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K aŜde pokolenie ma swój etos – poglądy, normy 
społeczne i moralne, normy postępowania, wła-
sne wierzenia i sposoby na Ŝycie. Małe społecz-
ności tworzą swoją małą historię. Ta wielka prze-

chodzi obok nas, nie mamy na nią wpływu, dzieje się obok. 
W niej jesteśmy tylko pionkami na szachownicy. Uczestni-
czymy tylko w tej małej historii, która dotyczy kaŜdego z nas 
i środowiska, w którym Ŝyjemy. Świat sprzed 60-100 lat był 
światem barwnym, nie opanowanym przez technikę. Wiara 
religijna była bardzo głęboka. śycie toczyło się zgodnie z 
zasadami wiary, ale to nie przeszkadzało by funkcjonowały w 
Ŝyciu róŜne wierzenia, zabobony, utopce, czary, uroki, duchy, 
diabły, znaki, wróŜby itd. Człowiek Ŝył w duŜej symbiozie z 
naturą. Te przesądy i wierzenia wcale nie były takie głupie i 
śmieszne. W głównej mierze oparte były na przeŜyciach wła-
snych, spostrzeŜeniach i zjawiskach otaczającego ich świata. 
Tak samo jak przysłowia - które lubimy przytaczać w róŜne-
go rodzaju rozumowanych do dziś – stworzyli ludzie na pod-
stawie spostrzeŜeń, doświadczeń i przeŜyć. Trudno im odmó-
wić prawdy i aktualności w naszym współczesnym Ŝyciu. 
Dziś wydaje się nam to wręcz nieprawdopodobne, Ŝe po-
przednie pokolenia bez wysokiej techniki i nauki posiadały 
ponadczasową mądrość i rozumienie pewnych norm i prawi-
deł niezmiennie rządzących naszym Ŝyciem i światem. Tak to 
bywa z człowiekiem, Ŝe zawsze jest ciekawy, docieka, chce 
poznać i wiedzieć. Tak np. od zarania ludzkości, człowiek 
ciekawy był co kryje się za linią horyzontu. Kiedyś na bardzo 
starej rycinie widziałam fragment krajobrazu, słońca i linię 
horyzontu. Nad nią klęczała jakaś postać nachylona, patrząca 
w dół, ciekawiło co teŜ za linią kręgu jest, co za nią się kryje. 
Jak Kopernik to wyjaśnił pozostały inne pytania, takie jak „co 
będzie jutro”, „co mnie czeka i moich najbliŜszych”. Od zaw-
sze byli więc jasnowidze, wróŜbici. Wnioski na przyszłość 
wysuwano z róŜnych znaków na niebie i na ziemi, kamycz-
ków, liści itp. Do dziś pozostało wiele z tych wierzeń, ome-
nów, przesądów np. andrzejki, łapanie bukietu młodej pani, 
kot na drodze, lewą nogą z łóŜka, swędzący nos itd. Bardzo 
zakorzenione w Ŝyciu było wróŜenie z kart. To istniało juŜ w 
staroŜytności i pozostało do dzisiaj. PrzecieŜ w telewizji teŜ 
od czasu do czasu pojawiają się karciane wróŜki zachęcające 
by dzwonić i pytać. Zapraszają telewidza by skorzystał z ich 
usług. Więc wcale to nie takie śmieszne. W latach wo -
jennych i powojennych było to moŜe bardziej popularne. Cza-
sy były cięŜkie widmo nowej wojny ciągle widniało w powie-
trzu. Więc ludzie byli ciekawi co ich czeka  byli bardzo 
chłonni na wszelkiego rodzaju wróŜby i przepowiednie. Stąd 
brało się zjawisko, Ŝe duŜo ludzi zajmowało się przepowiada-
niem przyszłości szczególnie na podstawie kart – „kładli kar-
ty”. Robiły to głównie kobiety. Mówiło się „ida do wróŜki”. 
Jeden drugiemu doradzał, do której najlepiej iść.  W Rydułto-
wach najbardziej znane w powojennych czasach były dwie: 
p.p. Spandel i Cebula. Obie mieszkały w obrębie ul. Plebiscy-
towej.  Powszechnie  uŜywane  były  formy  Szpandlino  – 
Szpandelka, Cebulino – Cebulka. Zawsze dziwiło mnie, jak 
ludzie dla potrzeb języka potocznego urabiali sobie róŜne 
formy nazwiska ( to zresztą jest aktualne do dzisiaj, ale nieco 
mniej ) no. Mrozek – Mrózkula, Nowak – Nowaczka, Majzel 

– Majzlino, CzyŜ – CzyŜka, Kapłon – Kapłonka. No cóŜ – 
język mówiony – potoczny ma swoje normy, reguły. Myślę, 
Ŝe nie było to powszechne tylko na Śląsku. W innych regio-
nach Polski teŜ się moŜna z tym spotkać. Mówimy tak, nie 
widząc w tym nic zdroŜnego ani obraźliwego czy złośliwego 
ale wróćmy do naszych kabalarek. Jak juŜ wspominałam w 
Rydułtowach obie panie były powszechnie znane. Dziś po-
wiedziałabym, Ŝe wtedy w jakiś sposób ubarwiały  środowi-
sko rydułtowskie. Ale pamiętam teŜ, Ŝe z okolicznych miej-
scowości co niektórzy ludzie przyjeŜdŜali do nich, Ŝeby za-
czerpnąć ich karcianej wiedzy na temat przyszłości. Ludziom 
było to bardzo potrzebne. Wykorzystywali te przepowiednie, 
w jakiś sposób się nimi kierowali. Trudno zaprzeczyć, Ŝe czę-
sto były trafne i realistyczne. Ludzie najczęściej w podzięko-
waniu przynosili wróŜkom jakieś dary. Najczęściej to co uro-
sło w ogródku lub na podwórzu. Wiadomo – było cięŜko Ŝyć. 
Czasem zostawiano pieniądze. Nie ma się co dziwić, Ŝe lu-
dzie ciekawi byli wróŜb, skoro profesja wróŜki istnieje do 
dziś w telewizji. Zresztą, chyba wielu z nas chociaŜ raz, choć-
by dla samej ciekawości skorzystało z tego rodzaju przepo-
wiedni pomyślnej lub złowróŜebnej i wiemy jak to z tą wróŜ-
bą karcianą  jest. Czasem się sprawdza.  

Horacy. 

 

 

MoŜecie wierzyć lub nie. 

 
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 

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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 SPRAWOZDANIE  
Z PRAC BURMISTRZA I URZ ĘDU  

za okres od 18 października do 21 listopada 

Referat Inwestycji 
 

1.BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z 
UZBROJENIEM TERENU - ULICA WOJCIECHA KOR-
FANTEGO  
W dniu 16 października została wydana decyzja na uŜytkowa-
nie budynku nr 1 i wymiennikowni. 
Wykonawca robót zgłosił w dniu 22 października zakończenie 
robót na budynku nr 2. W dniu 8 listopada podpisano protokół 
odbioru końcowego. W dniu 16 listopada otrzymano decyzję na 
uŜytkowanie budynku nr 2. 
Wykonawca robót zgłosił 5 listopada zakończenie robót na 
budynku nr 3. Powiadomiono o zakończeniu robót Komendę 
Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wodzisławiu Śl. 
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Roz-
poczęto czynności odbiorowe. 
Wartość robót: 5.388.561,20 zł. 
Termin zakończenia robót : 31 grudnia 2012 r. 
2.UTWORZENIE TERENU USŁUG REKREACYJNYCH 
PRZY UL. OFIAR TERRORU – PARK SENSORYCZNY  
Zakończono roboty związane z wycinką i przesadzaniem drzew 
i krzewów. Trwa budowa kanalizacji deszczowej. 
Termin realizacji: 15 lipiec 2013 r. 
Wartość robót budowlanych: 4 049 827,00 zł brutto. 
3.PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO DW 
NR 935 UL. RACIBORSKA 
W dniu 16 października odebrano czasową organizację ruchu w 
zakresie etapu „0”. 
W dniu 18 października wprowadzono czasową organizację 
ruchu w zakresie etapu „2”. 
Zakończono roboty przy realizacji jezdni etapu „2”. Trwają 
prace przy budowie chodnika etapu „2”. 
W dniu 20 listopada wprowadzono czasową organizację ruchu 
dla etapu „3”. 
Wartość robót budowlanych: 2 549 992,37 zł brutto. 
Termin realizacji zadania: 17 grudnia. 
4.MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ  
W dniu 18 października została uzyskana decyzja zezwalająca 
na realizację inwestycji drogowej. Pozyskano równieŜ doku-
mentację techniczną. Obecnie trwają prace projektowe, związa-
ne z odwodnieniem liniowym na terenach zamkniętych, naleŜą-
cych do PKP. Termin wykonania opracowania odwodnienia 
upływa z dniem 27 listopada. 
Wartość kosztorysowa robót budowlanych: 4 753 877,07 zł 
5.MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ  
Przesunięto termin opracowania dokumentacji projektowej ze 
względu na nieuregulowany stan własności kanalizacji na osie-
dlu Orłowiec. 
Nowy termin opracowania dokumentacji: 31 grudnia. 
6.REMONT CHODNIKA PRZY UL.OBYWATELSKIEJ  
Zgłoszono zakończenie robót. W dniu 30 października podpisa-
no protokół odbioru robót budowlanych. 
7.MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ  
Zlecono opracowanie map zasadniczych do celów projekto-
wych oraz przystąpiono do pomiarów geodezyjnych. Została 
przeprowadzona wizja w terenie w celu dokonania oceny stanu 
technicznego istniejącej nawierzchni. 

Termin realizacji zamówienia (prace projektowe): 16 sierpnia 
2013 r. 
Wartość zamówienia: 180 810,00 zł 
8.ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
Trwa procedura, związana z uzyskaniem warunków zabudowy. 
Termin realizacji zamówienia (przygotowanie dokumentacji 
projektowej): 30 listopada. 
Wartość dokumentacji: 9 750,00 zł 
9.OŚWIETLENIE ULICZNE W REJONIE UL. OFIAR 
TERRORU I LEONA ORAZ O ŚWIETLENIE PLACÓW 
ZABAW W REJONIE OSIEDLA NA WZGÓRZU I 
URZEDU STANU CYWILNEGO  
W dniu 2 października dokonano obioru robót. 
10.PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
NR 3 NA POTRZEBY śŁOBKA  
Spośród ofert, które były kompletne i spełniały stawiane wy-
magania wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ce-
nowym – firmy „ Kazbud” sp.z.o.o. ul. Pszczyńska 39 z War-
szowic. Wartość oferty wynosi 418 230,39 zł. W dniu 7 listo-
pada wykonawcy przekazano teren budowy. Obecnie trwają 
prace rozbiórkowe. 
11.BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY PIETRZKO-
WICKIEJ  
W dniu 29 października ogłoszono zapytanie cenowe na opra-
cowanie projektu drogi bocznej ulicy Pietrzkowickiej. 
Do dnia 5 listopada złoŜono 9 ofert. Wybrano ofertę firmy 
PRO-ADMINI s.c. z Zebrzydowic za kwotę 7 872 zł. 
Termin opracowania dokumentacji: 30 kwiecień 2013 r. 

O d jakiegoś czasu dręczy nas nocami pytanie, czy 
nasz utoplec jeszcze Ŝyje. Nie chodzi tu wcale o 
Henryka Utopca z Ustrzyk Dolnych, ale o naszego, 
rydułtowskiego utoplca. Było ich podobno kiedyś 

kilku. Od jakiegoś czasu jednak słuch o nich zaginął. ChociaŜ 
moŜe być, Ŝe po prostu troszeczkę przygłuchliśmy na głosy 
natury i niestworzone historyjki. MoŜe to nie jest najistotniej-
sza sprawa pod słońcem, ale warto by jednak ustalić, czy w 
Rydułtowach utoplce jeszcze Ŝyją. Stąd teŜ zwracamy się do 
wszystkich mieszkańców Rydułtów – obserwujcie i przekaŜcie 
nam swoje spostrzeŜenia.  
Więc do dzieła, drodzy rydułtowicy.  

Zachęcamy Was do złapania za aparaty 
fotograficzne i uwiecznienia na kliszy 
(teraz juŜ chyba na jpegu) wizerunku 
utopca. Ci, którzy aparatu nie mają 
niech złapią za pędzel, kredkę bądź inny 
ołówek. Zachęcamy takŜe do spisania 
swoich wspomnień ze spotkania z utop-
cem. Wszystkie prace dokumentujące 
fakt Ŝycia rydułtowskiego utopca prosi-
my przysyłać do nas. Co będziemy robić 
z nadesłanymi materiałami ? Na pewno 
poinformujemy o nich cały świat. 
Wszak nie wszędzie Ŝyją utopce (jeŜeli 

to Waszymi pracami potwierdzimy). Twórców najciekawszych 
prac z całą pewnością uhonorujemy nagrodami. Na wszelkie 
informacje o utopcu czekamy do 11 stycznia 2013r. Więcej 

Czy rydułtowski utoplec jeszcze Ŝyje 
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Unię wymagany. Dla rozwiązania tego problemu w kaŜdej 
miejscowości w kraju określono tzw. „aglomerację”, czyli 
obszar, w którym budynki powinny do 2015 roku w 95 % 
zostać włączone do kanalizacji sanitarnej. Aglomerację wy-
znacza się przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych. 
Wyznacza się ją bowiem tam, gdzie opłaca się budowa kana-
lizacji.  JeŜeli  koszt budowy kanalizacji  przewyŜsza koszt 
budowy innych systemów (przydomowe oczyszczalnie), teren 
zostaje wyłączony z aglomeracji. Najkrócej mówiąc – teren 
aglomeracji to teren o duŜej gęstości zabudowy. Tam budo-
wana będzie (jeŜeli jeszcze nie jest zbudowana) kanalizacja 
sanitarna. Warto wiedzieć, czy Państwa budynek znajduje się 
w rydułtowskiej aglomeracji. W zaleŜności od tego będzie 
moŜna bowiem określić, jaki system odprowadzania ścieków 
został dla Waszego domu przewidziany. Aglomerację moŜna 
znaleźć na stronie internetowej miasta (www.rydultowy.pl) 
 
 

 
 

 

szczegółów na stronie Urzędu Miasta. 
 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 
Kornelia Newy 

 
 

 
Cuchnący problem 
 
 

N o cóŜ – czasami trzeba porozmawiać o sprawach 
draŜliwych. Nawet o tych draŜliwych dla naszego 
nosa. Zwłaszcza, Ŝe sprawa, choć dość cuchnąca, 
jest  niebywale waŜna.  Interesuje się  nią  nawet 

Unia Europejska. Więc najwyŜszy czas, abyśmy wszyscy w 
Rydułtowach się nią zainteresowali – i to całkiem powaŜ-
nie. Mowa oczywiście o czymś, co potocznie nazywamy nie-
czystościami. I to zarówno o nieczystościach „stałych”, jak i 
tych „płynnych”. O tych pierwszych (czyli potocznie mówiąc 
o śmieciach) głośno ostatnio za sprawą ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Dzisiaj powiem o tym bardzo 
krótko, bo planuję Państwu więcej opowiedzieć w grudniu. 
Wspomniana wyŜej ustawa nakłada na mieszkańców naszego 
kraju coś na kształt podatku. Będzie to opłata uiszczana przez 
nas wszystkich juŜ od drugiego półrocza przyszłego roku. Jej 
wysokość uzaleŜniona będzie od ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość.  Nie  będziemy  więc  płacić  od  ilości 
„wyprodukowanych” śmieci. Miasto będzie w zamian za tę 
opłatę zobowiązane odebrać od nas wszystkie nasze śmieci. 
Nie będzie się więc juŜ opłacało palenie śmieci w kotle, pod-
rzucanie ich sąsiadom, czy wyrzucanie do lasu. Więcej o no-
wych zasadach – jak wspomniałam – w grudniu. Drugim cuch-
nącym problemem są tzw. ścieki komunalne. Bardzo często 
zdarza się, Ŝe bagatelizujemy problem odprowadzania ścieków 
z  naszych domostw.  Mimo  wielokrotnych kontroli  StraŜy 
Miejskiej w dalszym ciągu jest bardzo wiele domostw, które 
nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej (bądź przydomowej 
oczyszczalni ścieków) i nie mają podpisanej umowy na wywóz 
nieczystości płynnych. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. 
Jako państwo, będące członkiem Unii Europejskiej, musimy w 
sposób szczególny dbać o środowisko. Musimy to robić wszy-
scy – w tym i my sami. Musimy sobie uświadomić, Ŝe produ-
kowane przez kaŜdego z nas nas ścieki nie mogą być odprowa-
dzane do gruntu lub do wód powierzchniowych. Muszą one 
zostać bez strat odprowadzone do oczyszczalni. Dopiero po 
oczyszczeniu mogą zostać wprowadzone do środowiska natu-
ralnego (akwenów wodnych). Tak więc dopuszczalny jest je-
dynie jeden z trzech sposobów odprowadzania ścieków:  
– do kanalizacji sanitarnej,  
– do przydomowej oczyszczalni ścieków,  
– do zbiornika bezodpływowego.  
W kaŜdym z tych przypadków ścieki trafiają do oczyszczalni. 
W drugim przypadku – do przydomowej oczyszczalni, w po-
zostałych – do oczyszczalni miejskiej. Unia Europejska wyma-
ga od państw członkowskich, aby problem odprowadzania 
ścieków rozwiązały do 2015 roku. Stąd teŜ kaŜdy z nas musi 
doprowadzić swoją instalację sanitarną do stanu, jaki jest przez 

 

Z okazji zbliŜających się 
Świąt BoŜego  
Narodzenia  

zdrowia, radości,  
pokoju oraz 
 pomyślności  

w Nowym Roku   
Ŝyczy  

Burmistrz Miasta  
Rydułtowy  

wraz z Radą Miasta  
oraz pracownikami  

Urzędu Miasta 

DLACZEGO…. 

Z okazji nadchodzącej  
Barbórki wszystkim  

pracownikom Ŝyczenia  
bezpiecznej i spokojnej pracy  
w kopalni oraz wszystkiego  

najlepszego w Ŝyciu  zawodowym  
i prywatnym   

             składa  
Burmistrz 

Miasta  
    Rydułtowy, 

    Rada  
Miasta  
oraz 

    pracownicy 
U M 
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P ragniemy poinformować, iŜ w ramach konkursu na 
najlepsze projekty dofinansowywane ze środków 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 oferta 

Stowarzyszenia MOJE MIASTO o nazwie Starość nie radość 
ale nie dla Ciebie senio-
rze !!! została oceniona 
pozytywnie zarówno for-
malnie jak i merytorycz-
nie. Wysoka ocena mery-
toryczna oferty pozwoliła 
na zakwalifikowanie pro-
jektu do grona wniosków, 
które otrzymają dofinansowanie. Celem głównym naszego 
projektu jest poprawa jakości i poziomu Ŝycia osób starszych 
dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób 
starszych poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej. Cel 
ten chcemy osiągnąć poprzez edukację seniorów - mieszkań-
ców Rydułtów w ramach kształcenia w zakresie obsługi kom-
putera i wykorzystania nowoczesnych technik informatycz-
nych i komunikacyjnych, naukę języków obcych a takŜe zajęć 
artystycznych - rękodzielniczych. Serdecznie zapraszamy do 
zainteresowania się naszą ofertą a wszystkich chętnych do 
udziału w całkowicie bezpłatnych kursach doskonalących 
umiejętności posługiwania się komputerem, językiem obcym 
(angielskim lub niemieckim) czy teŜ umiejętności w zakresie 
rękodzielnictwa. 
 
Zgłoszenia do udziału w kursach pod numerami tel. 
Kursy komputerowe i rękodzielnictwa: 
tel. 501 275 095 lub 509 490 717 
Kursy j ęzykowe:  
tel. 509 424 888 
 

 

Z  zaproszenia mieszkańców na coroczne spotkanie  
w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”, orga-
nizowane przez Radę i Burmistrza Miasta Rydułto-
wy w dniu 14 listopada,  skorzystało 15 osób.  Spo-

tkanie prowadziła P. Barbara Wojciechowska – z-czyni Prze-
wodniczącego Rady. Zaprezentowano  zebranym dokonania 
Samorządów w okresie 20 – lecia odzyskania samorządności 
tj. w latach 1992- 2012. Przedstawiono mieszkańcom plan 
rzeczowo – finansowy zrealizowanych i realizowanych w 
2012 roku inwestycji miejskich. Prośby i zapytania mieszkań-
ców kierowane do przedstawicieli Samorządu, dotyczyły m. 
in. podniesienia bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców 
szczególnie ulicy Raciborskiej i Piecowskiej, pytano o zasady 
funkcjonowania ustawy o ochronie środowiska i regulacjom 
związanym z  jej realizacją od lipca 2013 roku,  a takŜe pyta-
no o prowizorium budŜetowe na 2013 rok. Zgłaszane proble-
my mieszkańców odnotowano w notatce ze spotkania, na 
niektóre próbowano odpowiedzieć. Nie zapytano o funkcjo-
nowanie miejskiej komunikacji autobusowej w związku z 
wystąpieniem Wodzisławia z Międzygminnego Związku Ko-

munikacji, nie zapytano o dystrybucję worków  dla segregacji 
odpadów w realiach nowej ustawy, nie zapytano Samorzą-
dowców o ocenę wykonania i funkcjonowania  parkingów-
zatoczek po wschodniej stronie cmentarza i braku oznakowa-
nia zakazem postoju na wlocie drogi dojazdowej na cmentarz 
w Dniu  Wszystkich Świętych. O wielu problemach Samorzą-
dowcy nie usłyszeli, gdyŜ ramy „spotkania” nie pozwoliły na 
szersze ich publiczne przedstawienie.  Zaproponowano moŜli-
wości ich przedstawienia w ramach dyŜurów Samorządow-
ców. Jaka będzie realizacja zgłaszanych problemów, miesz-
kańcy będą obserwować. Wyrazić naleŜy zdziwienie tak niską 
frekwencją mieszkańców na spotkaniu. 

(-) Jerzy Majer 
                                                                                          

19  listopada br  w Rydułtowskim Centrum Kultury 
miało miejsce znaczące wydarzenie dla środowiska 

osób niepełnosprawnych – X JUBILEUSZOWY FESTIWAL 
TWÓRCZOŚCI  ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH ,, TO JA’’. Organizatorem imprezy było Sto-
warzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułto-
wach. Zadanie dotował   UM Rydułtowy oraz Starostwo Po-
wiatowe ze środków PFRON. W Festiwalu wzięło udział 20 
zespołów[ok.350 osób] z całego regionu, które zmagały się w 
kategorii wokalnej, instrumentalnej, tanecznej i teatralnej, a 
były to : ZOL Gorzyce, WTZ przy WOLO i ZOL Gorzyce, 
DPS  Zgromadzenia Sióstr Opatrzności BoŜej Wodzisław,  
Radlińska Przystań, WTZ Racibórz, PDPS BURSZTYN 
Kończyce Małe ,Sekcja Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej 
przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa Zespół ,,SZANSA’’ 
oraz ,, RADOŚĆ’’, SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Pszowie, Polski Związek Niewidomych Oddział Wodzisław 
Śl, ZS nr 3  Gimnazjum nr6 Mistrzostwa Sportowego z Od-
działami Integracyjnymi w  Rybniku, Zespól Placówek Szkol-
no- Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Ślą-
skim, WTZ św. Hiacynta i Franciszek Wodzisław, WTZ śo-
ry, Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl., Ry-

Bezpłatne kursy dla osób w wieku 60+ 

             Spotkanie z mieszkańcami 

X JUBILEUSZOWY FESTIWAL  
TWÓRCZOŚCI  ARTYSTYCZNEJ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,, TO JA’’  
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dułtowy reprezentowane były przez dzieci i młodzieŜ z SPnr1 
– klasa integracyjna , Gnr1 – oraz świetlicę ,, TACY SAMI 
‘’. Festiwal był  etapem kulminacyjnym poprzedzonym wie-
lomiesięcznymi próbami i pracą z osobami niepełnosprawny-
mi. Pedagodzy biorąc pod uwagę predyspozycje, moŜliwości 
i zdolności osób niepełnosprawnych przygotowywali swoich 
podopiecznych do prezentacji. Motywacją dla osób niepełno-
sprawnych była forma festiwalu – nie było osób przegranych, 

wszystkie zespoły zostały nagrodzone. Festiwal dał moŜli-
wość zebrania w jednym miejscu i czasie 20 instytucji zajmu-
jącymi się osobami niepełnosprawnymi, co stworzyło warun-
ki do wymiany doświadczeń pomiędzy opiekunami tych grup 
między innymi na temat metod pracy, sposobów komunikacji, 
współpracy z rodzicami. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki występom 
i prezentacjom, osoby borykające się ze szczególnymi trudno-
ściami, odkryły i poznały własne moŜliwości, zyskały szansę 
pełniejszego istnienia w społeczeństwie. Więcej niŜ istnienia 
– takŜe wzbogacania swojego otoczenia.  Potwierdziła się 
teza, Ŝe sztuka otwiera oraz daje szansę pokonania bólu i alie-
nacji.  Wspólna  zabawa  przy  rytmach  muzyki  zespo-
łu ,,POZIOM 600’’, który dał koncert po prezentacjach spo-
wodowała, Ŝe wszyscy uczestnicy festiwalu realizowali ideę 
integracji. Wszyscy, bo nie tylko osoby występujące na sce-
nie, ale takŜe ich instruktorzy, opiekunowie i widzowie,  po-
kazali jak moŜna kruszyć bariery i przezwycięŜać zahamowa-
nia, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji. Poprzez Festiwal i  
ukazanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, 
jej zdolności i moŜliwości, pragnęliśmy pokazać całemu spo-
łeczeństwu, Ŝe osoby niepełnosprawne  nie chcą ,, ciągle ster-
czeć w przedsionku ‘’, na marginesie społeczeństwa, Ŝe chcą i 
potrafią tworzyć, bawić się, być razem, Ŝe są pełnoprawnymi 
obywatelami naszego Miasta i Powiatu mogącymi takŜe two-
rzyć kulturę. Festiwal dał moŜliwość wypromowana Ryduł-
tów w mediach, jako miasta otwartego dla osób z niepełno-
sprawnością. 
                            

         Organizator  
                Przewodnicząca Stowarzyszenia  

                   Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 
           Barbara Wojciechowska 

 
 

8  listopada  mszą św.  z poświęceniem sztandaru w 
Kościele Parafialnym św. Jerzego w Rydułtowach 
rozpoczęto uroczystość nadania Sztandaru Publiczne-
mu Przedszkolu nr 1 im. Marii Kownackiej w Ryduł-

towach Do kościoła na mszę tłumnie przybyły przedszkolaki 
ubrane w regionalne stroje wraz z rodzicami oraz zaproszeni 

goście,  sztandar 
wprowadzali Pani 
Dyrektor  wraz  z 
Radą  Rodziców. 
Po  mszy  Pani 
Dyrektor, w imie-
niu  własnym  i 
całego  personelu 
przywitała  gości 
w   przedszkolu. 
Po  zapoznaniu 
gości  z  historia 

przedszkola  i  przedstawieniu  patronki  Marii  Kownackiej 
przystąpiono do przekazania sztandaru. Rada Rodziców uro-
czyście wprowadziła Sztandar, odśpiewano hymn państwo-
wy. Poświęcony sztandar Rada Rodziców przekazuje Pani 
Dyrektor, która z kolei przekazuje go dzieciom – w ręce 
przedszkolnego pocztu sztandarowego. Dzieci w obecności  
rodziców,  wy-
chowawców, 
zaproszonych 
gości  uroczy-
ście ślubowały: 
nosić  sztandar 
dumnie i wyso-
ko,  przestrze-
gać wpajanych 
w  przedszkolu 
zasad  i  ide-
ałów,  szano-
wać dobre imię  przedszkola i kultywować jego tradycje, god-
nie reprezentować przedszkole wobec społeczności.” Po ślu-
bowaniu odśpiewano hymn przedszkola. Pani Burmistrz i 
zaproszeni goście zabrali głos dzieląc się swoimi spostrzeŜe-
niami , przemyśleniami  i refleksjami. Po wystąpieniach gości 
zaproszono do obejrzenia i wysłuchania programu artystycz-
nego przygotowanego specjalnie na tę okazję. Dzieci przed-
stawiły teatrzyk wg opowiadania Marii Kownackiej „Dziś 
wesoła nowina – przedszkole się zaczyna!”- „Nowy”   w któ-
rym wystąpił Plastuś, symbol – maskotka przedszkola. W 
pięknych narodowych strojach dzieci odtańczyły Poloneza, 
Oberka  i  Krakowiaka.  Oficjalne  uroczystości  zakończyły 
wpisy do księgi pamiątkowej i wspólny poczęstunek. 

 
 

Janina Blokesz 
Dyrektor Przedszkola 

   

 

Uroczyste nadanie Sztandaru Publicznemu 
Przedszkolu nr 1 
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O rkiestra KWK „Rydułtowy" powstała w 1917 ro-
ku. Od 28 lat jej dyrygentem jest Jan Wojaczek. Z 
jego inicjatywy 18 lat temu powstał zespół tanecz-
ny „Sukces", który przysporzył orkiestrze sławy. 

Orkiestra wraz z zespołem ma na swoim koncie ponad 1000 
występów w Polsce i za granicą. Gościli prawie we wszyst-
kich krajach Europy, a nawet na innym kontynencie. Trzy-
krotnie występowali dla PapieŜa Jana Pawła II. W 2002 roku 
orkiestra z zespołem koncertowała w Stanach Zjednoczonych, 
a 3 lata później odwiedzili Turcję. Bardzo wielkim atutem 
zespołu jest bogactwo strojów. Na pierwszy zagraniczny wy-
jazd w 1993 roku dziewczyny wraz z orkiestrą udały się na 
festiwal, który odbywał się w Villafranche de Rouergue. Pod-
czas tej wyprawy towarzyszył naszej grupie redaktor słynne-
go serialu kryminalnego 997, pan Michał Fajbusiewicz. Po 
przyjeździe do Polski posypała się lawina propozycji kolej-
nych wyjazdów, nie wspominając juŜ o występach w Polsce. 
Od 1994 roku rozpoczęła z nami współpracę pani Zofia Dą-
browska, która do dnia dzisiejszego jest choreografem zespo-

łu. Liderką zespołu od samego początku była Aleksandra Wo-
jaczek obecnie Wolner, która przygotowuje następczynie w 
młodszych grupach tanecznych. „Sukces" ujmuje publikę i 
nadal wzbudza podziw nie tylko ze względu na umiejętności 
taneczne. Głównym walorem zespołu jest bogactwo strojów, 
w których występuje. Wszystkie stroje w całości zostały za-
projektowane przez panią Aurelię Wojaczek, która z wielkim 
zaangaŜowaniem i pomysłowością przyczynia się do sukce-
sów zespołu. Wśród licznych występów w kraju orkiestra i 
zespół Sukces mieli okazję występować z wieloma polskimi 
gwiazdami m.in.: Ewą Kuklińską, Tomaszem Stockingerem, 
Michałem Milowiczem, Małgorzatą Lewińską, Tomaszem 
Zubilewiczem, Mariuszem Pudzianowskim, Andrzejem Gra-
bowskim, Marylą Rodowicz, Katarzyną Cichopek, Marcinem 
Hakielem, Olgą Bończyk, Maciejem Dowborem, a takŜe Iwo-
ną Pavlović. Dodatkowo wystąpili równieŜ na benefisie przy-
jaciela zespołu, pana Michała Fajbusiewicza. Mimo ciągle 
wzrastającej konkurencji Orkiestra i Zespół wciąŜ się rozwi-
jają i nie narzekają na brak zainteresowania. 
Zespół taneczny Sukces w swoim repertuarze posiada kilka-
dziesiąt układów tanecznych. Podczas występów zabiera wi-
dzów w podróŜ dookoła świata prezentując tańce z róŜnych 
krajów w tym królującą na estradach, brazylijską sambę w 
przepięknych pióropuszach. 
Nie brakuje równieŜ tańców narodowych najczęściej prezen-
towanych poza granicami naszego kraju: polonez, krakowiak, 
mazur. 
Tak róŜnorodna oferta pokazów artystycznych jest dowodem 
wysokiego poziomu umiejętności tanecznych dziewcząt z 
zespołu Sukces. Warto dodać, Ŝe kaŜdy układ taneczny pre-
zentowany jest w odmiennym, bogatym i oryginalnym stroju. 
Zespół Sukces występuje zarówno z orkiestrą KWK Rydułto-
wy - Anna jak i samodzielnie do przenośnych nośników mu-
zycznych.  

Aleksandra Wolner 
Justyna Wojaczek 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rydułtowach informuje iŜ od 18.10.2012r.  

będzie czynny    
 

 Telefon Zaufania  
  w kaŜdy czwartek w godzinach od 14:00- 15:00 

032 /45 37 521 
  
Oferujmy pomoc osobom, które: 
• doświadczają cierpienia w swoim Ŝyciu 

• doświadczają lęków i nie umieją sobie z nimi 
poradzić 
• zmagają się ze stresem 
• przeŜywają problemy emocjonalne 
• cierpią z powodu zaburzeń nastroju, depresji, 
trudności ze snem 
• przeŜywają Ŝal po stracie (utrata pracy, rozsta-
nie, śmierć bliskiej osoby) 
• doświadczają trudności w relacjach z innymi 
ludźmi 
• przeŜywają trudności, napięcia i stres w swoim 
związku 

i inne problemy 
 

Zapraszamy do korzystania   
z usług telefonu zaufania 

 Dyrektor MOPS 
Halina Kotala 

95 lat orkiestry KWK „Rydułtowy”  
i 20 lat zespołu „Sukces” 

OBCHODY 95 lecia ORKIESTRY KWK OBCHODY 95 lecia ORKIESTRY KWK OBCHODY 95 lecia ORKIESTRY KWK OBCHODY 95 lecia ORKIESTRY KWK     

RYDUŁTOWY i XX lecie ZESPOŁU SUKCESRYDUŁTOWY i XX lecie ZESPOŁU SUKCESRYDUŁTOWY i XX lecie ZESPOŁU SUKCESRYDUŁTOWY i XX lecie ZESPOŁU SUKCES    

O bchody były naprawdę imponujące. Najpierw msza 
św. w Kościele św. Jerzego, potem przejście defila-
dą do RCK Feniks gdzie odbył się 2 godzinny 
wspaniały koncert Orkiestry, Zespołu „Sukces” i 

najmłodszych zespołów tanecznych działających w strukturze 
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„Ogniska Pracy Pozaszkolnej” . Uroczystość zaszczycili licz-
ni Goście z p. Burmistrz K. Newy i Dyr. Kopalni Januszem 
Matuszkiem na czele oraz byli członkowie Orkiestry i zespołu 
„Sukces”. Imprezę prowadziły Aleksandra Wolner i Justyna 
Wojaczek , które nie tylko zapowiadały kolejne punkty pro-
gramu ale przedstawiły teŜ historię Orkiestry ( przede wszyst-
kim od chwili gdy prowadzenie Orkiestry powierzono obec-
nemu Kapelmistrzowi czyli Janowi Wojaczkowi) i oczywi-
ście XX lecie sukcesów Zespołu „Sukces”. Kierownictwo 
Orkiestry wyróŜniło sporą grupę tancerek i muzyków ale nie 
mogło teŜ zabraknąć Ŝyczeń i kwiatów które kierowano tak 
dla Orkiestry jak i „Sukcesu”. PoniewaŜ tak się składa, Ŝe 
równieŜ nasz TMR obchodzi XX lecie swojej działalności, 
dlatego mimo skromnych moŜliwości finansowych ufundo-
waliśmy dla Orkiestry i Sukcesu piękną, oryginalną statuetkę 
wykonaną przez naszego artystę p. Kazimierza Kąska. Oglą-
dałem i podziwiałem wiele koncertów z udziałem Orkiestry i 
zespołów tanecznych ale ten okolicznościowy koncert był nie 
tylko porywający, doskonale zgrany, świetnie muzycznie, 
profesjonalnie prowadzony, ale przede wszystkim zaskakują-
cy róŜnorodnością i barwnością. To był prawdziwy show co 
doceniła liczna publika gorącymi oklaskami, wiwatami i to na 
stojąco. Takie widowisko było doskonałym materiałem filmo-
wym dla telewizji i mam nadzieję Ŝe nie tylko TVT ale i TVS 
jeszcze nie raz pokaŜą ten okolicznościowy koncert. W godzi-
nach wieczornych odbyła się 3 odsłona jubileuszu tj. zabawa 
taneczna z udziałem członków Orkiestry , Sukcesu z osobami 
towarzyszącymi, zaproszeni Goście i liczna grupa byłych 
tancerek obecnie Ŝon i zajmujących wiele waŜnych stano-
wisk. W tańcach zwłaszcza  gdy grano greckie rytmy byłe 
tancerki pokazały , Ŝe nadal nie tylko pięknie tańczą ale mogą 
wprost rywalizować z obecnymi tancerkami „Sukcesu”. To 
współzawodnictwo nie zwykle cieszyło nasze męskie spojrze-
nia a korzystając z okazji jeszcze raz gratuluję nie tylko jubi-
leuszy ale i doskonale zorganizowanych obchodów. 

H. Machnik  

Najserdeczniejsze Ŝyczenia   
urodzinowe dla  
Grudniowych  
Solenizantów 

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”    

 
 

Adolf Widera 
Maria Pawełek 

Janina Jędrośka 
Barbara Pałka 
Janina Turek 
Jerzy Zientek 

Henryka Migalska 
Krystyna Barnabas 

Ryszard Malerz 

 

Podziękowania 
 

S kładam serdeczne podziękowanie niŜej wymie-
nionym osobom, które wpłaciły 1% swojego 

podatku na działalność statutową Towarzystwa Mi-
łośników Rydułtów. Dzięki Waszym wpłatom sfi-
nansowaliśmy przygotowanie wystaw na Święto 
Stowarzyszeń, Dni Rydułtów oraz w części zakup 
opału na ogrzewanie pomieszczeń TMR. Pozostałe 
wpłaty były ze wskazaniem na pomoc dla chorej, 
dla  Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Rydułtowach. Kilka osób nie zakreśliło kratki z na-
zwiskiem stąd brak tych nazwisk w wykazie.  
 
Lista wpłat na TMR: 
Ewald Brzezinka, Janusz Grabiec, Adolf Wide-
ra, Marzena Groborz, Stanisław Hajto, Adolf 
Oleś, Cecylia Pierszewska, Maciej Gotek, Kazi-
mierz Kruszewski, Mirosław Kieś, Jerzy Jan-
kowski, Mariola Majer, Roman Folwarski, Ru-
dolf Warło, Krzysztof Jędrośka, Cecylia Madej-
ska, Adolf Gwoździk, Jan Krajczok, Ilona Skla-
rek, Krystian Gajda, Erwin Kosteczko, Stani-
sław Marszolik, Bogusław Kurdziel, Izabela La-
bus, Kazimierz Kąsek, Jan Budzyński, Tadeusz 
Wojaczek, Maria Stebel, Adam Majer, Janusz 
Abczak, Piotr Lipina, Jan Jargoń, Sabina Toma-
szewska, Regina KałuŜa, Stefania Stebel, Tade-
usz Gołek, Ewald Kasperek, Henryk Kurowski, 
Grzegorz Marszolik, Teodor Staniek, Jerzy Kon-
kol, Barbara Baron, Henryk Machnik, Michał 
Poterzała, Kazimierz Złotowski, Adrian Brze-
ziok, Marek Daab, Czesław Rezner, Rita Ferenc, 
Otto Paulus, Karol Woźniak, Henryk Mańka, 
Łukasz Groborz, Arnold Gruszka, Bolesław Ka-
płon, Michalina Kosowska, Weronika Kosow-
ska, Mariusz Stebel, Jan Swoboda, Eryk Gaw-
ron, Mirosław Gawron, Eugeniusz Szczygieł, Ja-
dwiga Kolasa, Tadeusz Kosteczko, Paweł Kowal-
ski.  

Dziękując raz jeszcze prosimy  
o kolejne wpłaty za rok 2012. 
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Wodzisław Śląski 
 

DłuŜnicy z Wodzisławia zamieszkają 
 w hotelu Syrenka w Radlinie  

 
Władze Wodzisławia rozpoczynają eksmisję dłuŜników z 
własnych zasobów komunalnych. W listopadzie pierwszych 
pięciu lokatorów zostanie przeniesionych do hotelu.  Nowe 
nadzieje na rozwiązanie uciąŜliwego problemu daje zmiana 
ustawy o ochronie lokatorów, która wprowadza termin po-
mieszczenia tymczasowego. W Wodzisławiu zrodził się po-
mysł przenoszenia osób z zasądzoną eksmisją do hotelu. Tym 
bardziej, Ŝe moŜna na podstawie nowej ustawy eksmitować 
osoby bez przyznanego sądownie prawa do lokalu zastępcze-
go.  Władze Wodzisławia postanowiły więc swoich dłuŜni-
ków eksmitować do hotelu. – Zgłosił się do nas właściciel 
hotelu Syrenka w Radlinie. Do końca roku eksmitować bę-
dziemy 5 osób, które mają zasądzony wyrok bez prawa do 
lokalu socjalnego. Co w praktyce oznacza, Ŝe uznano iŜ kaŜ-
dy z tych lokatorów ma wystarczające dochody, by móc 
utrzymać własne mieszkania.  DłuŜnicy będą mieli miesiąc na 
znalezienie nowego lokum. Jeśli tego nie zrobią, stracą dach 
nad głową. Miasto płaci tylko za ich miesięczny pobyt w ho-
telu. W sumie około 3-4 tysiące zł za osobę. Umowa z Syren-
ką podpisana jest na okres do końca roku. To czas próby.  W 
budŜecie miasta tylko do końca roku zabezpieczono na ten cel 
25 tys. zł Jeśli takie rozwiązanie się sprawdzi w przyszłym 
roku większość dłuŜników zostanie eksmitowanych. Tym 
sposobem miasto uwolniłoby część lokali komunalnych. Roz-
waŜana jest takŜe moŜliwość przekwalifikowania części z 
nich na lokale socjalne. 
 

Kompletnie pijany kierowca wypadł z samochodu  
 

Policjanci zatrzymali kierującego volkswagenem 47-latka. 
MęŜczyzna był tak pijany, Ŝe wypadł z samochodu, gdy funk-
cjonariusze otworzyli drzwi. Niedawno około 19.00 na ulicy 
Ofiar Terroru policjanci zatrzymali do kontroli volkswagena. 
Gdy podeszli do pojazdu i otworzyli drzwi, ze środka wypadł 
kierowca. Był kompletnie pijany. Badanie na alkomacie wy-
kazało u niego 3,71 promila alkoholu. Okazało się takŜe, Ŝe 
męŜczyzna nie posiada przy sobie Ŝadnych dokumentów ani 
ubezpieczenia. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych 
wyszło na jaw, Ŝe mieszkaniec Rydułtów posiada zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych 
obowiązujący go do 2014 roku. Za złamanie zakazu i jazdę w 
stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia  
 
W nowym spocie telewizyjnym Wodzisław promuje prezy-

dent i ... kosmita!  
 
Nowy spot reklamowy Wodzisławia, który jest emitowany w 
ogólnopolskiej telewizji, niejednego zaskoczy. Tereny inwe-
stycyjne promuje sam prezydent w towarzystwie… kosmity. 
Reklama terenów inwestycyjny ma 30 sekund długości, ale 
nie pozwala pozostać widzom obojętnym. Z pewnością wielu 
zaskoczy obecność kosmity. Spot promujący Wodzisław wy-
konała firma „Exa Studio” z Katowic. Przez trzy dni ekipa 

filmowców przygotowywała materiał zdjęciowy. Zdjęcia lot-
nicze wykonano z pomocą robokoptera, zaś reszta materiału 
została przygotowana na Balatonie i Olszynach, największym 
terenie inwestycyjnym promowanym przez miasto. Główny-
mi bohaterami są kosmita i prezydent miasta Mieczysław 
Kieca.  
 
Lubomia 
 

Odnaleźli setki zwierzęcych szczątków. Czy grozi 
nam epidemia?  

 
 
Spore poruszenie w gminie Lubomia wywołał reportaŜ dzien-
nikarzy TVN Uwaga, w którym wraz z prywatnym detekty-
wem odkryto, Ŝe na terenach Państwowego Gospodarstwa 
Rolnego w sołectwie Grabówka składowano nielegalnie od-
pady zwierzęce - w tym kości, skóry i głowy. Mieszkańcy nie 
śpią spokojnie, bojąc się epidemii. A pierwsze wyniki badań 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowi-
cach wykazują, Ŝe obecność niektórych związków organicz-
nych przekroczona jest nawet 16-krotnie. Spokój w Grabów-
ce zaburzyła ekipa TVN Uwaga. Wraz z prywatnym detekty-
wem przyjechali na tereny Państwowego Gospodarstwa  Rol-
nego. Wjechali na nie koparką, zaczerpnęli ły Ŝką ziemię i 
odkryli odpady zwierzęce – wieprzowe i wołowe kości, gło-
wy i skóry. Wszystko dobrze ukryte pośród pól, na rozległym 
kilkuhektarowym terenie. Jego dzierŜawcą jest od roku jest 
miejscowy rzeźnik. Wcześniej jednak teren uŜytkował inny 
właściciel zakładu mięsnego Tadeusz K. I to właśnie na niego 
padł cień podejrzenia. Tadeusza K. juŜ wcześniej ukarano za 
odnalezione na Grabówce odpady Ŝywnościowe. Ostatnie 
odkrycie to jednak proceder na o wiele większą skalę. Dowo-
dem w sprawie ma być zeszyt z intrygującymi zapiskami. 
Wynika z nich, Ŝe z jednego z większych zakładów produku-
jących mięso nielegalnie wywoŜono odpady poubojowe i 
zakopywano je w ziemi. Tym zakładem miała być wspomnia-
na firma Tadeusza K. z Rogowa. W reportaŜu TVN Uwaga 
przeciwko Tadeuszowi K. zeznają jego byli wspólnicy.  Byli 
wspólnicy Tadusza K. obecnie walczą  z nim o pieniądze. 
Kilka lat temu zainwestowali w spółkę kilkaset tysięcy zło-
tych. Twierdzą, Ŝe Tadeusz K. ich oszukał i domagają się 
zwrotu pieniędzy. W tym celu wynajęli prywatnego detekty-
wa, który przy okazji zainteresował się takŜe odpadami po-
ubojowymi i prowadzi własne śledztwo w tej sprawie.  Z ze-
szytu, o którym mowa wynika, Ŝe odpady zawsze wywozili 
dwaj traktorzyści. Są tam ich podpisy. Natychmiast po wyko-
paniu pierwszych kości została powiadomiona policja, sane-
pid, słuŜby weterynaryjne i ochrony środowiska. Wyniki ba-
dań próbek gleby juŜ są. Analizy prowadzone przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie wykazały prze-
kroczenia stęŜenia Ŝadnego z badanych metali cięŜkich. Jed-
nak test na wymywalność zanieczyszczeń z pobranych prób 
gleby ujawnił duŜe przekroczenia wartości. - Przekroczone 
zostały takie wskaźniki jak BZT5 – ok. 19-krotnie, CHZTCr 
– ok.7-krotnie,  węgiel organiczny (OWO) – 9-krotnie, azot 
amonowy – 3-krotnie, azot ogólny 3-krotnie, fosfor ogólny 6-
krotnie. WIOŚ zwrócił się  do wójta gminy Lubomia, by na-
kazał usuniecie odpadów. To jednak nie będzie takie proste. 
Sytuacja jest trudna, bo teren zmienił właściciela. Sprawą 
zainteresował się takŜe prokurator, który chce przeprowadzić 

Z Ŝycia miasta i s ąsiadów 
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wizję. Będzie wnioskował o rozszerzenie obszaru wykopów.  
 
Gorzyce 
 
 

Gorzycki kompleks rekreacyjny zajął I miejsce ! 
 

Basen Nautica zajął I miejsca w konkursie "Przyjazna wieś". 
Został uznany najlepszym projektem zrealizowany w 2012 
roku na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. 
Dwa baseny, bicze i masaŜe wodne, gejzery, jacuzzi z solan-
kami i zjeŜdŜalnia to główne atrakcje, jakie czekają w gorzyc-
kim ośrodku Nautica. Basen otwarto w grudniu 2007 r. Budo-

wa obiektu , który poło-
Ŝony jest przy ul. Bogu-
mińskiej, wraz z infra-
strukturą  trwała  ponad 
2,5 roku. Znakiem roz-
poznawczym jest krzy-
wa  wieŜa  widokowa. 
Inwestycję docenił Mar-
szałek  Województwa 

Śląskiego w konkursie "Przyjazna wieś". Nautica jednogło-
śnie zwycięŜyła w kategorii na najlepszy projekt zrealizowa-
ny przy wsparciu unijnym na terenach wiejskich.  Gorzycki 
kompleks rekreacyjny kosztował prawie 28 mln zł. W 58 pro-
centach dofinansowany został ze środków unijnych. Wynio-
sło ono w sumie ponad 16 mln 200 tysięcy zł. Nagrodą za 
zdobycie czołowego miejsca, będzie sprzęt sportowy. Zgod-
nie z regulaminem konkursu „Przyjazna Wieś” projekty, które 
zajęły I miejsca w etapie regionalnym, zostały zgłoszone do 
etapu ogólnopolskiego konkursu. Uroczyste podsumowanie 
etapu regionalnego konkursu „Przyjazna wieś” odbędzie się 
w grudniu 2012 r. w Katowicach. 
 

Rydułtowy 
 
 

20 lat samodzielności zamknęli w kapsule czasu 
 
Dobiegły końca obchody 20-lecia odzyskania samorządności 
przez miasto Rydułtowy. Na tą okoliczność w płycie rynku 
zamurowano kapsułę czasu i rozdano "Rydułtowskie 20-stki". 
Uroczystą sesję poprzedził akt wmurowania w płytę rynku 
kapsuły czasu. Pojemnik z dokumentami i róŜnymi, histo-
rycznymi materiałami został umieszczony pod płytą rynku. - 
Kapsuła ta, zgodnie z dyspozycją, otwarta ma być za 20 
lat Podczas uroczystej sesji wieńczącej obchody 20-lecia sa-
modzielności Rydułtów,  odznakę  „ZasłuŜony dla Woje-
wództwa Śląskiego” otrzymał Antonii Warło , działacz Ko-
mitetu  Obywatelskiego  i  pierwszy  przewodniczący  Rady 
Miasta  Rydułtowy  po  odłączeniu  się  od  Wodzisła-
wia. WyróŜnienia „Rydułtowskie 20-stki” trafiły do 10 osób, 
na które miasto moŜe zawsze liczyć – uzasadniała burmistrz 
miasta Kornelia Newy. Znaleźli się wśród nich posłowie 
Krzysztof  Gadowski,  Henryk Siedlaczek,  Ryszard Za-
wadzki, senatorowie Antonii Motyczka  i Adam Zdziebło, 
starosta Tadeusz Skatuła, a takŜe osoby reprezentujące inte-
resy naszego regionu na szczeblu centralnym oraz władze 
instytucji prowadzących politykę ekologiczną. Nagrodę otrzy-
mały takŜe lokalne media współpracujące z Rydułtowami 
czyli Telewizja TVT, Nowiny Wodzisławskie, Radio 90FM, 
Vanessa, Kluka, portal tuwodzisław.pl. 

 
Jest problem z przebudową skrzyŜowania  

Bema – Raciborska 
 

Na przebudowę  skrzyŜowania Bema z Raciborską  miasto 
miało tylko dwa miesiące. W przypadku niedotrzymania ter-
minu Rydułtowy stracą dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego. Inwestycja powinna być na półmetku, tymczasem 
wykonawca ma spore opóźnienia. Jeszcze zanim rozpoczęto 
przebudowę skrzyŜowania Bema-Raciborska w Rydułtowach, 
wiadomo było, Ŝe terminy są bardzo napięte. Nie ukrywały 
tego władze Rydułtów, które jeszcze przed podpisaniem umo-
wy z wykonawcą – firmą Eurovia, przyznawały, Ŝe w tym 
przypadku nie moŜna sobie pozwolić na Ŝaden poślizg. Mija 
pierwszy miesiąc robót, a przebudowa skrzyŜowania właści-
wie stoi w miejscu. WciąŜ niedokończony jest pierwszy jej 
etap, czyli  prawoskręt od ulicy Bema na Raciborską w kie-
runku Rybnika. – W dalszej kolejności roboty prowadzone 
będą na odcinku od Bema w lewo na Racibórz. - Tu kierow-
nik budowy  zapewnia, Ŝe wyciągną wnioski z tego, co się 
stało i zakończą drugi etap w dwa tygodnie. Tym samym do 
końca listopada skrzyŜowanie Bema i Raciborskiej byłoby 
gotowe . A w pierwszych dwóch tygodniach grudnia plano-
wane jest wyremontowanie prostego pasa drogi na Racibor-
skiej.Eurovia według umowy ma czas do 17 grudnia. – Ter-
min jest wciąŜ realny. Wszystko zaleŜy od pogody. Prócz 
robót ziemnych firma musi zainstalować sygnalizację świetl-
ną na skrzyŜowaniu Bema z Raciborską a następnie skoordy-
nować ją z pozostałymi trzema systemami na skrzyŜowaniach 
w ciągu ulicy Raciborskiej. Niewątpliwie będzie to walka z 
czasem. Tym bardziej, Ŝe inwestycja to wydatek rzędu 2 mln 
600 tysięcy zł, z czego większość to dotacje z województwa i 
starostw wodzisławskiego i rybnickiego. A Rydułtowy nie 
marzą o zwrocie dofinansowania 
  

Informacje pochodzą z serwisu - tu.wodzisław.pl 
 

* 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) 
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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: 08:30 – 15:30 
Piątek: 11:30 – 14:30 

tel. 32 414 00 66   

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 

 

Komu przysługuje prawo do świadczenia  
rehabilitacyjnego? 

 

D o korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego 
ma prawo osoba, która po wyczerpaniu okresu 
pobierania zasiłku chorobowego jest nadal nie-
zdolna do pracy. Świadczenie takie jest wtedy 

przyznawane, gdy stan zdrowia danego pracownika wskaŜe 
na dalsze leczenie bądź rehabilitacja jest konieczna i rokuje 
odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne 
przysługuje równieŜ w sytuacji kiedy to chory został skiero-
wany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS w celu przy-
znania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzekł, 
Ŝe rokuje on odzyskanie zdolności do pracy.     
                                                  
Świadczenie rehabilitacyjne nie będzie przysługiwało osobie, 
jeŜeli jest ona bez względu na stan zdrowia uprawniona do: 
- zasiłku dla bezrobotnych, 
- zasiłku przedemerytalnego, 
- świadczenia przedemerytalnego, 
- emerytury, 
- renty z tytułu niezdolności do pracy, 
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 
 
Świadczenie rehabilitacyjne nie moŜe takŜe przysługiwać w 
tych samych przypadkach, w których nie przysługuje zasiłek 
chorobowy. MoŜna do nich zaliczyć: 
- za okresy, w których ubezpieczony ma prawo do wyna-
grodzenia na podstawie przepisów szczególnych, 

- w okresie urlopu wychowawczego, 
- w okresie urlopu bezpłatnego, 
- w czasie tymczasowego aresztowania bądź odbywania 
kary pozbawienia wolności, 
- za cały okres, jeśli niezdolność do pracy została spowo-
dowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykrocze-
nia popełnionego przez ubezpieczonego. 
 
Osoba, która chce się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne 
powinna złoŜyć wniosek na druku ZUS oraz pełną dokumen-
tację uzupełniającą w jednostce ZUS, która jest właściwa dla 
swojego miejsca zamieszkania. 
W skład dokumentacji uzupełniającej wchodzą: 
- zaświadczenie o stanie zdrowia, 
- wywiad zawodowy z miejsca pracy. 
 

PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    
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Humor Humor Humor 
Nazwa firmy 

J asiu przygląda się swojemu nowo narodzonemu roz-
wrzeszczanemu braciszkowi i pyta mamę: 

- Myśmy go naprawdę dostali z nieba? 
- Tak synku. 
- No to nic dziwnego, Ŝe go zrzucili...  

* * * 

J asiu widzi jak mama nakłada maseczkę na twarz i pyta: 
- Mamusiu, po co to nakładasz? 

- śeby ładnie wyglądać. 
Po godzinie widzi Ŝe mama zmywa maseczkę. 
- I co, rezygnujesz?  

* * * 

N a rozprawie sędzia pyta oskarŜonego 
- Dlaczego uciekł pan z więzienia? 

- Bo chciałem się oŜenić. 
- No to ma pan dziwne poczucie wolności.  

* * * 

M ąŜ wchodzi na wagę łazienkową i z całej siły wciąga 
brzuch. śona patrzy na to z politowaniem i pyta: 

- Myślisz jałopie, Ŝe ci to pomoŜe? 
- Oczywiście, Ŝe pomoŜe. Tylko w ten sposób mogę zoba-
czyć ile waŜę.  

* * * 

K obieta wchodzi do pokoju, patrzy, a tu mąŜ pakuje wa-
lizki. 

- Co robisz? - pyta. 
- Jest taka mała wyspa, pełna kobiet. Tam za jeden 
"numerek" kobiety płacą 
męŜczyznom 20 dolarów! - odpowiada mąŜ. 
śona lekko się uśmiechnęła i mówi: 
- Jak ty przeŜyjesz cały miesiąc za 20 dolarów ..  

* * * 

K owalscy postanowili pójść do opery. Kiedyś w końcu 
trzeba... Ubrali 

się odświętnie w garnitur i suknię wieczorową. Ustawili się 
po 
bilety w kolejce pod kasą. Przed nimi gość zamawia: 
- Tristan i Izolda. Dwa poproszę... 
Kowalski jest następny: 
- Zygmunt i Regina. Dla nas teŜ dwa.  

W  l istopadzie 
2012 w ra-
mach współ-
pracy trzech 

gmin: Jejkowic, Gaszowic i 
Świerklan po raz trzeci został 
zorganizowany Międzygimna-
zjalny Projekt Profilaktyczny 
„Narkotyki? Nie, dziękuję, ja 
chcę Ŝyć!”. Pomysłodawcami 
byli pedagodzy w/w gimna-
zjów. Przedsięwzięcie miało 
na celu zwiększenie świadomości młodzieŜy na temat szkodliwe-
go wpływu substancji psychoaktywnych oraz umiejętności ra-
dzenia sobie w sytuacjach trudnych. MłodzieŜ mogła sprawdzić 
się w zdrowej rywalizacji i poznać alternatywne sposoby spędza-
nia czasu wolnego. W ramach projektu uczniowie skorzystali z 
róŜnorodnych form zajęć profilaktycznych. Najpierw, 8 listopada 
2012 r. w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach 
odbył się konkurs wiedzy o uzaleŜnieniach oraz spotkanie profi-
laktyczne z pracownikiem Centrum Kształcenia Kadr i Doradz-
twa w Rybniku, mgr Justyną Kokot. Uczestnicy konkursu wyka-
zali się szeroką wiedzą dotyczącą profilaktyki z zakresu uzaleŜ-
nień od środków psychoaktywnych. Laureatem została uczennica 
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach Joanna Raszczyk. Parę 
dni później, 12 listopada 2012 r. w Gimnazjum im. Ks. Walente-
go w Jankowicach przeprowadzono rozgrywki sportowo –
profilaktyczne: 10 - osobowe zespoły z kaŜdej szkoły rywalizo-
wały ze sobą, biorąc udział w konkurencjach sprawnościowych 
oraz quizie poświęconym profilaktyce uzaleŜnień. Punktem kul-
minacyjnym projektu była debata w Gimnazjum im. Ziemi Ślą-
skiej w Piecach, którą prowadziła pani pedagog (19 listopada 
2012 r.). Uczniowie dyskutowali na tematy związane z profilak-
tyką uzaleŜnień oraz zdrowym trybem Ŝycia, wymieniali się po-
glądami dotyczącymi przyczyn uzaleŜnienia, asertywności, kon-
sekwencji zaŜywania narkotyków oraz zagroŜenia ludzkiej wol-
ności. Oprócz uczniów, w debacie wzięli udział pedagodzy i 
psycholog ze szkół, biorących udział w przedsięwzięciu oraz 
zaproszeni goście z Komendy Miejskiej Policji  w Rybniku, któ-
rzy dzielili się z nami swą wiedzą i spostrzeŜeniami. Serdecznie 
dziękujemy za pomoc w realizacji projektu, w tym takŜe finanso-
wą, oraz za objęcie patronatem: Staroście Powiatu Rybnickiego 
Panu Damianowi Mrowcowi oraz Wójtom gmin: Jejkowice- 
Panu Markowi Bąkowi, Gaszowice- Panu Andrzejowi Kowal-
czykowi i Świerklany- Panu Antoniemu Mrowcowi. Dziękujemy 
teŜ naszym uczniom za rewelacyjne zaangaŜowanie w projekcie. 

Organizatorzy: 
Monika Bizgwa  ( Gimnazjum Jejkowice) 

Katarzyna Skupień ( Gimnazjum Piece) 
Honorata Maciończyk ( Gimnazjum Jankowice) 

Tytoń, narkotyki, dopalacze,  
jak się przed tym bronić? 
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M oŜe i starszej części naszego hufca nie spodoba 
się ten tekst. MoŜe okaŜę się chamem i smarka-
czem. Takim, który się nie zna na sprawach 
starszych i nie powinien wciskać nosa w nie 

swoje sprawy. Bo studiuję i nie wiem jak to jest. Bo jeszcze 
nie załoŜyłem rodziny i nie jestem tak zaabsorbowany róŜny-
mi zajęciami. Chcę poruszyć sprawę waŜną, która nurtuje 
mnie od pewnego czasu. Pytam więc otwarcie: Gdzie podziali 
się seniorzy? Gdy wstępowałem do harcerstwa ( 2001 rok ) 
było Was wielu. Patrząc na Was myślałem - kurczę, chciał-
bym być I nagle zaczęliście znikać. Ot tak - pojedynczo, gru-
pami, stadnie. My młodzi musieliśmy przejąć inicjatywę, , bo 
Was nie było. Nie nauczyliśmy się duŜo. Nawet nie zdąŜyli-
śmy. Byliśmy z wszystkim na świeŜo, ale radzimy sobie. Jest 
dobrze. To nie jest jakieś wylewanie Ŝalów młodzieniaszka, 
który nie wie nic o Ŝyciu. MoŜe i nic nie wiem, ale to właśnie 
od starszych od siebie mam się uczyć. I jeśli chodzi o Ŝycie 
harcerskie, to za bardzo nie mam od kogo. Najbardziej dener-
wujące jest jednak to Ŝe często da się słyszeć słowa „bo har-
cerstwo jest teraz inne". Ok zgodzę się. Śpiewamy inne pio-
senki, mamy inne pląsy. Ale przecieŜ nie jesteśmy gorsi. Inne 
nie znaczy gorsze. Mieliśmy paru aktywnych seniorów 
( oczywiście kilku nadal jest aktywnych - dla tych ode mnie 
szacunek ). Stwierdzili jednak, Ŝe te harcerstwo im nie pasuje. 
Co najlepsze, mieli taką władzę metodyczną, Ŝe mogli je sami 
zmieniać, dawać nam wskazówki. A jednak nie. Lepiej uda-
wać, Ŝe jest się lepszym, przejść do innego stowarzyszenia i 
w dodatku pozbawić nas materiałów historycznych. KaŜdy 
ma do tego prawo owszem, ale czy Wy, seniorzy, nie czujecie 
czasem, Ŝe Was zabrakło? Ponoć harcerzem jest się całe Ŝy-
cie. Ja wierzę, Ŝe Wasze emerytury i Ŝycie rodzinne są na tyle 
doskonałe, Ŝe lepiej jest być w domu, „bo ja swoje zrobiłem". 
TeŜ bym tak mógł powiedzieć. Zrobiłem swoje przez 10 lat, 
nie chcę więcej. MoŜe to nasza wina. Nas młodych oczywi-

ście. Bo jesteśmy zbyt super i nie trzeba nam pomocy. Nie. 
Nie jesteśmy super - zawsze da się coś naprawić. DąŜymy do 
ideału, ale chcielibyśmy teŜ przykładu. Ja wiem, teraz młoda 
kadra jest przykładem dla jeszcze młodszych. A kto jest przy-
kładem dla młodej kadry? Mimo, Ŝe mam 22 lata to nadal 
czuję się młody. A autorytet to w metodyce harcerskiej od-
grywa duŜą rolę. Czemu więc zarzuciliśmy metodykę? Ostat-
ni zarzut dotyczy krytykanctwa. Głupio słyszeć słowa 
„robicie to źle, my robiliśmy to inaczej, to nie jest to harcer-
stwo". Krytykuję, ale nie pomogę, poradźcie sobie sami. Wie-
cie przecieŜ, jak to zrobić. Ale jeśli zrobimy po swojemu to 
znów źle. I tak ciągle i ciągle. Krąg seniora upadł albo jest o 
nim cicho. Teraz czasy są inne i dzięki Wam moŜemy prze-
cieŜ „wpasować" się w te czasy. Powinniśmy się zjednoczyć, 
a przez to będziemy mogli zdziałać wiele dla naszego społe-
czeństwa. Chcemy nadąŜyć za zmianami, z które dzieją się na 
naszych oczach. Nie chcemy jednak tego robić sami albo 
przeciw Wam. Chcielibyśmy stanąć ramię w ramię i wspólnie 
stawić czoła problemom nękającym harcerstwo. Razem prze-
cieŜ moŜemy dąŜyć do ideałów. 
Jeden z instruktorów wydziału starszyzny ZHP w imieniu 
seniorów pisze, Ŝe: 
- ta pozytywna "błazenada" jest nam, staruszkom harcerskim, 
potrzebna po prostu do przedłuŜania Ŝycia: -Ŝe jest to potrze-
ba naturalna i przewaŜnie nie podyktowana wyrozumowa-
niem; 
- jest to dla wielu z nas jedyne pole do utrzymywania aktyw-
ności Ŝyciowej - szczególnie w sferze psychicznej; 
- jest to osiąganie celu kondycyjnego swoistą "metodą harcer-
ską", czyli poprzez formy łatwo przyswajalne, a więc przede 
wszystkim przez "zabawę" w grupie rówieśniczej. 
Ja jestem wdzięczny tym seniorom, którzy dalej z nami są. 
Pomagają, są na imprezach, słuŜą radą, bo młodzi nie są nie-
omylni. Dla Was czapki z głów. Phm. Sławomir Duda 

Przedruk z gazetki „Wieści Błękitu” 

KĄCIK INSTRUKTORA 

W  zmodernizowanym rezerwacie są nawet sztucz-
ne wyspy i platforma widokowa, z której moŜna 
podglądać Ŝycie ptaków. Finiszują prace w re-
zerwacie przyrody ŁęŜczok. Teraz leśnicy są juŜ 

na Salmie DuŜym. To największy akwen, którego lustro wody 
liczy około 90 ha - mówi Robert Pabian, zastępca nadle-
śniczego w Rudach. W zasadzie wszystko jest gotowe. Wyre-
montowano groble. 20 metrów od brzegu, czyli w głębi stawu, 
ustawiono drewnianą platformę widokową, którą wykonała fir-
ma z Trachów. - Obiekt ma tylko cztery metry wysokości, ale 
za to mocno wdziera się w taflę wody. Chodzi o to, by moŜna 
było z bliska podglądać Ŝycie ptaków. Pozwoli to zajrzeć np. 
do szuwarów, gdzie dzieje się wiele ciekawego. Platforma jest 
wyposaŜona w podjazd dla wózków inwalidzkich - podkreśla 
Robert Pabian. Nie umocniono jeszcze specjalnym kamieniem 
dwóch wysp, na których gniazdują ptaki. To skutek ostatnich 
deszczy . Teren stał się grząski, co uniemoŜliwiło dojazd cięŜa-
rówkom wyładowanym materiałem budowlanym, ale ukończe-
nie robót to kwestia dni. Wcześniej przywrócono do Ŝycia sta-
wy Babiczak Północny (prawie 45 ha powierzchni) i Salm Ma-

ły (20 ha). Wszystkie trzeba było najpierw osuszyć. Udało się 
naprawić i wzmocnić 3,5 km grobli oraz z powrotem napełnić 
zbiorniki wodą. Na tych trzech stawach zbudowano 12 wysp, 
gdzie Ŝyje dziś ponad 200 gatunków ptaków. Do najrzadszych 
naleŜą kaczki: hełmiatka, głowienka i podgorzałka. Jedną z 
wysp na Babiczaku Północnym zaprojektowano pod rybitwę 
rzeczną, która kiedyś tam występowała.- I juŜ w zeszłym roku 
znaleźli śmy na niej kilkadziesiąt jaj ptaków tego gatunku. Po-
nadto w stawach prowadzona jest znowu ekstensywna hodow-
la karpia - zaznacza Robert Fabian. W sumie odzyskano 150 ha 
akwenów. Prace kosztowały około 5 mln zł. 85 procent dała 
Unia Europejska, a resztę wyłoŜył Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pojawiły się takŜe dodat-
kowe koszty, wynikające np. z konieczności zasklepienia w 
grobli dziur, które ujawniły się dopiero po wypełnieniu zbiorni-
ka wodą. Nadleśnictwo musiało wyłoŜyć na takie prace około 
100 tyś. zł. W przyszłym roku wspólnie z powiatem chce zmo-
dernizować drogę dojazdową do rezerwatu. Koszt robót osza-
cowano na 200-300 tyś. zł.  
 

 
Przedruk z Nowin Rybnickich  

URODA ŁĘśCZOKA  
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M edycyna naturalna to niekoniecznie jakieś czary-mary. Lekarze juŜ oficjalnie zalecają wspieranie odporności za 
pomocą diety. Naukowo moŜna udowodnić, dlaczego pomaga sok z malin czy ząbek czosnku. Poznaj zatem two-
ich największych sprzymierzeńców w sezonie infekcji, takŜe bakteryjnych. Nie zapominaj przy tym, Ŝe to, czy w 
danym sezonie dopadną cię wirusy, zaleŜy od wielu czynników, w tym uwarunkowań genetycznych, trybu Ŝycia 

(nawet ilości przesypianych godzin), aktualnego stanu zdrowia, wieku, itd. My przedstawiamy jedynie dowiedzionych pomocni-
ków układu odporności, którzy nie tylko chronią przed zachorowaniem, ale i w razie czego pomagają szybciej wrócić do formy.  
 
 1. Sok z malin: babcie miały rację! 
Od wieków wierzymy, Ŝe malinowa herbatka czy sok pomagają skutecznie się rozgrzać, by do infekcji w ogóle nie dopuścić, gdy 
przemarzniemy lub nas przewieje i układ odporności zostanie czasowo osłabiony. Gdy juŜ mikroby zaatakują, maliny pozwolą ?
wypocić chorobę? i zarazem pokonać gorączkę. Złagodzą ból gardła i kaszel. Przekonania babć juŜ dawno temu potwierdzili 
naukowcy. Są niezbite dowody, Ŝe maliny pomagają. Poza wieloma cennymi składnikami zawierają salicylany, czyli działają 
podobnie, jak aspiryna i polopiryna. A kto, mając do wyboru, pyszny sok albo łykanie tabletek, stawia na te drugie? Maliny to 
równieŜ znakomite źródło witaminy C, pobudzającej do pracy układ immunologiczny, wzmacniającej naczynia krwionośne. Nie-
stety, najłatwiej pozyskać ją z owoców świeŜych. W przetworzonych trzeba liczyć się ze sporymi stratami tej witaminy. Uwaga! 
Maliny mogą uczulać, nie są polecane osobom z dną moczanową (podagrą) i niewydolnością nerek. Jeśli masz jakiekolwiek, 
zwłaszcza przewlekłe, problemy ze zdrowiem, a nie tylko infekcję wirusową do pokonania, zawsze warto dietę omówić z leka-
rzem prowadzącym. 

2. Imbir - pomocny nie tylko na świątecznym stole 

W sezonie infekcji największym skarbem kłączy imbiru wydają się być olejki eteryczne. To właśnie dzięki nim imbir sprawdza 
się zimą, gdyŜ wzmacnia odporność i rozgrzewa. Zmniejsza dolegliwości związane z przeziębieniem, a nawet grypą. W formie 
płukanki łagodzi teŜ bóle gardła .KaŜdy, kto kiedykolwiek przemarzł do kości, a potem ratował się herbatką imbirową, wie, jak 
szybko krew zaczyna krąŜyć w Ŝyłach i przychodzi oczekiwana ulga. Usprawniona praca limfocytów i poty pozwalają szybciej 
pozbyć się z organizmu agresorów, a takŜe wytwarzanych przez nie toksyn. Warto pamiętać, Ŝe wszystko, co nas rozgrzewa, jest 
pomocne. Imbir natomiast jest wyjątkowo skuteczny. Uwaga! Rozgrzewanie to dobry sposób leczenia przede wszystkim osób 
dorosłych, o prawidłowo ukształtowanym układzie odporności. Trzeba pamiętać, Ŝe kiedy się pocimy, obniŜamy temperaturę, ale 
dopiero po jakimś czasie. W pierwszej fazie dochodzi nawet do skoku gorączki. W przypadku osób dorosłych nie jest to niebez-
pieczne. U małego dziecka moŜe spowodować wyraźne pogorszenie stanu zdrowia, a nawet drgawki i inne problemy neurolo-
giczne. 
 
3. Czosnek - świeŜy najzdrowszy 
ŚwieŜy czosnek to zabójca wirusów,  ale i bakterii. Dzięki zawartości bezwonnego ajoenu przyspiesza leczenie infekcji wiruso-
wej (aktywizując limfocyty). Zarazem zawiera flawonoidy i aromatyczne allicyny o działaniu przeciwbakteryjnym, a nawet prze-
ciwgrzybiczym. PomoŜe usunąć zalegającą wydzielinę z dróg oddechowych, pokona kaszel suchy, nawet astmatyczny i przewle-
kły katar (z wyjątkiem alergicznego). Sprawdzone sposoby (np. czosnek z mlekiem, miodem i masłem) jak najbardziej wskaza-
ne, jeśli tylko nie odrzuca cię smak i zapach tego naturalnego leku, a takŜe nie masz uczulenia czy nietolerancji na któryś ze 
składników odŜywczego płynu. Powszechnie stosuje się połączenia środków przeciwprzeziębieniowych i zazwyczaj w takiej 
grupie jest większa siła, jednak pod warunkiem, Ŝe kaŜdy z elementów mieszanki ci słuŜy. 
 

4. Kefir i inne źródła probiotyków (wiarygodne) 

Bakterie probiotyczne zapewniają równowagę mikroflory jelitowej, wzmacniając system obronny organizmu. "Doładowanie" 
dobrymi bakteriami jest warunkiem zdrowia po antybiotykoterapii (a najlepiej juŜ w jej trakcie), u osób naraŜanych na przewle-
kły stres, przemęczonych, źle odŜywionych, z uszkodzoną śluzówką jelit, np. z powodu chorób. Bakterie probiotyczne hamują 
rozwój patogenów, gdyŜ wytwarzają substancje, które je niszczą lub osłabiają. Mają zdolność immunostymulacji lub immuno-
modulacji, czyli aktywują naturalnych obrońców organizmu: limfocyty i makrofagów, a takŜe przyspieszają syntezę i aktywność 
przeciwciał wytwarzanych w organizmie. Probiotyki znajdują się w wielu produktach mleczarskich, zwłaszcza w jogurtach 
wzbogacanych Ŝywymi kulturami bakterii, maślankach, kefirach, serkach, twarogach, mlekach acidofilnych itp. JeŜeli na opako-
waniu znajdziesz terminy: Lactobacillus casei ssp. rhamnosus (Lactobacillus GG), Lactobacillus casei ssp Shirota, Lactobacillus 
casei DN-114 001, Lactobacillus plantarum oraz Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium, moŜesz mieć pewność, Ŝe kupujesz 
produkt z aktywnymi probiotykami. Idealnie, gdy w jednym gramie zawiera co najmniej 10 mln jednostek Bifidobacterium lub 
100 mln jednostek Lactobacillus. 

Gazeta.pl Zdrowie 
 

Wrogowie przeziębienia z kuchni. Sprawdzona piątka,  
na którą zawsze moŜesz liczyć. 



KLUKA 323\ 1 Grudzień 2012 AKTUALNO ŚCI  16 

W  niedzielę 18 listopada w DK w Rybniku – 
Chwałowicach odbyła się 35 edycja Pucharu 
Przechodniego Okręgu Rybnickiego Śląskiego 
Zw. Chórów i Orkiestr im. R. Tronta. Organi-

zatorem zgodnie z regulaminem był zarząd chóru „Seraf” z 
Rybnika- zwycięzca 34 edycji Pucharu. Do tej edycji przystą-
piło 8 chórów, w tym nasz rydułtowski chór „Cecylia”. Wy-
stąpiło natomiast 7 chórów. Repertuar był róŜny. Były pieśni 
np. śląskie. Nasz chór „Cecylia” zaśpiewał „Hej przeleciał 
ptaszek” , „Gronie, nasz gronie”, oraz wiązankę pieśni ślą-
skich. W sumie zgromadzeni słuchacze usłyszeli 20 róŜnych 
pieśni, w róŜnych wykonaniach. Uczestnicy Pucharu otrzy-
mali puchary, dyplomy oraz kwiaty. Uczestników i zaproszo-
nych gości przywitał i Ŝyczył dobrego śpiewania Prezes Okrę-
gu Rybnickiego K. Bednorz. 12 listopada br. na posiedzeniu 
Komisja dokładnie zapoznała się ze sprawozdaniami chórów 
ze swojej działalności za 2011r. Zwycięzcą 35 edycji Pucharu 

im. R. Tronta został chór „Bell 
Canto” z Gaszowic ( 264 punkty) 
drugie miejsce zajął chór „Seraf” 
z Rybnika ( 155 punktów) nato-
miast 3 miejsce ze 132 punktami 
nasz chór „Cecylia” i chór „Bell 
Canto” z Chudowa. DuŜe gratula-
cje dla chóru z Gaszowic- było to 
ich dziewiąte zwycięstwo ,dla 
chóru „Cecylia” to trzecie zwycię-
stwo pod rząd. Tak więc za rok na 
Pucharze spotykamy się w Gaszo-
wicach –chór „Bell Canto” będzie 
organizatorem tego waŜnego wy-
darzenia dla chórów Okręgu Ryb-

nickiego. Puchar zakończyło spotkanie chórów przy kawie i 
pysznym cieście.  

 
E. Jankowska  

 
 

 

Zarząd  
Towarzystwa Miłośników  

Rydułtów i Redakcja Kluki 

Ślemy serdeczne Ŝyczenia  
szczęścia i zdrowia  

Górnikom, Emerytom  
górniczym i Waszym Rodzinom 

z okazji kolejnej „Barbórki. 
Niech patronka górników 
 nadal czuwa nad Wami. 

PUCHAR W CHWAŁOWICACH 

STOWARZYSZENIE „Spichlerz”STOWARZYSZENIE „Spichlerz”STOWARZYSZENIE „Spichlerz”STOWARZYSZENIE „Spichlerz”    

26 .10.br „Zameczek” w Czernicy gościł wielu miesz-
kańców Czernicy, Łukowa oraz zaproszonych gości. 

Był to bardzo waŜny dzień dla społeczności Czernicy. OtóŜ 23 
października zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Lokalne 
„Spichlerz”. Prezesem został dr J. Krajczok – nauczyciel j. 
polskiego w szkole średniej w Rybniku, działający od lat na 
rzecz Czernicy- swojej rodzinnej miejscowości. V- ce Preze-
sem został mgr A. Pytlik, natomiast członkami zarządu mgr H. 
Cojg – nauczycielka historii i mgr A. Mandrysz. Ci młodzi 
zapaleńcy oraz Grupa ich wspierająca chcą aby zabytki histo-
ryczne jeszcze istniejące nie poszły w zapomnienie i przypo-
minały młodemu pokoleniu o ich korzeniach. To co dzieje się i 
robi dla uratowania pozostałości , to zasługa mieszkańców 
Czernicy i Łukowa. To oni włączali się do wszystkich uroczy-
stości związanych z historią swoich wsi. DuŜą pomocą słuŜyli 
takŜe: Fundusz Lokalny „LamŜa”, CRIS, Urząd Gminy Gaszo-
wice, Ośrodek Kultury „Zameczek” czy Starostwo Powiatowe- 
Rybnik. Na tym spotkaniu inaugurującym działalność Stowa-
rzyszenia „Spichlerz” w Czernicy zaprezentowano cztery pre-
zentacje przybliŜające m. innymi historię górnictwa w naszym 
regionie, ciekawe opowieści o rzemieślnikach działających na 
terenie wsi. Opowieści o wiatrakach i młynach gipsowych – 
Czernica słynęła z wydobycia gipsu oraz ciekawe opowieści o 
Kapliczkach. Najstarsza nadal stoi w Czernicy- to kapliczka 
św. Jana. Natomiast uczniowie SP w Czernicy wykonali prze-
piękne makiety – przedstawiające ciekawe, jeszcze istniejące 
lub nie zabytki wsi. Za tę Ŝmudną pracę dostali nagrody i dy-
plomy. Stowarzyszenie „Spichlerz” działające w Czernicy to 
ogromne wyzwanie nie tylko dla załoŜycieli i pomysłodaw-
ców , to takŜe wyzwanie dla mieszkańców Czernicy i Łukowa. 
Znając mieszkańców tych wsi – uczyłam w tamtej szkole po-
nad 30 lat wiem, Ŝe ich zapał będzie zawsze ogromny i pomoc-
ny dla tej grupy młodych ludzi, którzy chcą coś zrobić dla 
swojej miejscowości, poświęcając swój osobisty czas. Jestem 
całym sercem z tymi młodymi ludźmi, Ŝyczę im wytrwałości, 
duŜo pomysłów w ich realizacji, oraz wielu otaczających ich 
prawdziwych przyjaciół na których zawsze mogą liczyć.  
 

E. Jankowska   
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7  Listopada 2012 roku w Rydułtowskim Centrum Kul-
tury odbył się wernisaŜ wystawy pt.: „ 20 lat Pań-
stwowej StraŜy PoŜarnej w Powiecie Wodzisław-
skim”.  Pomysłodawcą był Fryderyk Kamczyk, który 

od wielu lat zajmuje się fotografowaniem działań straŜy po-
Ŝarnej. Na wystawie swoje prace zaprezentowali równieŜ 
Szymon Kamczyk oraz Mateusz Kaczmarek.   
„Wystawa, którą moŜna było odwiedzać do końca listopada 
2012 roku składała się z 30 fotografii prezentującej róŜne 
formy działania straŜy poŜarnej, były to zdjęcia przedstawia-
jące m.in.:  gaszenie poŜarów, ratownictwo drogowe, a takŜe 
ćwiczenia” – mówi Fryderyk Kamczyk 
W wernisaŜu brali udział m.in.: Komendant Powiatowy PSP 
w Wodzisławiu Śląskim kpt. Marek Misiura, komendant w 
stanie spoczynku st.bryg Kazimierz Musialik,  Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Raciborzu st.kpt. Jan Krolik, 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP  w Wodzisławiu 
Śląskim st.kpt. Rafał Adamczyk, Dowódca Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej  w Rydułtowach mł.kpt Krzysztof Ograbek,  
Burmistrz Kornelia Newy, Etatowy Członek Zarządu Staro-
stwa Powiatowego Zbigniew Seemann,  oraz inni przedstawi-
ciele, a takŜe druhowie z Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
oraz sympatycy. 
Podczas wernisaŜu delegacja Centralnego Muzeum PoŜarnic-
twa w Mysłowicach wręczyli Dyrektor RCK Janinie Chlebik- 
Turek oraz autorom zdjęć specjalne podziękowania za wkład 
w dokumentowanie i obrazowanie polskiego poŜarnictwa.  

 
S.T. 

 
 
 
 
Foto: 
Szymon 
Kamczyk 

 

20 lat Państwowej StraŜy PoŜarnej  
w Powiecie Wodzisławskim 

Kolorowa uczta  

W  dniach 15 – 19 października zorganizowano w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ry-
dułtowach stanowisko kulinarne pod hasłem 
Smaki jesieni ( w ramach Światowego Dnia 

śywności). Codziennie na „ talerzu jesiennych rozmaitości” 
uczniowie i pracownicy szkoły mogli degustować owoce i prze-
twory, pochodzące z krajowych ogrodów. Wśród nich nie za-
brakło kilku odmian jabłek, gruszek oraz musów, dŜemów i 
konfitur, przyrządzonych według przepisu babuni. Potrawy te 
zostały przygotowane do degustacji na świeŜym, swojskim 
chlebie ( oferowanym przez panią Jolantę Warczok, właściciel-
kę piekarni w Marklowicach). W kolejnym dniu degustacji spo-
rządzono soki jabłkowe i marchewkowe, cenne źródło witamin, 
celem zaproponowania znacznie zdrowszej alternatywy, niŜ 
chipsy i coca – cola, którymi młodzieŜ zastępuje często co-
dzienną dietę. Wśród gorących potraw, przygotowanych na 
bazie dyni i cukinii, znalazły miejsce zupy – kremy, które moŜ-
na podawać z dodatkiem ziół, grzanek, czy razowego chleba. 
Na „ talerzu jesiennych rozmaitości” nie zabrakło takŜe orze-
chów, dzikiej róŜy, czy miodu. Stanowisko, promujące zdrową 
Ŝywność, wyróŜniały produkty: jabłka, kolorowe dynie, czy 

słoneczniki, udekorowane wrzosami, kasztanami i owocami 
rajskiej jabłoni – eksponującymi kolory jesieni i sielskie klima-
ty. Owa „ kolorowa uczta” została przygotowana  w oparciu o 
praktyczne zastosowanie zdrowej diety, a więc pięciokrotne 
spoŜywanie owoców , warzyw i ich przetworów w ciągu dnia. 
Owoce i świeŜe warzywa, które są najlepszym źródłem wita-
min: A,C, E,K, B, biotyny, kwasu foliowego, odkwaszających 
minerałów oraz błonnika stanowią najdoskonalszy sposób 
wzbogacenia codziennej diety w kaŜdym wieku. Warsztaty 
kulinarne i degustację przygotowali uczniowie technikum Ŝy-
wienia i gospodarstwa domowego pod opieką nauczycieli: mgr 
Iwony WroŜyny, mgr inŜ. Małgorzaty Janeckiej oraz mgr inŜ. 
ElŜbiety KałuŜny. Organizatorzy stanowiska kulinarnego skła-
dają podziękowania uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za 
sponsorowanie produktów oraz pomoc w przygotowaniu degu-
stacji.   
 

Jolanta Schewior 
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„Jesienny liść” -  
impreza zorganizowana  

przez harcerzy  
Rydułtowskiego Hufca 

Uroczyste nadanie 
sztandaru PPnr1 

40 - lecie  
Koła Gospodyń  

Wiejskich - 
Rzuchów 
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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 


