Orlova. 

6. Zatwierdzono arkusze organizacyjne rydułtowskich szkół, 
przedszkoli i placówek oświatowych, 

7. Wystąpiono z wnioskiem - uzgodnieniem do Śląskiego 
Kuratora Oświaty w sprawie przedłuŜenia powierzenia 
stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 i Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej na kolejne 5 lat. 

 
StraŜ Miejska - kwiecień 2012 

1. NałoŜono 96 mandatów karnych na sumę 15 050 zł. 
2. Udzielono 39 pouczeń (drogowe i porządkowe). 
3. Przeprowadzono 16 kontroli i 6 rekontroli posesji - w 

związku z odprowadzaniem nieczystości ciekłych 
i stałych. 

4. Podjęto: 
• 1 interwencję w związku ze spalaniem śmieci, 
• 3 interwencje w związku z prowadzeniem handlu w 

miejscu niedozwolonym, 
• 21 interwencji w związku ze spoŜywaniem alkoholu w 

miejscach niedozwolonych, 
• 8 interwencji w związku z zaśmiecaniem i zanieczysz-

czaniem ulic i miejsc publicznych, 
• 20 interwencji w związku z nieprawidłowym parkowa-

niem samochodów, 
• 4 interwencje w związku z niszczeniem zieleni. 

5. Zabezpieczono ruch drogowy w związku z zawodami spor-
towymi, kolizją drogową i przemarszem korowodu na trasie 
od Orlika przy ulicy Kochanowskiego do Rydułtowskiego 
Centrum Kultury. 
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W  miesiącu lutym 2012r. Kopalnia „Rydułtowy-
Anna” rozpoczęła eksploatację ściany 7W2 w 
pokł. 713/1-2. Ściana ta znajduje się w rejonie 
granicy administracyjnej gminy Gaszowice, i 

miasta Rydułtowy pomiędzy ulicami Starą ,Górniczą i Jana 
Barcioka   w Rydułtowach na głębokości ok. 800 m , wybieg 
ściany wynosi 550 m, zaś grubość eksploatowanego pokładu 
2,3 m.  Ściana ta swój bieg rozpoczęła  w terenie rolniczym 
pomiędzy Kościołem p.w. Najświętszej Marii Panny Królo-
wej Polski a firmą produkcyjno-usługową Silesia Press, zaś 
zakończy go    w rejonie skrzyŜowania ulic Starej i Jana Bar-
cioka. Na koniec 
miesiąca kwietnia 
ściana ta osiągnęła 
wybieg 104 m. 
Pierwsze wpływy 
jej eksploatacji na 
powierzchni będą 
ujawniały się z 
końcem miesiąca 
maja. Eksploatacja 
ściany 7W2 spo-
woduje powstanie niecki osiadań w której największe będą 
dochodziły do wartości 0,75 m. Powstała niecka spowoduje 
powstanie terenu górniczego  II kategorii. W wyniku eksplo-
atacji ściany moŜe dojść do wystąpienia wstrząsów górni-
czych, których energia nie przekroczy wartości 8x106J. Pro-
gnozowane przyśpieszenia drgań gruntu mieścić się będą w 
przedziale 400-700 mm/s2. Wpływy eksploatacji ściany obej-
mą tereny Czernicy i Rydułtów. W celu bezpiecznego przeję-
cia prognozowanych wpływów eksploatacji przez zabudowę 
powierzchni, kopalnia  wykonała inwentaryzację z określe-
niem odporności statycznej  i dynamicznej obiektów jednoro-
dzinnych i gospodarczych wraz z inwentaryzacją fotogra-
ficzną elementów mogących odpaść po wstrząsie połoŜonych 
w rejonie występowania deformacji ciągłych  przedmiotowej 
ściany. Inwentaryzacją zostało objętych 388 obiektów zabu-
dowy powierzchni. Z porównania odporności obiektów jed-
norodzinnych i gospodarczych z prognozowanymi przyśpie-
szeniami drgań gruntu wynika, iŜ są one zdolne w bezpieczny 
sposób przejąć wpływy planowanej eksploatacji górniczej. 
KaŜdorazowo w przypadku wystąpienia wstrząsu o energii ≥ 
105 J prowadzone będą oględziny obiektów połoŜonych w 
rejonie epicentrum wstrząsu, oraz obiektów, których właści-
ciele zgłoszą wystąpienie uszkodzeń powstałych w następ-
stwie wstrząsu. Po wstrząsach o energii  ≥ 105 J jeŜeli wystą-
piły po 14.00 lub w dni wolne od pracy dyspozytor kopalnia-
nej stacji tąpań informuje telefonicznie o jego zaistnieniu z 
podaniem lokalizacji epicentrum wstrząsu Górnośląski Za-
kład Gazowniczy w Zabrzu w celu przeprowadzenia nie-
zwłocznie przeglądu sieci gazowej i w razie potrzeby wyko-
nania jej awaryjnej naprawy.  Kopalnia sukcesywnie prowa-
dzi naprawy obiektów uszkodzonych wpływami eksploatacji 
górniczej na podstawie rocznych planów napraw szkód górni-
czych. W przypadku wystąpienia szkód górniczych postępo-
wanie o naprawienie szkody wszczynane jest na pisemny 
wniosek poszkodowanego, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych 

lub w razie wystąpienia wstrząsu pochodzenia górniczego, 
w  przypadku których zgłoszenia moŜna dokonać telefonicz-
nie (po wstrząsie – telefonicznie w dniu wystąpienia wstrzą-
su). Tryb awaryjny jest zastrzeŜony dla sytuacji zagroŜenia 
zdrowia, Ŝycia lub mienia uŜytkowników obiektów po-
wierzchniowych jeśli istnieje przypuszczenie, Ŝe zagroŜenie 
zaistniało wskutek ruchu zakładu górniczego i wymaga nie-
zwłocznego podjęcia działań celem jego likwidacji lub mini-
malizacji skutków. Zaleca się aby zgłoszeń szkód dokonywać 
na  formularzach dostępnych na kopalni w Dziale Szkód Gór-
niczych i na stronie internetowej www.kwsa.pl (zakładka – 
Likwidacja szkód). 
 

 

 

W  piątek 11 maja w Parku Leśnym "U Kaczyny" 
w Rogowie (Gorzyce) odbyła się uroczy-
sta gala konkursu Powiatowy Lider Przedsię-
biorczości. Wśród dziesięciu firm uhonorowa-

nych statuetkami i tytułami Powiatowego Lidera Przedsię-
biorczości znalazła się firma z Rydułtów. Nie trzeba nikomu 
przedstawiać Zakładów Mięsnych „BERGER” - to jeden z 
największych zakładów w Rydułtowach. Dlatego z tym więk-
szą radością informujemy, Ŝe to właśnie Irena i Bonifacy Ber-
gerowie w tym roku otrzymali statuetkę Powiatowego Lidera 
Przedsiębiorczości. Dla formalności podajemy, iŜ Zakłady 
Mięsne Irena i Bonifacy BERGER sp.j. Mieszczą się w Ry-
dułtowach przy ulicy Pietrzkowickiej 26. Od początku istnie-
nia, czyli od 1983 roku, właściciele firmy kładą nacisk na 
jakość, szlachetność wyrabianych produktów oraz tradycję, 
która przejawia się w proponowanym asortymencie. Produku-
ją, przestrzegając standardów obowiązujących na rynku Unii 
Europejskiej. Obostrzenia oraz zastosowanie się do wszyst-
kich norm dają gwarancję, iŜ wytwarzane produkty oraz sys-
tem samej produkcji są na najwyŜszym poziomie, przez co 

Kopalnia „Rydułtowy-Anna” 

Ogłoszenie! 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego  
w Jejkowicach 

oraz Gmina Jejkowice 
zaprasza wszystkich absolwentów  

wraz z rodzinami 
na 100 oraz 150 rocznicę istnienia szkoły. 

Uroczystość odbędzie się w sobotę  
23 czerwca 2012 roku  

na terenie Szkoły Podstawowej.  
Więcej informacji na stronie internetowej: 

 http://spjejkowice.edupage.org 
 

Zaprasza: 
Gmina Jejkowice 

oraz Dyrekcja, Nauczyciele 
i Uczniowie Szkoły Podstawowej 

Powiatowy Lider Przedsiębiorczości 
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finalny produkt 
jest najlepszej 
jakości. Suro-
wiec uŜywany 
do wytwarza-
nia ich produk-
tów (wędliny, 
mięso) pocho-
dzi z rejonów 
bezpiecznych 
ekologicznie. 
Wyroby ich 

stają się coraz bardziej rozpoznawalne oraz zdobywają coraz 
więcej podniebień. Marka BERGER budzi zaufanie konsu-
mentów oraz daje gwarancję zakupu produktów na najwyŜ-
szym poziomie. Tytuł Powiatowego Lidera Przedsiębiorczo-
ści przyznawany jest przez kapitułę składającą się z prezyden-
ta miasta, burmistrzów, wójtów oraz przedstawicieli Cechu 
Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. 
Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Starosta Wodzi-
sławski. 

Krzysztof Jędrośka 
Sekretarz Miasta Rydułtowy 

 

J ak co roku w marcu i kwietniu najmłodsi uczniowie 
rydułtowskich szkół podstawowych uczestniczą w wie-
lu turniejach, zawodach i konkursach. W tym roku 
szkolnym uczniowie  reprezentowali nasze miasto w 

konkursach na szczeblu miejskim  i powiatowym. W marcu w 
Zespole Szkół w Rydułtowach odbył się miejski konkurs ma-
tematyczny   „Z matematyką za pan brat” dla uczniów klas 
I-III szkoły podstawowej.  
I miejsce zdobył -  Antoni Kiszka Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Rydułtowach. (opiekun Danuta Maciończyk). Uczeń  repre-
zentował miasto Rydułtowy na szczeblu powiatowym.  
II miejsce Jakub Szymanowski Zespół Szkół w Rydułto-
wach (opiekun Ewa Karnowka) 
III miejsce Jakub Koszorz Szkoła Podstawowa nr 1 w Ry-
dułtowach (opiekun Iwona Nowak). 04.04.2012r. w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Rydułtowach odbył się miejski konkurs  
ortograficzny  „Jestem mistrzem ortografii”.  Uczestnicy 
konkursu musieli się zmierzyć z trudnym tekstem, naszpi-
kowanym mnóstwem ortograficznych pułapek. Tekst nosił 
tytuł „Po burzy słońce, po deszczu tęcza” i  nawiązywał  
do obecnie trwającego Roku Janusza Korczaka.   
W końcowej klasyfikacji  
 I miejsce zdobyła Kamila Ko ścień Zespół Szkół Rydułtowy 
i reprezentowała miasto Rydułtowy na szczeblu powiatowym 
(opiekun Ewa Karnowka). 
II miejsce Julia Saba Szkoła Podstawowa nr1 w Rydułtowach 
(opiekun Justyna Łysiak), 
III miejsce Hubert Brzonkalik Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Rydułtowach (opiekun Justyna Łysiak) 
„Cztery pory roku”  to tytuł miejskiego konkursu recytator-
skiego, który odbył się  18.04.2012r. w Zespole Szkół w Ry-
dułtowach. W recytacji brało udział 27 laureatów konkursów 

szkolnych. 
Kategoria klas I 
I miejsce zdobył  Mateusz Wieczorek Szkoła Podstawowa nr 
1  w Rydułtowach (opiekun Marcelina Dembowy)  
II miejsce Igor Dziwoki   Szkoła Podstawowa nr 3 w Rydułto-
wach (opiekun Agata Gruszczyk), 
III miejsce Kacper Wojciechowski   Szkoła Podstawowa nr 
1 w Rydułtowach (opiekun Katarzyna Szulc) 
 Kategoria klas II  
I miejsce Oliwia Portka  Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułto-
wach (opiekun Anna Siwczyk) 
II miejsce Alicja Hoszycka  Szkoła Podstawowa nr 1 w Ry-
dułtowach (opiekun Anna Siwczyk) 
III  miejsce  Julia  Abczak Zespół  Szkół  w Rydułtowach 
(opiekun Danuta Maćkowska) 
Kategoria klas III 
I miejsce  Karolina Kuczera  Zespół Szkół w Rydułtowach 
(opiekun BoŜena Klimek) 
II miejsce Wiktoria Wiejak   Zespół Szkół w Rydułtowach 
(opiekun BoŜena Klimek) 
III  miejsce Kamila  Rondzista Szkoła Podstawowa nr  1 
(opiekun Iwona Nowak) 
oraz Paulina Bluszcz Szkoła Podstawowa nr 3 w Rydułto-
wach (opiekun Martyna Szulc) 
Uczniowie I miejsc w poszczególnych kategoriach reprezen-
towali miasto Rydułtowy  
w konkursie rejonowym, który odbył się 26.04.2012r. w Gli-
wicach. Dziękuję  bardzo wszystkim nauczycielom, którzy 
przygotowywali uczniów do poszczególnych konkursów oraz  
Pani Katarzynie Kuśce, Danucie Bąk  i Gabrieli Tkaczyk 
za pomoc w organizacji konkursów. 
 

Doradca metodyczny 
edukacji wczesnoszkolnej 

Danuta Maćkowska 
 

 

* realizacja recept 
* szybkie terminy 
* gabinet okulistyczny 
*sprzeda Ŝ i aplikacja  
  soczewek 
kontaktowych        
* szkła progresywne 

Jeśli chcesz, aby Twoje okulary  
zostały zrobione bardzo dokładnie, 
zapraszamy do nas. Posiadamy 
bardzo nowoczesny sprz ęt, który 
umo Ŝliwia wykonanie rozstawu 
źrenic okularów z dokładno ścią do 
0,5 mm. 

SŁAWOMIR WATOŁA 
Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15 

UWAGA!  
 

Komputerowe  
badanie ostrości wzroku. 

tel. 457 87 01,   
0 692 421 492 

Gabinet 
czynny: 

środy od 15:00 
Piątek, Sobota 

od 9:00  
( na zapisy) 

Co słuchać w edukacji  
wczesnoszkolnej? 
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L iceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w 
Rydułtowach kolejny raz sprostało wielkiemu wy-
zwaniu, jakim było przygotowanie PIKNIKU RO-
DZINNEGO, czyli III Dni Promocji Zdrowia oraz 

Dni Otwartych. Nasza szeroka oferta warsztatowo–
wykładowa skierowana była przede wszystkim do uczniów 
naszej szkoły. Specjaliści z róŜnych dziedzin zdrowia, takich 
jak: seksuologia, zdrowe odŜywianie i spędzanie czasu wol-

nego, profilaktyka  nałogów, ratownicy medyczni, odnowa 
biologiczna i innych  gościli w Liceum na Skalnej 26 i 27 
kwietnia. Tematyka przygotowanych zajęć dotyczyła głównie 
promowania zdrowego stylu Ŝycia, profilaktyki oraz zapobie-
gania róŜnego rodzaju chorobom i popadaniu w nałogi. Hono-
rowymi gośćmi byli miedzy innymi seksuolog Janusz Pale-
olog, Edward Parma – specjalista w dziedzinie profilaktyki 
nikotynizmu, ratownicy medyczni Medycznego Studium Za-
wodowego im. Feliksa Białego w Rybniku, Edward BoŜek – 
specjalista w dziedzinie HIV, narkomanii oraz prostytucji, 

Zofia Sobik – dietetyk oraz prof. nadz. dr hab. Jerzy Pośpiech 
z PWSZ w Raciborzu, jeden z wybitnych absolwentów naszej 
szkoły. 28 kwietnia był dzień otwartych drzwi. Tego dnia 
proponowaliśmy nie tylko zwiedzenie szkoły oraz bliŜsze 
zapoznanie się z proponowanymi przez nas kierunkami, a 
więc klasą politechniczną oraz klasami realizującymi innowa-
cje pedagogiczne: edukacja policyjna, ratownictwo medyczne 

– poŜarnictwo, 
animator kul-
tury, lecz rów-
nieŜ odwiedze-
nie stoisk oraz 
skorzystanie 
z bezpłatnych 
badań: profe-
sjonalny salon 
kosmetyczny, 
smako wan ie 
zdrowych wy-

pieków, degustacja soków owocowych, warzywnych oraz 
innych przysmaków, badanie spirometryczne, badanie mię-
śnia sercowego, pomiar złogu i toksyn, badanie poziomu cu-
kru, badanie pod kątem HIV/AIDS, badanie stóp dziecka, 
badanie słuchu, komputerowe badanie wzroku, masaŜ relak-
sacyjny. Bardzo interesujący okazał się pokaz Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej oraz Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rydułto-
wach, ratowników medycznych ZOZ Szpitala w Rydułtowach 
z wypoŜyczonym samochodem WSPHU Złomowanie Pojaz-
dów w Wodzisławiu Śl., którzy pokazali akcję ratowania ofiar 
wypadku samochodowego, gaszenia poŜaru i ewakuacji z II 
piętra budynku szkolnego.  Serdecznie dziękujemy im za za-
angaŜowanie i wsparcie, równieŜ  jako partnerom uczestni-
czącym w przygotowaniu i realizacji naszych nowych kierun-
ków kształcenia. Pokazy cieszyły się duŜym zainteresowa-
niem publiczności, tej najmłodszej i najstarszej, a takŜe na-
szym przyszłym uczniom. W ofercie Dni Promocji były tak-
Ŝe: mini przedszkole, konsultacje stomatologiczne, konsulta-
cje dietetyczki, konsultacje logopedyczne, gabinet terapeu-
tyczny EEG Biofeedback, stoiska firmy Avon oraz Zepter, 
stoisko CKU w Wodzisławiu Śl. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim wystawcom za pomoc w organizacji oraz udział w 
tak wielkim przedsięwzięciu.  Licząc na dalsza współprace 
zapraszamy w przyszłym roku. Do zobaczenia! 

 

Joanna Kowalska 

PIKNIK RODZINNY                     
 NA SKALNEJ W RYDUŁTOWACH 

 

MałMałMałMałŜonkowie onkowie onkowie onkowie     
Maria i Alojzy Stebel Maria i Alojzy Stebel Maria i Alojzy Stebel Maria i Alojzy Stebel     

    
                    dzidzidzidziękujkujkujkują        
                wszystkim wszystkim wszystkim wszystkim     
            uczestnikom uczestnikom uczestnikom uczestnikom     
                Mszy Mszy Mszy Mszy Św. w Kow. w Kow. w Kow. w Kościele ciele ciele ciele     

św. Jerzego w Rydułtowach w. Jerzego w Rydułtowach w. Jerzego w Rydułtowach w. Jerzego w Rydułtowach     
a w szczególnoa w szczególnoa w szczególnoa w szczególności składajci składajci składajci składają        

PodziPodziPodziPodziękowania dla ks. Dziekana,kowania dla ks. Dziekana,kowania dla ks. Dziekana,kowania dla ks. Dziekana,    
                    p. Burmistrz oraz p. Burmistrz oraz p. Burmistrz oraz p. Burmistrz oraz     
    Dyrekcji Kopalni. Dyrekcji Kopalni. Dyrekcji Kopalni. Dyrekcji Kopalni.     
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Dom Kultury w Rybniku -Niewiadomiu 
Ul. Mościckiego 15 

44-273 Rybnik 
Tel /fax 032 42 13 755 

Tel. 032 43 31 365 
e-mail: niewiadom5@op.pl 

www.dkniewiadom.eu 
 
  

Kalendarz imprez Domu Kultury w Rybniku -
Niewiadomiu 

na miesiąc czerwiec 2012 r. 
 
 
02.06.12r. (sobota)  - „Galimatias”- impreza dla młodych 
Godz. 16.00 
16.00- 17.00- zabawy dla dzieci metodą „Klanzy”, 
17.30-19.00-„Break Dance”-warsztaty taneczne dla młodzie-
Ŝy prowadzone przez Łukasza Wykrotę ze szkoły tańca Lilla 
House                                        
17.30-20.00-warsztaty z decoupage dla młodzieŜy. 
20.00- Koncert zespołu Dash Channel.  
Wstęp bezpłatny. 
04.06.12r. – „ PejzaŜ industrialny” - wystawa Michaliny 
Hointza-Szołdra 
Wystawa malarstwa potrwa do 29.06.12. 
MoŜliwość zwiedzania: poniedziałek –piątek 9.00-19.00 
06.06.12r. (środa)  – Z cyklu „Czas Na Kino” – film dla 
dzieci  
Godz. 17.00–18.30 
ParyŜ 1910 roku. PrzeraŜający potwór rozprzestrzenia strach 
w stolicy. Emile- nieśmiała operatorka w filmowym teatrze 
oraz Raul-wynalazca, postanawiają sami urządzić polowanie 
na potwora.  Wstęp wolny. 
13.06.12r. (środa)  - Z cyklu „Czas Na Kino” – film dla 
dzieci 
Godz. 17.00-18.30 
Bloom- księŜniczka krainy Domino- zmaga się z trudnymi 
obowiązkami i problemami na swojej planecie. Z pomocą 
przychodzą oddane przyjaciółki klubu Winx. Wstęp wolny.                        
20.06.12r. (środa)  – Z cyklu „Czas Na Kino” – film dla 
dzieci 
Godz. 17.00-18.50 
Śmiały reporter Tintin, jego niesforny pies Snowy oraz skłon-
ny do bijatyk kapitan Haddock wyruszają, aby odnaleźć od 
dawna zaginiony statek, który kryje tajemnicę staroŜytnego 
skarbu…i klucz do odwiecznej klątwy. Wstęp wolny. 
27.06.12r. (środa)  – Z cyklu „Czas Na Kino” – film dla 
dzieci 
Godz. 17.00-19.30 
Scooby Doo i jego przyjaciele rozwiązują kolejne stra-
aaaaasznie fajne zagadki. Zapraszamy na 5 część przygód 
brygady detektywów. Wstęp wolny.  
 
 

-w dniu.07.04.2012r. na ul. Of. Terroru funkcjonariusze WR-
D zatrzymali kierującego samochodem VW Golf, który posia-
dał dwa sądowe zakazy kierowania pojazdami mechaniczny-
mi 
-w dn 07.04.2012r. na ul. Łokietka n/n sprawca dokonał za-
rysowania powłoki lakierniczej w samochodem VW Passat, 
wartość strat ok. l 5OOzł 
-w nocy z 06/07.04.2012r. przy ul. Radoszowskiej n/n spraw-
cy dokonali kradzieŜy kabla telekomunikacyjnego na szkodę 
TP SA 
-w nocy z 06/07.04.2012r. w lokalu przy ul. Traugutta n/n 
sprawca dokonał  kradzieŜy telefonu komórkowego  marki 
Nokia C6 wartości 450zł na szkodę mieszkanki m. PstrąŜna 
-w nocy z 12/13.04.2012r. na ul. Ofiar Terroru funkcjonariu-
sze KP w Rydułtowach dokonali zatrzymania Patryka D., 
który dokonał włamania do mieszkania dokonując kradzieŜy 
laptopa oraz telefonu komórkowego na szkodę mieszkanki 
Rydułtów          
-w dniu 11.04.2012r na ul. Sobieskiego mieszkaniec Wojko-
wic z, terenu Rancho dokonał kradzieŜy sprzętu komputero-
wego wart. ok. 4 tyś zł na szkodę mieszkańca Rydułtów 
-w dn 12.04.2012r. na ul. Raciborskiej n/n sprawca dokonał 
kradzieŜy laptopa pozostawionego na masce samochodu na 
szkodę mieszkańca Rydułtów   
-w dn 12.04.2012r. w sklepie przy ul. Obywatelskiej n/n 
sprawca z kieszeni bluzy dokonał kradzieŜy portfela z doku-
mentami i pieniędzmi w kwocie 170zł na szkodę mieszkanki 
Rydułtów 
-w nocy z 14/15.04.2012r. na oś. Orłowiec n/n sprawca wybił   
szyby w samochodzie  Peugeot 307, wartości ok. 500zł na 
szkodę mieszkańca Rydułtów  
-w dn 14.04.2012r. przy ul. Raciborskiej na stacji paliw Or-
len n/n sprawca dokonał uszkodzenia dwóch szyb w budynku 
myjni, wartość strat ok. 2 tyś. zł 
-w dn 17.04.2012r. na ul. Of. Terroru Funkcjonariusz StraŜy 
Miejskiej z Rydułtów dokonał zatrzymania dwóch męŜczyzn, 
którzy usiłowali dokonać kradzieŜy siatki ogrodzeniowej 
-w nocy z 16/17.04.2012r. na ul. Plebiscytowej n/n sprawca 
dokonał uszkodzenia elewacji budynku poprzez jej pomalo-
wanie, wartość strat ok. 2 tyś zł 
-w nocy z 12/13.04.2012r na oś. Orłowiec n/n sprawca, przy 
pomocy dopasowanego klucza dokonał włamania do samo-
chodu Citroen Jumper, a następnie dokonał kradzieŜy elektro-
narzędzi wart. ok. 2 tyś zł 
-w nocy z 23/24.04.2012r na ul. Ligonia n/n sprawca dokonał 
kradzieŜy samochodu marki Ford Fiesta bez tablic rejestracyj-
nych wart. ok. 27 tyś zł na szkodę mieszkańca Rydułtów  
-w dn 24.04.2012r. na oś. Orłowiec n/n sprawca dokonał 
uszkodzenia  powłoki  lakierniczej  oraz  dokonał  kradzieŜy 
dwóch tablic rej. austriackich o nr W-96462X z samochodu 
marki Rover 75, wartość strat ok. 5 tyś zł  
-w dn 30.04.2012r. na ul. Radoszowskiej  WRD zatrzymali 
kierującego samochodem VW T4 mieszkańca Rybnika, który 
posiadał sądowy zakaz kierowania. poj. mechanicznymi. 

zebrał Brzęczek Stanisław 

 

 

 Za miesiąc kwiecień 2012 
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W  środę, 16 maja, Starosta Wodzisławski Tade-
usz Skatuła i Prezes Zarządu Kompanii Wę-
glowej S.A. Joanna Strzelec – Łobodzińska 
podpisali porozumienie w sprawie współpracy 

w zakresie organizacji w powiatowych szkołach ponadgimna-
zjalnych klas kształcących przyszłych górników. Od września 
juŜ nie tylko uczniowie szkół zawodowych i techników po-
wiatu wodzisławskiego będą mieli zagwarantowaną pracę w 
kopalniach Kompanii Węglowej. Gwarancjami zostaną obję-

cie takŜe wywodzący się z powiatowych szkół studenci kie-
runków górniczych, którzy ze średnią 4,5 lub wyŜszą ukończą 
wyŜsze uczelnie. Poszerzono teŜ grupę uczniów z zagwaran-
towaną pracą na stanowisku  mechatroników, dzięki temu 
obecnie gwarancjami pracy objęci są absolwenci Zespołu 
Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. i ZSP w Radlinie na 
kierunkach: technik górnictwa podziemnego, technik elek-
tryk, technik mechanik, technik mechatronik, górnik eksplo-
atacji podziemnej, elektryk, ślusarz oraz monter maszyn i 
urządzeń górniczych. Dodatkowo od września uczniowie 
techników, którzy otrzymają świadectwo z wyróŜnieniem 
otrzymają od Kompanii Węglowej S. A. nagrodę pienięŜną w 
wysokości 1200 zł. Nagroda będzie wypłacana za kaŜdy rok 
nauki. Kompania zadeklarowała równieŜ wsparcie szkół po-
wiatu wodzisławskiego w zakresie kształcenia praktycznego i 
wyposaŜenia. Chodzi tutaj o doposaŜenie m.in. pracowni 
szkolnych czy wodzisławskiej sztolni. – Współpraca polega 
głównie na wykorzystaniu przez szkoły sprzętu, którym dyspo-
nują kopalnie. Nie ukrywam, Ŝe w przyszłości w grę wchodzi 
takŜe doposaŜenie placówek w nowy sprzęt dydaktyczny – 
powiedział Piotr Rykala, wiceprezes Kompani Węglowej ds. 
Pracy. Starosta Tadeusz Skatuła nie ukrywał satysfakcji z 
podpisanego dzisiaj porozumienia – Wielu młodych ludzi za-
stanawiało się czy kontynuować naukę po ukończeniu szkoły 
ponadgimnazjalnej. Obawiali się o pracę. Stąd nasza deter-
minacja i dąŜenie do tego, by równieŜ absolwenci uczelni 
wyŜszych pochodzący z naszych szkół mieli zagwarantowaną 
pracę. Cenne są teŜ deklaracje dot. doposaŜenia pracowni 
specjalistycznych – podkreślał starosta, przypominając, Ŝe 

powiat wodzisławski jako pierwszy w Polsce reaktywował 
po zapaści lat 90. kształcenie na kierunkach górniczych. W 
powiecie wodzisławskim kształci się obecnie 780 uczniów, 
którzy mogą liczyć na gwarancję zatrudnienia w Kompanii 
Węglowej. Na całym Śląsku jest ich 3500, co oznacza, Ŝe 
Powiat Wodzisławski jest liderem w tej dziedzinie. – Mamy 
wyróŜnienie dla Pana Starosty, bo to jest najlepsze starostwo 
na Śląsku z największą aktualnie ilością uczniów – powie-
dział Piotr Rykala. – To nas bardzo cieszy. To tutaj rozpoczę-
liśmy współpracę ze szkołami i jesteśmy z niej bardzo zado-
woleni – powiedziała  Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes 
Kompanii Węglowej S. A. – W ubiegłym roku w naszych ko-
palniach zatrudniliśmy 5,5 tysiąca osób. ZaleŜy nam na tym, 
aby były to osoby kierunkowo wykształcone. Dlatego współ-
praca z powiatem wodzisławskim jest dla nas bardzo waŜna – 
dodała pani prezes, była wiceminister gospodarki, która mimo 
natłoku obowiązków wynikających z zarządzania największą 
górniczą firmą w Unii Europejskiej, postanowiła osobiście 
odwiedzić wodzisławskie starostwo i wziąć udział 
w podpisaniu porozumienia. 

 Wojciech Raczkowski 

Z inicjatywy Pani Burmistrz obchodziliśmy  po raz kolejny 
„Dzień Flagi” (2 maj). Jak w roku poprzednim delegacje in-
stytucji, stowarzyszeń, klubów ale i osoby niezrzeszone oraz 
liczna grupa straŜaków i kominiarzy zebrali się obok straŜy 
poŜarnej i w defiladzie z udziałem Orkiestry KWK 
„Rydułtowy – Anna” przemaszerowali do kościoła św. Jerze-
go. Tam odbyła się msza koncelebrowana pod przewodnic-
twem księdza Dziekana Konrada Opitka. Warte odnotowania 
była okazyjna homilia na temat patriotyzmu i flagi narodo-
wej, którą wygłosił ks. Dziekan. Następnie zebraliśmy się na 
rynku gdzie odbyła się uroczystość podniesienia 3 flag. To 
uczyniły poczty flagowe z udziałem straŜy poŜarnej, harcer-
stwa i straŜy miejskiej. Poczty flagowe otrzymały od Człon-
ków Towarzystwa Miłośników Rydułtów kwiaty. Dyrektor 
RCK p. Janina Turek przypomniała historię flagi narodowej 
zaś p. Burmistrz Kornelia Newy podziękowała za liczny 
udział w uroczystości. Z krótkim programem artystycznym 
wystąpiła Orkiestra oraz majoretki, które odtańczyły tańce z 
flagami. Uroczystość była piękna ale udział mieszkańców we 
flagowaniu mizerny. Dotyczy to równieŜ radnych i innych 
waŜnych osobistości. Na szczęście Członkowie TMRu nie 
tylko wzięli udział w uroczystości ale teŜ  flagowali. Niech to 
będzie przykładem dla innych. Dziwnym teŜ jest, Ŝe na osie-
dlach brakowało flag ale podobno usunięte są uchwyty na 
flagi. 

 
H. Machnik 

 
 
 

Szkoły powiatu wodzisławskiego  
objęte gwarancjami pracy i pomocą  

Kompanii Węglowej S.A.! 

Święto Flagi 
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W  Rydułtowach odbyły się 2 znaczące akcje 
zorganizowane przez Zarząd Towarzystwa 
Miło śników Rydułtów. Po pierwsze w Ryduł-
towskim Centrum Kultury „Feniks” odbył się 

2-dniowy przegląd zespołów regionalnych pod nazwą 
„Zolyty, Zolyty to fajno jest rzecz” współfinansowany ze 
środków Miasta Rydułtowy i poprzez drugi projekt współfi-
nansowany przez Starostwo Powiatowe pod nazwą „Tradycje 
śląskie w godce, tańcu, pieśniczce, strojach i scenkach teatral-
nych”. Jak wskazują tytuły przegląd był tematyczny i wzięły 
w nim udział następujące zespoły: „Old Stars” – TMR, 
„Rzuchowianki”, „Olimpki” (Orkiestra KWK) + tancerz Pa-
weł Porwoł, „Ciaproki”, „Olzanki”, „Melodia”, chóry „Lira” i 
„Cecylia”, „CzyŜowianki”, „Gimpel Band”, „Kalina”,  
„Mszanianki”, „Pszowiki”. Były wiec pieśni o zolytach, scen-
ki kabaretowe i teatralne, tańce i pląsy – po prostu cała gama 
róŜnorodnych form scenicznych, a przy tym piękne i róŜno-
rodne stroje. Występy i to najwaŜniejsze oglądali i podziwiali 
nie tylko członkowie oczekujących zespołów ale teŜ dość 
liczna publiczność oraz przedstawiciele władz miasta i powia-
tu. Miasto reprezentowali Burmistrz Kornelia Newy i Sekre-
tarz Krzysztof Jędrośka, zaś Starostwo Powiatowe Członek 
Zarządu Andrzej Korbica i Przewodnicząca Komisji Oświaty 
Janina Chlebik – Turek. Powołane jury w składzie: Ilona 
Sklarek, Maria Antonina Wieczorek, Sylwia Jakubiec, Jan 
Wojaczek, Michalina Matuszek, Janina Chlebik – Turek wy-

łoniło kilka zespołów do występu na Festiwalu Stowarzyszeń 
w dniu 23.06.2012. Niestety dwa wyłonione zespoły 
„Ciaproki” oraz zespół „CzyŜowianki” nie mogą wystąpić z 
uwagi na to, Ŝe są organizatorami innych imprez. Tak więc na 
festiwalu wystąpią: „Old Stars”, „Rzuchowianki”, zespół 
„Czelodka” Sylwii Jakubiec, „Olimpki”, chóry „Lira” i 
„Cecylia”, „Olzanki” i zespół „Pszowiki”. JuŜ teraz zaprasza-
my mieszkańców od godziny 15:00 na rynek miasta.  
W czasie 2-dniowych występów była teŜ okazja do zapozna-
nia się z moŜliwościami uzyskania bezpłatnych porad praw-
nych i obywatelskich w 4 biurach na terenie powiatu. Gospo-
darze (Zarząd TMR) przygotował dla zespołów posiłki, napo-
je, zwroty kosztów przejazdów i nagrody właśnie dzięki uzy-
skanym środkom przez projekty z Urzędu Miasta i Starostwa 
Powiatowego. Za to organizatorzy i uczestnicy (zwłaszcza 
zespoły) serdecznie dziękują. 2-dniowy przegląd zapowiadała 
mieszkanka Rydułtów p. Dominika  Głodowicz.  
Za pośrednictwem gazety dziękuję teŜ całemu zespołowi go-
spodarczemu, obsłudze medialnej i osobom związanym z 
realizacją programu „Świadomy obywatel”. Szczególnie dzię-

kuję osobom: Henrykowi Mańka, Małgorzacie Gedyk, Lucja-
nowi Mrozek, Danucie Nowak, Erwinowi Kosteczko, Edycie 
Paciulan, Sabinie Tomaszewskiej, Angelice Rzaczek, Beacie 
Gaszka, RóŜy Machnik i Andrzejowi Korbica. Słowa podzię-
ki kierujemy teŜ dla całego personelu RCK „Feniks”, a 
zwłaszcza dla akustyka, który ofiarnie i profesjonalnie obsłu-
giwał występy tak zróŜnicowanych scenicznie zespołów.  
 

H. Machnik 

Przegląd zespołów regionalnych 
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Projekt „ŚWIADOMY OBYWATEL” 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu  obywatelskiego” 

Godziny urzędowania 
Biura w Rydułtowach 

 

Poniedziałek: 9:30 – 17:30 
Wtorek: 9:30 – 17:30 
Środa: 8:30 – 16:30 

Czwartek: 8:30 – 16:30 
Piątek: 8:30 – 16:30 

Godziny Porad Prawnika  
 

Poniedziałek: 13:30 – 17:30 
Wtorek: 10:00 – 17:30 
Środa: 11:00 – 15:30 
Piątek: 11:30 – 14:30 

tel. 32 4140066  lub  32 7258536 

Z biura mogą korzystać mieszkańcy powiatu wodzisławskiego oraz  rybnickiego i raciborskiego. Mieszkańcy  
pow. Wodzisławskiego mogą takŜe korzystać z Biura w PCPR w Wodzisławiu, OPS w Gorzycach i UG w Mszanie. 

Ze względu na ograniczony 
wymiar godzinowy, wskazane 
jest wcześniejsze telefoniczne 
ustalenie terminu spotkania z 

prawnikiem. 

Biura Bezpłatnych Porad Prawnych  
i Obywatelskich  świadczą usługi: 

 
- prawo pracy (ochrona praw pracowniczych, 
ochrona stosunku pracy)  
- prawo rodzinne (m.in. separacja, rozwód, 
alimenty) 
- prawo cywilne (umowy cywilnoprawne, 
sprawy    spadkowe itp.) 
- ubezpieczenia społeczne (prawo do 
emerytury, renty) 
- przepisy dotyczące pomocy społecznej oraz 
świadczeń społecznych 
- prawo administracyjne 

www.swiadomy-obywatel.pl  
 biuro@swiadomy-obywatel.pl 

PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    

Niechciana ciąŜa, niechciane dziecko i …co dalej? 
Co zrobić w przypadku, gdy matka nie chce dziecka. 

Pomoc instytucji 
 

Kobiety poszukują pomocy w Domu Samotnej Matki, Centrum Pomocy Rodzinie, a takŜe w Ośrodkach Adopcyjnych. Wszyst-
kie te instytucje wspierają matki oraz rodziny biologiczne w rozwiązywaniu takich problemów jak: 

• dają schronienie kobietom, które spodziewają się dziecka, w czasie ciąŜy a takŜe po urodzeniu, 
• oferują pomoc materialną i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne, w okresie ciąŜy i po urodze-

niu, 
• starają się przywrócić moŜliwość wychowania dzieci w rodzinach biologicznych, 
• jeśli nie jest to moŜliwe oraz jest taka decyzja rodziców, instytucje pomagają szukać innych rozwiązań, jak 

umieszczenie w instytucjonalnych i rodzinnych formach pieczy zastępczej. 
Adopcja 

KaŜda matka moŜe oddać dziecko do adopcji za pośrednictwem szpitala, gdzie rodziła lub kontaktując się z ośrodkiem Adop-
cyjnych. Następnie trzeba się zrzec praw rodzicielskich do dziecka w sądzie, po upływie 6 tygodni od urodzenia. Takie postępo-
wanie daje dziecku szansę na natychmiastowa adopcję. Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze pomagają w procedurze prawnej, zmie-
rzającej do ustanowienia nowej rodziny dla dziecka. Dobierają, sprawdzają oraz przygotowują odpowiednich kandydatów na 
rodziców adopcyjnych. 

Adopcja ze wskazaniem 
 

Oddając dziecko do adopcji, rodzice biologiczni mogą, w wyjątkowej sytuacji, wskazać rodziców adopcyjnych. 
 

W Polsce co 6 para ma trudności z zajściem w ciąŜę, co dwunasta nigdy nie będzie mieć własnych potomków. Są jednak pary, 
które decydują się na adopcję.-  Pomocą w rozwiązaniu problemów dzieci niekochanych i porzuconych jest zdrowe środowisko 
rodzinne, w którym kaŜde Ŝycie jest przyjmowane, akceptowane, obdarzane miłością i szacunkiem, otaczane czcią i troskliwą 

opieką. 
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Humor Humor Humor 
 

 

E merytura w wieku 67 lat? Tego nawet Rysiek z Klanu 
nie wytrzymał...  

*** 

P ewnego dnia przybiegłem do Tomka. Po lunchu gadali-
śmy i podzielił się ze mną sensacją.  

- Marek - powiedział - Beata i ja rozwodzimy się.  
Byłem zdumiony. 
- Dlaczego? Co się stało?! Wyglądaliście na szczęśliwą parę! 
- No cóŜ - powiedział - odkąd się pobraliśmy, Ŝona próbowa-
ła mnie zmienić. Oduczyła mnie picia, palenia, powrotów w 
środku nocy. Nauczyła mnie, jak się elegancko ubierać, oglą-
dać dobrą sztukę, wyrobić sobie gust kulinarny, muzyczny i 
robić zapasy w sklepie.  
- I co, jesteś teraz zgorzkniały, bo tak bardzo cię zmieniła? 
- Nie, nie jestem zgorzkniały. Teraz jestem tak dobry, Ŝe ona 
na mnie nie zasługuje.  

*** 

E gzamin na prawo jazdy. Egzaminator zadaje kursantowi 
pytanie:  

- Ma pan skrzyŜowanie równorzędne. Tu jest pan w samo-
chodzie osobowym, tutaj tramwaj, a tu karetka na sygnale. 
Kto przejedzie pierwszy?  
- Motocyklista - odpowiada pytany.  
- Panie, co pan wygadujesz - warczy zły egzaminator - ToŜ 
przecieŜ mówię, jest pan, tramwaj i karetka. Skąd wziął się 
motocyklista?  
- A cholera ich wie, skąd oni się biorą.  

* * * 

J aki jest efekt zbyt długiego oglądania "M jak Miłość"? 
– Mroczki przed oczami.  

*** 

P roszę powiesić mój płaszcz. 
- Nie powieszę. Nie ma pan wieszaczka. 

- To za kaptur pani powiesi. 
- Nie powieszę. Nie ma pan wieszaczka! 
- Do cholery! Zaraz przedstawienie się zacznie! 
- Nie zacznie się. Proszę spojrzeć - tam siedzą aktorzy 
 i przyszywają wieszaczki.  

 

2 4.05.2012 w Wiejskim Domu Kultury i Rekreacji w 
Mszanie odbyła się promocja projektu „Świadomy Oby-
watel”  reali-
zowanego 

przez  Towarzystwo 
Miło śników Rydułtów 
i Powiatowe Centrum 
Pomocy  Rodzinie  w 
Wodzisławiu Śląskim. 
Uczestniczyli  w  nim 
przedstawiciele  Ze-
społu Projektowego w 
składzie: Irena Obie-
gły - Partner, Henryk Machnik - koordynator projektu, Andrzej 
Korbica - kierownik BBPPO Rydułtowy, Beata Gaszka kierow-
nik BBPPO Mszana oraz wójt gminy Mszana p. Mirosław Szy-
manek,  przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, dyrektor 
WOKiR Mszana, mieszkańcy gminy, członkinie KGW Mszana. 
Spotkanie rozpoczął wójt gminy, który przywitał zebranych go-
ści, a następnie przekazał głos p. I Obiegły. Przestawiła ona  naj-

waŜniejsze  informacje 
dotyczące  projektu 
„Świadomy  Obywatel” 
oraz  jego  realizacji  w 
powiecie  wodzisław-
skim. Następnie p. Hen-
ryk Machnik zaprezen-
tował uczestnikom ma-
teriały  promocyjne. 
Wskazał równieŜ, gdzie 
moŜna szukać informa-

cji na temat projekt - strona internetowa projektu, „Wieści gmin-
ne”. Na koniec zaprosił mieszkańców do korzystania z bezpłat-
nych porad prawnych w biurze znajdującym się na terenie Urzę-
du Gminy Mszana. Wszyscy otrzymali poczęstunek i oczywiście 
mogli zabrać do domu zaprezentowane poradniki prawne. KaŜdy 
mógł indywidualnie porozmawiać z przedstawicielami projektu 
oraz zapisać się na najbliŜsze porady prawne.  

 
Beata Gaszka 

Dni Promocji Poradnictwa  
Prawno –Obywatelskiego 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów  
zaprasza wszystkich mieszkańców  
na naszą nową stronę internetową, 

 gdzie moŜna znaleźć wiele ciekawych  
informacji dotyczących TMR –u 

oraz od maja dostępny jest 
kaŜdy numer „Kluki” 

www.tmrrydułtowy.pl 
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Co oznacza aglomeracja Rydułtowy i czy to ma wpływ na 
dostawę wody, energii odprowadzenie ścieków?. 
Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub dzia-
łalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby 
ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczysz-
czalni ścieków komunalnych. Nasza "Aglomeracja Rydułto-
wy" została wyznaczona Uchwała nr III/43/10/2009 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 21.10.2009r. zmienioną 
Uchwałą nr 111/44/20/2009 Sejmiku Województwa Śląskie-
go z dnia 18.11.2009r. Aktualnie trwają przygotowania do 
złoŜenia wniosku o zmianę granic aglomeracji. Omawiane 
pojęcia aglomeracji ma związek z odprowadzeniem ścieków. 
 
Co z uciepłowieniem miasta czy są moŜliwości powrócenia 
do koncepcji ocieplania domów i podłączenia do sieci cie-
płowniczej z udziałem środków miasta lub środków ze-
wnętrznych?. 
W przedmiotowej sprawie zostało skierowane pismo z zapy-
taniem z dnia 24.04.2012r. do Ciepłowni Rydułtowy Sp. 
z.o.o. Rydułtowy. Po otrzymaniu pisemnej informacji przeka-
Ŝemy odpowiedź na powyŜsze pytanie. 
 
Jakie są moŜliwości wspomagania kredytowego by ocie-
plić budynek? 
Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w Ŝycie ustawa o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, póz. 1459 
ze zmianami) na mocy, której w Banku Gospodarstwa Krajo-
wego (BGK) rozpoczął działalność Fundusz Termomoderni-
zacji i Remontów, który wspiera finansowo osoby zaintereso-
wane realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 
O premię termomodernizacyjna mogą się ubiegać właściciele 
lub zarządcy: 
•    budynków mieszkalnych,  
•   budynków zbiorowego zamieszkania, 
•   budynków uŜyteczności publicznej stanowiących własność 
jednostek  samorządu  terytorialnego  i  wykorzystywanych 
przez nie do wykonywania zadań publicznych, 
•    lokalnej sieci ciepłowniczej,  
•   lokalnego źródła ciepła. 
Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu 
na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie 
mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samo-
rządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizycz-
ne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.  
Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku reali-
zacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem 
jest: 
•   zmniejszenie zuŜycia energii na potrzeby ogrzewania i 
podgrzewania wody uŜytkowej w budynkach mieszkalnych, 
zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących wła-
sność jednostek samorządu terytorialnego, które słuŜą do wy-
konywania przez nie zadań publicznych, 
•   zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do 
w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza techniczne-

go do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwida-
cją lokalnego źródła ciepła,  
•   zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach 
ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach cie-
pła, 
•   całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła 
odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z 
obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności 
w zuŜyciu energii. 
Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawie-
nie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 
20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niŜ 16 % 
kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termo-
modernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych 
oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audy-
tu energetycznego. 
Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego 
Inwestora (20 % kosztów przedsięwzięcia) oraz ogranicze-
nia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu. 
Lista banków współpracujących z BGK na podstawie umo-
wy  współpracy  oraz  udzielający  kredytów  na  realizację 
przedsięwzięć  termomodernizacyjnych/remontowych;  Bank 
Ochrony Środowiska S. A., Bank Polskiej Spółdzielczości 
S.A.,  Krakowski  Bank  Spółdzielczy,  Spółdzielcza  Grupa 
Bankowa - Bank S.A. 
 
Jakie są moŜliwości zwiększenia produkcji wody pitnej z 
wód kopalnianych?. 
W przedmiotowej sprawie zostało skierowane pismo z zapy-
taniem z dnia 24.04.2012r. do Ciepłowni Rydułtowy Sp. 
z.o.o. Rydułtowy. Po otrzymaniu pisemnej informacji przeka-
Ŝemy odpowiedź na powyŜsze pytanie. 
 
Jakie są zmiany dla mieszkańców związane z ustawą o 
ładzie i porządku? 
Od stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Od tego dnia gmina ma 18 
miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowie-
dzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla 
mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Jak będzie działał "nowy" system? 
• Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbiera-
nie odpadów, a takŜe tryb, sposób i częstotliwość jej wnosze-
nia. 
• Stawka opłaty będzie zaleŜała od: liczby mieszkańców lub 
od powierzchni nieruchomości lub od ilości zuŜytej wody 
(gmina wybierze jeden spośród ww. wskaźników). 
• Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszo-
na przez mieszkańców stanowić będzie dochód budŜetu gmi-
ny. 
• Mieszkaniec zostanie zobowiązany do segregacji następują-
cych frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, 
szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowa-
niowych ulegających biodegradacji. 
•  Opłata za odpady posegregowane będzie niŜsza, opłaca się 
więc segregować odpady. 
• Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę  odbierze odpady 

Odpowiedzi Burmistrza  
Miasta Rydułtowy na pytania poruszane 

podczas spotkań obywatelskich w siedzibie 
Towarzystwa Miłośników Rydułtów 
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zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców. 
• Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zago-

spodarowaniem odpadów przez odbierającego. 
 

Co powstanie na strefie oraz na terenach poniŜej Tesco i 
czy będzie droga (przedłuŜenie ul. Ładnej). 
Miasto Rydułtowy planuje projekt obejmujący udroŜnienie 
przedmiotowego terenu, czyli połączenie z ul. Raciborską 
oraz ul. Strzelców Bytomskich do skrzyŜowania z ul. Adama 
Mickiewicza (ok. l km). Dodatkowo przewidziana jest budo-
wa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie. Projekt został 
zgłoszony do realizacji w ramach nowej perspektywy finan-
sowania Unii Europejskiej . Szacunkowa wartość projektu: 8 
min zł. Planowana realizacja 2015-2017. Kanalizacja sanitar-
na w tym rejonie realizowana będzie odrębnie przez Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. Do-
świadczenia miasta przy tworzeniu strefy gospodarczej w 
rejonie ul. Marcina Strzody pokazują, iŜ kompleksowo uzbro-
jone tereny cieszą się większym zainteresowaniem niŜ nieza-
gospodarowane obszary. Nowouzbrojone tereny inwestycyjne 
przy ul. Ładnej będą atrakcyjne dla inwestorów, którzy otwo-
rzą nowe usługi, a tym samym wygenerują nowe miejsca pra-
cy. Celem projektu jest rozwój gospodarczy miasta przez 
stworzenie klimatu inwestycyjnego dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w zakresie szerokopojętych usług z moŜliwo-
ścią drobnej produkcji o uciąŜliwości nie wykraczającej poza 
teren działki. 
 

Czy istnieje szansa na szyno bus na trasie Racibórz-
Rybnik? 
Subregion Zachodni Województwa Śląskiego z siedzibą w 
Rybniku zgłosił Marszałkowi Województwa Śląskiego propo-
zycje projektów o znaczeniu subregionalnym Projekty zostały 
zgłoszone do realizacji w ramach nowej perspektywy finanso-
wania Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Wśród tych 
propozycji znajdują się: 
•    Modernizacja linii kolejowej nr 158 na odcinku Wodzi-
sław Śląski - Chałupki -Bohumin wraz z budową centrów 
przesiadkowych (m.in. w Wodzisławiu Śląskim oraz Jastrzę-
biu Zdroju). Zadanie to pozwoli na rozkwit transportu zbioro-
wego w regionie oraz odciąŜy sieci dróg. 
•    Zakup szynobusów oraz odtworzenie infrastruktury kole-
jowej na trasie Jastrzębie Zdrój - śory - Katowice oraz trasie 
Racibórz- Rybnik z centrum przesiadkowym w Pszowie. Uru-
chomienie tych połączeń kolejowych będzie alternatywą i 
wygodną formą komunikacji mieszkańców subregionu. 
 

Czy będzie budowany jakiś plac zabaw w Radoszowach? 
Planowana jest budowa placu zabaw przy ul. Barwnej w miej-
scu spalonego budynku mieszkalnego. 
 

Kiedy naleŜy się spodziewać budowy kanalizacji w ul. Ra-
doszowskiej?. 
Inwestycje realizowana jest przez PWiK Wodzisław Śl. Wy-
konanie projektu technicznego planowane jest do końca 
2012r. Myślę, Ŝe budowy kanalizacji moŜna spodziewać się 
do końca 2015r. 
 

Czy kanalizacja os. Na Wzgórzu i kanalizacja z ul. Pie-
cowskiej będą budowane wspólnie z Gaszowicami? 
Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu na Wzgórzu reali-
zowane będzie przez PWiK 
Wodzisław Śl. bez udziału gminy Gaszowice. Aktualnie nie 

planuje się budowy kanalizacji 
sanitarnej   w  ul.   Piecowskiej   gdyŜ  ulica  ta  znajduje   się  
poza  obszarem   Aglomeracji Rydułtowy. 
 

Kiedy naleŜy się spodziewać oddania budowanych bloków 
komunalnych?. 
Wstępnie planuje się zakończenie robót budowlanych do 
31 .12.br. Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia 
odbiorów oraz uzyskania decyzji „ oddanie" budowanych 
bloków komunalnych moŜe nastąpić pod koniec stycznia 
2013r. 

A kcja miała się odbyć 12 maja i do tego terminu 
przygotowały się równieŜ Szkoły i ZHP ale nie-
stety z powodu fatalnej pogody akcja musiała 
zostać przeniesiona na kolejną sobotę. Po raz 

pierwszy akcja sprzątania odbyła się przy finansowym wspar-
ciu Urzędu Miasta (niewielki finansowo projekt) za co ser-
decznie dziękujemy. W akcji wzięło udział 23-członków 
TMRu i pięcioro dzieci. Efektem jest czyste otoczenie 
„Machnikowca” na obszarze od Domu Orkiestry, po stadion 
„Naprzodu” włącznie z laskiem gdzie odbywają się wyścigi 
MTB. Trzeba przyznać, Ŝe śmieci było nieco mniej, a moŜe 
mniej były widoczne z powodu wysokiej zieleni. Ale i tak 
było 29 duŜych worków śmieci + duŜe odpady z plastiku. 
Szokowała ilość „rozprutych” kabli. Świadczy to o tym, Ŝe 
złodzieje kabli nadal grasują w tym terenie. Po akcji sprząta-
nia jak zwykle było ognisko, dyskusje, oceny, kiełbaski – 
czyli po prostu udana akcja bo teŜ pogoda była wymarzona. 
Niestety w sobotniej akcji prawie nie uczestniczyła młodzieŜ 
(wycieczki, wyjazdy). Zapewniono nas (SP 1 i Gim 1), Ŝe 
akcję zorganizują w najbliŜszych dniach, a my dostarczymy 
im zakupione juŜ rękawice, worki i napoje. Liczymy na to! Za 
akcję chciałbym szczególnie podziękować osobom: Edycie 
Paciulan, Krystynie Gwoździk, Danucie Nowak z wnukiem, 
Andrzejowi Zając, Grzegorzowi Wala, Adolfowi Widera, 
Henrykowi Mańka, Franciszkowi Paprotny, Barbarze Pałka, 
Cecylii Madejskiej, Engelbertowi Porębski, Reginie KałuŜa z 
wnuczką, Erwinowi Kosteczko, Janowi Jargoń, Urszuli i Sta-
nisławowi Hajto, Mariuszowi Stebel, Bogumiłowi Kosowski, 
Radnej Pawłowicz z córką i osobom, które na krótki czas 
włączyły się w akcję. 

H. Machnik 

Akcja sprzątania „Machnikowca” 
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W spółcześnie to ogólny termin oznaczający wzniecenie ognia na 
obszarach nieuŜytków, trawiastych i uprawnych w celu  
pozbycia się pozostałości uschniętej roślinności. 
  

 U zarania cywilizacji stosowany był jako jeden z zabiegów rolniczych, 
wciąŜ utrzymuje się w wielu regionach świata, tracąc jednak na znaczeniu, wraz z 
rozwojem techniki i kultury rolnej. Bywa równieŜ stosowany w innych celach niŜ 
rolnicze, np. jako forma profilaktyki przeciwpoŜarowej (w Australii i USA) poprzez usuwanie nadmiernie  
nagromadzonej uschniętej roślinności na terenach stepowych. 
 W wielu krajach takich jak Polska jest tanią, łatwą i skuteczną metodą na pozbycie się chwastów i ich nasion.  
Jednak ze względu na zagroŜenie poŜarowe, uciąŜliwość dymu oraz negatywny wpływ na bioróŜnorodność wypalanie łąk uzna-
wane jest w publicystyce i literaturze za szkodliwy przeŜytek, w postaci mocno utrwalonych przyzwyczajeń ludności wiejskiej. 
W duŜej liczbie przypadków wypalanie traw to nieodpowiedzialne zabawy dzieci. Podpalenia traw bywa uznawane nawet za akt 
bezmyślności i wandalizmu. 
 
 W Polsce, pomimo Ŝe jest to nielegalne, wypalanie roślinności nadal stosowane bywa jako forma oczyszczania terenów 
nieuŜytków rolnych, wczesnowiosenny i późnojesienny sposób oczyszczania pastwisk lub sposób na letnie oczyszczanie pól po 
zbiorach. Zwyczaj ten utrzymuje się głównie na obszarach zaniedbanych rolniczo oraz nieuŜytkach. 
Efektem wypalania są często niekontrolowane poŜary, skutkujące nieraz duŜymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmier-
telnymi, spowodowane przerzuceniem się ognia na zabudowania lub lasy. ZagroŜone są teŜ trzcinowiska i oczerety. Szczególnie 
niekorzystne są przerzuty poŜarów na torfowiska, które w wyniku poŜarów mogą ulec całkowitemu unicestwieniu, poniewaŜ tląc 
się pod powierzchnią są bardzo trudne do ugaszenia. Stanowią teŜ zagroŜenie dla przebywających na nich ludzi i zwierząt. Mimo 
zakazów i konsekwencji prawnych wypalanie traw jest w Polsce częste.  
 Zwalczanie tej praktyki jest przedmiotem apeli i akcji edukacyjnych przeprowadzanych przez słuŜby  
leśne, Państwową StraŜ PoŜarną, Kościół katolicki, organizacje ekologiczne przy współudziale młodzieŜy szkolnej.  
 Od sierpnia 2004 r. sprzymierzeńcem w walce z wypalaniem traw stały się przepisy dotyczące dopłat rolniczych. Uznaje 
się w nich, Ŝe wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, a rolnicy dopuszczający się  
takich praktyk mogą zostać pozbawieni dopłat bezpośrednich i rol-
nośrodowiskowych z funduszów Unii Europejskiej. 
 
Skutki ekologiczne 
Zdaniem organizacji ekologicznych: 

• brak jest uzasadnienia zarówno ekologicznego jak 
i rolniczego dla wypalania traw, 

• wypalania skutkują negatywnie poprzez straty 
we florze i faunie oraz degradacją  ekosyste-
mu przyrodniczego waŜnego w nowoczesnej gospodarce 
rolnej. 

 
 Podczas poŜaru niszczona jest część niezbędnej dla Ŝyznej  
gleby materii organicznej, w wyniku czego zostaje spowolniony proces tworzenia próchnicy (humusu). W trakcie spala-
nia, redukcji i wyparowaniu ulegają związki azotu, a związki potasu i fosforu pozostają w popiele. Część soli mineralnych 
(fosforu i potasu) pozostających w popiele moŜe być roznoszona przez wiatr, a przy opadach deszczu spłukiwana do rzek i zbior-
ników wodnych. 
 Podczas spalania materii organicznej w wysokich temperaturach tworzą się znaczne ilości szkodliwych związków takich 
jak dioksyny czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. 
 

 
S.T. 

Wypalanie traw   
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J aponia jest krajem, w którym problem otyłości nie jest tak duŜy jak w innych państwach. Dla porównania, na otyłość we 
Francji cierpi aŜ 11% społeczeństwa, podczas gdy w Japonii zaledwie 3%. Sprawdźmy zatem, jaki jest japoński przepis na 
zgrabną sylwetkę. Co robią Japończycy, Ŝe są szczupli, energiczni i czują się zdrowo? Warto skorzystać z ich kilku waŜ-
nych zasad codziennego stylu Ŝycia, by czuć się komfortowo i nie narzekać na róŜne dolegliwości, takŜe te związane z 

nadwagą czy otyłością. 
 
Pierwszy sekret zdrowego stylu Ŝycia 
Japończycy opierają swoją dietę na rybach, soi, ryŜu, świeŜych warzywach i owocach, czyli na zdrowej diecie, która zawiera 
niewielkie ilości tłuszczu. Tłuszcz, jak powszechnie wiadomo, dostarczany organizmowi w nadmiarze, odkłada się w postaci 
tkanki tłuszczowej na narządach i w Ŝyłach. Z powodu zbyt duŜych ilości tłuszczu we krwi wzrasta poziom cholesterolu i ryzyko 
chorób serca. 
Drugi sekret - jedz małe porcje 
Mieszkańcy Japonii od dzieciństwa przyzwyczajeni są do jedzenia niewielkich porcji. Wszystko konsumują w małych misecz-
kach. Zasada jest następująca: im mniejsza miseczka, tym mniej zjesz. Jeśli pragniesz zgubić zbędne kilogramy, zastosuj się do 
wspomnianej japońskiej zasady. Lepiej zjadać mniejsze porcje pokarmów, a sięgać po nie częściej, by zredukować uczucie głodu 
niŜ od razu zjeść ogromną porcję ziemniaków czy makaronu. 

Trzeci sekret - lekki olej 
W japońskiej kuchni króluje lekki olej. Nie powinien on przyczyniać się do odkładania tłuszczu w organizmie. Najlepiej zatem 
wybierać płynne oleje roślinne, np. oliwę z oliwek. Nie tylko jest zdrowa, ale takŜe wyśmienicie podkreśla smak i aromat potraw. 

Czwarty sekret - unikaj produktów mącznych 
Japończycy nie jedzą chleba. Zamiast niego do kaŜdej potrawy dodają ryŜ. W swoim menu unikają równieŜ wszelkiego rodzaju 
muffinek, ciast z jabłkami i bułeczek. Produkty mączne sprzyjają odkładaniu się tłuszczu w organizmie i przyczyniają się do 
tycia. Jeśli zatem chcesz unknąć "boczków" i niepotrzebnych kilogramów, unikaj produktów mącznych. Postaw na ryŜ, kukury-
dzę, sałatki i świeŜe owoce. 

Piąty sekret - jedz śniadanie 
Idąc za przykładem mieszkańców Japonii, powinniśmy z bogatego w proteiny śniadania uczynić najwaŜniejszy posiłek naszego 
dnia. Dzięki temu będziemy mieli energię na nowy dzień, a przede wszystkim unikniemy podjadania przed obiadem. Zdrowe, 
poŜywne, a zarazem lekkie śniadanie powinno stać się najwaŜniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Staraj się więc nie wybiegać rano 
głodna z domu i unikaj jedzenia w przerwie hamburgera na mieście. To prosta droga do nadwagi i wrzodów Ŝołądka. 

Szósty sekret - nie rezygnuj z deseru 
Wbrew pozorom Japończycy nie rezygnują z deseru. UwaŜają, Ŝe nie trzeba powstrzymywać się od jedzenia czekolady czy in-
nych słodkości. NaleŜy jedynie zachować umiar i nie jeść zbyt duŜych porcji. Kawałek czekolady lub słodki mus czekoladowy w 
odpowiednich ilościach nie powinny zaszkodzić twojej sylwetce, a mogą dodatkowo wpłynąć na wzrost cukru we krwi, skutku-
jąc lepszym nastrojem i zwiększeniem energii. 

Siódmy sekret - aktywność fizyczna 
Ostatnią z tajemnic jest aktywność fizyczna. Japończycy zdają sobie sprawę z tego, jak waŜny jest ruch w naszym Ŝyciu. Dlatego 
starają się wykorzystać kaŜdą ku temu okazję. Chodzą pieszo do pracy zamiast jechać samochodem, a w weekendy ruszają na 
długie, piesze wycieczki z przyjaciółmi. Ruch jest nie tylko dobrym sposobem na odchudzanie i zachowanie zgrabnej sylwetki, 
ale takŜe pozwala utrzymać organizm w dobrej kondycji fizycznej i dobrze wpływa na zdrowie psychiczne. 

 

 

 

 

Abc zdrowie.pl 

7 zdrowotnych sekretów Japonczyków7 zdrowotnych sekretów Japonczyków7 zdrowotnych sekretów Japonczyków7 zdrowotnych sekretów Japonczyków    
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KANDYDACI NA RYDUŁTOWIKA 2011 ROKU 

 
  RITA FERENC  

 

Z głaszam kandydaturę pani Rity Fernec na Rydułtowika 2011 r.  
Rita Ferenc urodziła się w Pszowie. Obecnie mieszka w Rydułtowach przy ulicy Ofiar 
Terroru. Jest emerytką , czynnie pracującą społecznie. Wykształcenie średnie. Praco-
wała 3 lata w przedszkolu w Rydułtowach, oraz 20 lat jako dziewiarka. Ma 2 córki i 

syna. Jest czynnym członkiem TMR. Od zawsze działała w róŜnych zespołach tanecznych i śpie-
waczych, oraz pełniła i pełni nadal funkcje społeczne. Od 1984 r. związana jest z Towarzystwem 
Śpiewu „Cecylia” w Rydułtowach. Najpierw jako członek chóru , a w latach 1987-2001 pełniła 
funkcję gospodarza. W latach 2001-2004 była V-ce Prezesem chóru , natomiast od 2005 roku 
jest prezesem Towarzystwa Śpiewu „Cecylia”. W Zarządzie Okręgu Rybnickiego Śląskich Chó-
rów i Orkiestr od 2001 r. pełni funkcję Sekretarza. Za działalność, propagowanie chóralnego 
śpiewu i funkcję oraz prace społeczne została odznaczona brązową, srebrną i złotą odznaką 
P.Z.Ch i O. Towarzystwo Śpiewu „Cecylia” pod kierownictwem p. Rity Ferenc bardzo się rozwinęło , zdobywa liczne nagrody, 
wyróŜnienia, duŜo koncertuje, za granicą takŜe. Towarzystwo jest wysoko oceniane w Okręgu Rybnickim Śl.Z.Ch i O. Pani 
Rita Ferenc jest osobą kompetentną a kierujący przez nią chór „Cecylia” jest dla miasta Rydułtowy wspaniałą wizytówką.  
 

Za Zarząd  
V-ce Prezes Towarzystwa Śpiewu „Cecylia”  

ElŜbieta Jankowska  

 
HENRYK MA ŃKA  

 

Z głaszamy p. Henryka Mańka jako kandydata w konkursie na „Rydułtowika Roku 20-
11”. Pan Mańka jest rydułtowikiem od urodzenia tj. od 1940 r. i tu mieszka. Szkołę 
podstawową i LO skończył w Rydułtowach, a potem podjął studia na Politechnice 
Gliwickiej. W pracy zawodowej pełnił róŜne odpowiedzialne funkcje: Główny Mecha-

nik, Kierownik Działu Inwestycji w zakładzie RJDPT Fadom śory, Elektrownia Rybnik. Na 
emeryturę przeszedł w 2000 roku. Zainteresowania Pana Henryka są wielokierunkowe. W czasie 
studiów pasjonował się  taternictwem i speleologią. Namiętnie do dziś i to z powodzeniem gra w 
brydŜa. Pasjonuje go mechanika samochodowa. Od 10 lat jest Członkiem TMRu, a od 4 lat se-
kretarzem Zarządu. W naszym Towarzystwie naleŜy do najbardziej aktywnych a jego działania 
jako organizatora turniejów, przygotowanie stoisk na Dni Rydułtów, Święcie Stowarzyszeń czy 
innych imprezach przez TMR są zauwaŜane nie tylko w Rydułtowach. 
 

Za Zarząd TMRu   
Henryk Machnik 

Prezes  TMR  

 

TMR INFORMUJE !!! 
Zarząd Towarzystwa Miłośników Rydułtów  

organizuje w dniu 26 czerwca br. (wtorek) wycieczkę do Pławniowic  
w ramach której zaplanowano zwiedzenie Zespołu Pałacowo– Parkowego 

 a takŜe zwiedzenie śluzy na Kanale Gliwickim.  
Odpłatność za wycieczkę wynosi : 

20 zł/ os członkowie TMR   
40 zł/os pozostałe osoby 

Zapisy na wycieczkę odbywają się w siedzibie TMRu przy ul. Traugutta 289  
Serdecznie zapraszamy do udziału. 
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W  poniedziałek 23 kwietnia 2012 roku w biblio-
tece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. 
Noblistów Polskich w Rydułtowach odbyło 
się kameralne spotkanie w ramach projektu 

WYBITNI ABSOLWENCI SKALNEJ z Panem Stanisławem 
Nowakiem, Kierownikiem Działu Strategii i Badań Marketin-
gowych  TVP  w Warszawie.  Udział  w  spotkaniu  wzięli 
uczniowie klas Ia i IIa, nauczyciele (wśród nich kolega z kla-
sy i serdeczny przyjaciel  naszego Absolwenta Tadeusz Bo-
ber) oraz przedstawiciele środowiska lokalnego, wśród nich 
Pani Urszula Ryszka, była nauczycielka Liceum na Skalnej, 
która swego czasu uczyła klasę „Staszka”. Spotkanie miało 
formę wywiadu, który prowadzili: Malwina Kubica z IIa i 
Grzegorz Kózka z Ia. Nasz Gość szczerze opowiadał o łapią-
cym za gardło wzru-
szeniu, gdy po latach 
ponownie  wchodził 
do  swojej  szkoły. 
Wspominał  lata  spę-
dzone  na  Skalnej, 
swoje  przeŜycia  z 
ławki  szkolnej,  kon-
kursy,  imprezy szkol-
ne.  Z  perspektywy 
czasu  zdecydowanie 
stwierdził, Ŝe to dobra 
szkoła, która dała mu 
dobrą  znajomość  ję-
zyka  polskiego  oraz 
pozwoliła  wypraco-
wać  umiejętności 
organizacyjne,  miał 
bowiem zaszczyt peł-
nić funkcje w samo-
rządzie  klasowym  i 
szkolnym. Tu zdobył solidne podstawy nawet do pracy dzien-
nikarskiej i dlatego ma wiele do zawdzięczenia tej szkole.  Po 
maturze  studiował na Wydziale Nauk Społecznych na Uni-
wersytecie Śląskim w Katowicach, a potem na Wydziale Ra-
dia i Telewizji tej uczelni. Był stypendystą Polskiego Radia i 
Telewizji.  Aktualnie pracuje nad doktoratem. Po studiach 
zaczął pracować w Telewizji Polskiej w Warszawie i prze-
szedł  klasyczną telewizyjną drogę – od dokumentalisty do 
prezesa. Aktualnie Pan Stanisław Nowak jest  Kierownikiem 
Działu Strategii i Badań Marketingowych TVP w Warszawie. 
Cel, jaki przed sobą stawia, to telewizja publiczna z prawdzi-
wego zdarzenia. Telewizja publiczna, która ma obowiązek 
pokazywać prawdę.Ponadto wykładał na Uniwersytecie War-
szawskim, a obecnie w niepublicznej Akademii Leona Koź-
mińskiego w Warszawie. Jako rodowity Ślązak musiał cięŜko 
pracować w Warszawie, aby móc występować na antenie. W 
Warszawie aktywnie działa w Towarzystwie Przyjaciół Ślą-
ska. Pan Stanisław Nowak od dzieciństwa chciał być dzienni-
karzem. Jego  marzenia spełniły się. MłodzieŜy na Skalnej 
powtarzał : „Nie bójcie się marzyć i realizować swoje marze-
nia. Nie ma takiej drogi, której nie moglibyście przebyć i ce-

lu, którego nie moglibyście  osiągnąć”. Nasz Absolwent jest 
w stu procentach zadowolony z wyboru swojej drogi Ŝycio-
wej. Wiele zawdzięcza swoim rodzicom, rodzinie, szkole 
podstawowej,  liceum,  w  którym  wspólnie  z  kolegami 
„wykuwał wizję świata”. A teraz „oddaje w swojej pracy 
swoisty dług za to, co od ludzi w Ŝyciu uzyskał”. „Najpiękniej 
jest wtedy, kiedy poza rodziną kocha się równieŜ swoją pra-
cę.” Widać, Ŝe wszystko, co robi w Ŝyciu, robi z ogromną 
pasją. Zachęcał młodzieŜ: „Róbcie coś, co ma wpływ na losy 
ludzi”. Pani Urszula Ryszka,  która swego czasu pracowała na 
Skalnej i uczyła klasę „Staszka” biologii oraz prowadziła 
harcerstwo, wspominała go jako jednego z najlepszych i naj-
bardziej aktywnych uczniów w szkole. JuŜ w liceum był nie-
zwykle mądry i bardzo skromny i … taki pozostał. Pan Stani-
sław Nowak po raz pierwszy był w nowo zaadaptowanym 
budynku przedszkolnym, w którym znajduje się nowoczesna 
biblioteka oraz sala multimedialna. ZauwaŜył, Ŝe w szkole 
wiele zmieniło się na korzyść. WyposaŜenie oraz wiedza, 
którą uczniowie otrzymują na Skalnej, pozwolą im juŜ na 
starcie zajmować się np. kwestią środków masowego przeka-
zu. „Jesteście w tej szkole na dobrej drodze ku nowoczesno-
ści, moŜecie wyruszyć w świat”. Serdecznie dziękujemy na-
szemu Absolwentowi za te krzepiące słowa oraz przyjęcie 
zaproszenia. Mamy nadzieję, Ŝe nasz Wybitny Absolwent, z 
którego jesteśmy bardzo dumni, jeszcze nie raz powróci do 
swojej szkoły, zaszczyci Liceum na Skalnej swoją obecnością 
oraz podzieli się z młodzieŜą swoją wiedzą i doświadcze-
niem. 
 

Małgorzata Piotrowska 
 

Wybitni Absolwenci Skalnej- 
Spotkanie z Panem Stanisławem Nowakiem 
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2 6 kwietnia 2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach odbyło się 
spotkanie z Panem Profesorem Jerzym Pośpiechem, 
Absolwentem naszej  szkoły,  w ramach spotkań  z 

cyklu  „Wybitni  Absolwenci  Skalnej”.Udział  w spotkaniu 
wzięli uczniowie klas I i II, Dyrektor szkoły dr Piotr Skowro-
nek oraz nauczyciele. Spotkanie zaczęło się od autoprezenta-
cji. Absolwent Skalnej, który maturę zdał w 1962 roku i moŜe 
poszczycić się następującymi osiągnięciami: profesor nad-
zwyczajny, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, 

Kierownik  Katedry Metodyki 
Wychowania  Fizycznego  w 
Politechnice  Opolskiej,  obec-
nie dyrektor Instytutu Kultury 
Fizycznej w Państwowej WyŜ-
szej Szkołe Zawodowej w Ra-
ciborzu  (prorektor  w  latach 
2002-2011),  członek  zespołu 
ekspertów ds. reformy progra-
mowej  Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, członek European 
Physical Education Association 
(Ghent/Belgia),  Wiceprezes 
Zarządu  Głównego  SZS, 
przedstawiciel Polski w Inter-
national School Sport Federa-
tion, redaktor naczelny Journal 

of Physical Education & Health-Social Perspective. Odbywał 
staŜe i wykłady m.in.: Brunell University of London 1998 
r.,Technical  University of  Lisabone -  Faculty of  Human 
Movement  2002r., Instytut Sportu w Vierumaki (Finlandia) 
2004r., Centrum Olimpijskie w Arnhem (Holandia) European 
Year of Education Throught Sport -EYES -2004r.,Illinois 
State University (USA) 2010 r.  Jesteśmy dumni z tak lic-
znych  i  prestiŜowych  osiągnięć  naukowych  Absolwenta 
naszego  Liceum.  Po  autoprezentacji  spotkanie  przybrało 
formę  wykładu  przeprowadzonego  przez  prof.  Jerzego 
Pośpiecha w ramach Dni Promocji Zdrowia na temat: „Ruch 
to  zdrowie”.  Pan  Profesor  przygotował  bardzo  ciekawą 
prezentację multimedialną, w której poruszył aspekt globali-
zacji i w niezwykle sugestywny sposób przekonywał, jak 
waŜny jest zdrowy tryb Ŝycia, troska o zdrowie psychiczne, 
fizyczne i społeczne oraz aktywność fizyczna. 

 Zacytujmy kilka mądrych myśli przewodnich z wykładu: 
• Ruch (aktywność fizyczna) moŜe zastąpić prawie 

kaŜdy lek ale Ŝaden lek nie zastąpi ruchu. 
•  Prowincja jest obecnie jedynie kategorią mental-

ną a nie geograficzną. 
• MoŜna być „prowincjuszem” w metropolii albo    

„ światowcem” na tzw. prowincji.  
  Następnie wykład przerodził się w wywiad, który po-
prowadził uczeń klasy pierwszej Grzegorz Kózka. Profesor 
Pośpiech opowiedział z jakim biciem serca wrócił po latach 
do swojego liceum, w którym spędził piękny czas i spotkał 
wspaniałych ludzi. Z przejęciem opowiadał  o tym, Ŝe lubił 
się uczyć. Było to dla niego coś pasjonującego. Nie zawsze 

uczył się wszystkiego, podchodził do nauki selektywnie. Pa-
sjonowały go języki, chętnie uczył się łaciny i języka angiel-
skiego, co bardzo mu pomogło w karierze zawodowej (jest 
członkiem wielu Stowarzyszeń oraz redaktorem międzynaro-
dowego pisma anglojęzycznego).  Cztery lata spędzone w 
liceum na Skalnej to był czas, kiedy budował się jego kapitał 
intelektualny, z którego korzystał w czasie studiów i w swojej 
pracy. Czas, w którym człowiek się formuje, potęŜna baza z 
której czerpiemy do końca Ŝycia. Pan Profesor Pośpiech pod-

kreślił, jak waŜna jest osobowość nauczyciela i wspomniał 
swojego fantastycznego wychowawcę , którym był polonista - 
mgr Tadeusz Kmieć. Spotkanie z Wybitnym Absolwentem 
naszego liceum, Panem Profesorem Pośpiechem, było dla 
uczniów i nauczycieli wspaniałą lekcją  Ŝycia i miłości do 
swojej małej ojczyzny - Śląska, a przede wszystkim szkoły. 
Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia oraz 
wizytę na Skalnej w pięknym czasie, gdy znów zaczynają 
kwitnąć kasztany. 50 lat temu kasztany zakwitły dla rocznika 
Jerzego Pośpiecha. Mamy nadzieję, Ŝe nasz Wybitny Absol-
went, z którego jesteśmy bardzo dumni, jeszcze nie raz za-
szczyci Liceum na Skalnej swoją obecnością. Zapraszamy na 
kolejne spotkania z cyklu „Wybitni Absolwenci Skalnej” na-
sze zaproszenie przyjął juŜ - profesor Jan Wincenty Hawel  
związany z Akademią Muzyczną w Katowicach, znany i ce-
niony kompozytor i dyrygent tej uczelni. 
 

Małgorzata Piotrowska 
 

Wybitni Absolwenci Skalnej- 
Spotkanie z Panem Profesorem  

Jerzym Pośpiechem. 
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Z Ŝycia miasta 

„ ŚcieŜka powstańcza” 
Z inicjatywy Urzędu Miasta nad tunelem ma powstać ŚcieŜka 
powstańcza” z 3 słupami upamiętniającymi III Powsta-
nia  Śląskie. Właśnie obok tunelu zginął  Dębczyk i to tuŜ po 
wybuchu I Powstania  Śląskiego i w tym miejscu stoi obelisk 
jemu poświęcony. Rydułtowicy wzięli liczny udział we 
wszystkich III powstaniach, a w III powstaniu wystawiono aŜ 
2 kompanie powstańcze. Warto czasem popatrzeć na pomnik 
powstańczy na cmentarzu Parafii św. Jerzego i odczytać listę 
poległych powstańców i popatrzeć na roczniki poległych. 
Czasami słyszę oburzenie i słowa „czemu na naszym regionie 
są pomniki poświęcone Ŝołnierzom pierwszej wojny świato-
wej, ofiarom walk w powstaniach śląskich” ale wtedy prze-
czytajmy nazwiska i przekonajmy się, Ŝe byli to nasi ludzie 
ale po drugiej stronie okopów choć reprezentujący  inne ar-
mie. A więc nieco więcej tolerancji dla historii i pomników.  
 
Stanisław Hajto – doskonały recytator 
Serdecznie gratulujemy Stanisławowi Hajto (Członkowi 
TMR) za zdobycie I miejsca na konkursie recytatorskim w 
kategorii osób dorosłych na szczeblu powiatowym i II miej-
sce na eliminacjach wojewódzkich. Startował jako reprezen-
tant rydułtowskiej biblioteki. Sukces pana Stanisława niewąt-
pliwie będzie procentował bo od września będzie prowadził 
warsztaty dla uczniów wytypowanych do udziału w konkur-
sach recytatorskich. 
 
SP 3  
Trwa termomodernizacja SP 3. Zostanie docieplony dach 
ściany zewnętrzne i dokończona zostanie wymiana okien. 
Zaizolowane zostaną teŜ ściany pomieszczeń piwnicznych, 
które często ulegały zawilgoceniu i planowane jest podłącze-
nie szkoły do węzła ciepłowniczego bo ta szkoła jest jedyną, 
w której ogrzewa się ściany przez piec centralnego ogrzewa-
nia.  
 
Roboty drogowe 
Dzięki dotacji Urzędu Miasta dla Powiatowego Zarządu Dróg 
( 50 tys.) wykonany będzie chodnik przy ul. Traugutta po 
stronie lewej powyŜej przystanku autobusowego ( kierunek 
Pszów ).  
 

Firmy w strefie przy ul. Strzody – Orlovska 
Jedne firmy w strefie budują i liczą na zyski inne  mają kłopo-
ty. Tak się teŜ stało z jedną, która ogłosiła bankructwo. Spół-
ka zarządzająca strefą stara się o odkupienie działki bo ta jest 
jedną z większych i ma aŜ 38 arów.  
 

Otwarcie Galerii Rydułtowy a wkrótce Kauflandu 
30 maja jest uroczyste otwarcie Galerii Rydułtowy, w której 
mieścić się będą: Rossman, Deichmann, Jysk, Pepco Poland, 
Apteka Lykos Farm, TextilMarket, Takko Fashion, KIK. Zaś 
hipermarket Kaufland jest na ukończeniu wraz z całą infra-
strukturą wraz z  parkingami. 
Osoby poszukujące pracę pytają jak uzyskać przyjęcie do 

pracy  w tych sklepach więc informujemy, Ŝe przy wjeździe 
jest tablica  z informacją o pracy w Kauflandzie. Oferty moŜ-
na składać na adres: rekrutacja@kaufland.pl 
tel. 071/37-70-558 
 
Mini Euro w Rydułtowach 
 Ponad tydzień potrwają l Międzynarodowe Mistrzostwa Mini 
Fut-bolu Rydułtowy 2012 dla uczniów klas IV i V szkół pod-
stawowych, zorganizowane z okazji turnieju Euro 2012. Za-
wody rozpoczną się 21 maja rozgrywkami grupowymi. 16 
druŜyn ze szkół w Rydułtowach, Szczerbicach, Kobyli, Ga-
szowic, Pogrzebienia, Czernicy i z czeskiej Orlovy wyloso-
wało juŜ swoje kraje. KaŜda druŜyna będzie grać pod szyldem 
kraju uczestnika Euro 2012, np. jedna z druŜyn SP nr l w Ry-
dułtowach będzie występować w grupie l pod szyldem Polski, 
a jej rywalami będą Grecja czyli SP Szczerbice, Rosja czyli 
SP Pogrzebień oraz Czechy tj. szkoła z Orlovy. Rozgrywki w 
grupach kontynuowane będą 23 oraz 25 maja, następnie 28 
maja rozegrane zostaną ćwierćfinały, dzień później półfinały. 
Wszystkie mecze aŜ do półfinałów włącznie rozgrywane będą 
na rydułtowskich orlikach. Jedynie finał zmagań, który odbę-
dzie się w środę 30 maja, zostanie rozegrany na stadionie 
Naprzodu Rydułtowy o godz. 11.00. 
 

Park sensoryczny w zawieszeniu! 

Na razie budowa parku sensorycznego przy Urzędzie Miasta 
jest nieaktualne bo brak dofinansowania na to zadanie. Wła-
dze miasta liczą jednak na zmianę decyzji. 
 

Najserdeczniejsze Ŝyczenia   
urodzinowe dla 
Solenizantów 
 do 30 czerwca 

Składa Zarząd TMR Składa Zarząd TMR Składa Zarząd TMR Składa Zarząd TMR ––––    uuuu    
i Redakcja „Kluka”i Redakcja „Kluka”i Redakcja „Kluka”i Redakcja „Kluka”    

 
Jędrośka Krzysztof 

Beata Gaszka 
Alojzy Barnabas 

Anna Butwiłowska 
Krystian Gajda 

Brunon Konieczny 
Krystyna Kie ś 
Tadeusz Kieś 

Erwin Men Ŝyk 
Erwin Paszenda 

Zbigniew Ponkała 
Kamil Wolner 
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KONKURS NA RYDUŁTOWIKA 2011 ROKU  
 
Ogłaszamy ogólnomiejski konkurs na Rydułtowika 2011r. Konkurs ma na celu wyróŜnienie osób ak-
tywnie działających na terenie Miasta Rydułtowy i na rzecz mieszkańców. Zgłoszenie kandydata mo-
Ŝe nastąpić poprzez organizację pozarządową, instytucję Radę Miasta, Burmistrza Miasta, miesz-

kańców ( co najmniej 10 osób podpisanych pod uzasadnieniem) 
 

W zgłoszeniu naleŜy podać: 
- imię i nazwisko kandydata oraz dane teleadresowe ( wyłącznie do wiadomości organizacji ) 

- krótk ą notkę biograficzną 
- uzasadnienie zgłoszenia, w tym za jaką działalność kandydat ma być wyróŜniony 

- zdjęcia kandydata w formie papierowej i elektronicznej, 
- podpisy osób zgłaszających kandydata orz pieczątki organizacji zgłaszającej, 

 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca br. W wydaniu lipcowym w „Kluce” i „Na Ratuszu”  
będą publikowane charakterystyki osób zgłaszanych do konkursu . Od 15 lipca do 15 sierpnia  w 

„Kluce” i „Na Ratuszu” b ędą publikowane ankiety, które będą podstawą do wyłonienia 3 osób – Ry-
dułtowików 2011. Ankiety będą dołączone do „Kluki” i „Na Ratuszu” wa Ŝne będą  tylko z pieczątka-

mi Urzędu Miasta i TMR-u. Uroczystość wręczania statuetek odbędzie się w czasie Dni Rydułtów. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Urzędu Miasta ( Wydział Oświaty ) lub adres Towarzystwa 

Miło śników Rydułtów, osobiście lub listownie. 
 

Organizatorami konkursu są: 
Zarząd TMR-u 

Urząd Miasta Rydułtowy 

 
 
 

 
 

Ogłaszamy konkursy : „Na najpiękniejszy balkon” „Na najpiękniejszą posesję”. Zgłosze-
nia do wymienionych konkursów przyjmujemy do 15 czerwca (telefonicznie 32/ 414 00 66 

lub pisemnie na adres TMRu).  W zgłoszeniu naleŜy podać imię, nazwisko, adres i tel. 
kontaktowy. Zgłoszone posesje i balkony do konkursu zostaną 2 krotnie ocenione przez 
członków Jury i suma tych ocen będzie podstawą do wyłonienia  3 nagród rzeczowych w 
obu konkursach ( po 3 nagrody).  Zdjęcia wyróŜnionych posesji i balkonów zostaną za-

prezentowane  na wystawce TMRu na Dniach Rydułtów  oraz w czasie uroczystości wrę-
czenia nagród  która jest planowana na miesiąc październik. Organizowane przez TMR 

konkursy będą w części sfinansowane  poprzez grant konkursowy Urzędu Miasta 
 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów  
ul. Traugutta 289 
44-280 Rydułtowy 
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Konferencja otwierająca 
projekt aktywizacji  

zawodowej osób  
bezrobotnych  

w Rydułtowach 

Foto: S. Tomaszewska 

Akcja sprzątania 
„Machnikowca” 
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ZBiMAx 
Sklep AGD, RTV 

od pon. do piątku  
w godz. 9-17;  
w soboty 9-13  

W komplecie  
z komputerem  
multimedialna  

klawiatura i mysz 
 optyczna 

W komplecie  
z notebookiem  

głośniki USB Gigabyte 

BANK SPÓŁDZIELCZY  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  

TEL 324553363, 324553442 

Filia Rydułtowy 
Ofiar Terroru 27 

tel 324577291, 324578533 

• Rachunki ROR 
••••    Rachunki dla firm 
••••    Bezpłatne rachunki pomocnicze na potrzeby 

projektów 
••••    Rachunki oszczędnościowe i lokaty 
••••    Mi ędzynarodowe karty płatnicze 
••••    Ponad 4000 bezpłatnych bankomatów  
    w całej Polsce 
••••    Kredyty na zakup kolektorów słonecznych  
    z dofinansowaniem NFOŚiGW 
••••    Kredyty konsumenckie oraz na działalność  

gospodarczą i rolniczą 

www.bswodzislaw.pl 

Promocja  
projektu 

„ Świadomy 
Obywatel” 

Wodzisław Śl. 


