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Z  mydłem  niewiele produktów moŜe się równać pod 
względem powszechności i uŜyteczności. UŜywa-
my je od dzieciństwa do starości. Zaczęto je wy-
twarzać juŜ w zamierzchłej przeszłości. Z artykułu 

luksusowego stał się artykułem pierwszej potrzeby. Jest po 
prostu niezbędnym artykułem pierwszej potrzeby. Nie wiado-
mo jednak czy uŜywano je do higieny osobistej juŜ przed 
naszą erą. Gdzieś w jakieś Biblii jest ponoć napisane: 
”Choćbyś się umywała i saletrą i mydłem jak najbardziej tar-
ła”. Ale to nie daje pewności czy rzeczywiście chodziło o coś 
do dzisiaj uwaŜamy za mydło w kostce, płynie, proszku. Pe-
wien XIX  wieczny chemik oświadczył, Ŝe ilość mydła uŜy-
wanego przez dany naród świadczy o jego zamoŜności i po-
ziomie cywilizacyjnym. MoŜna się z tym zgodzić lub nie,  ale 
niepodwaŜalne jest to, Ŝe dziś mydło uwaŜamy za środek nie-
zbędny do utrzymania higieny i zdrowia społeczeństwa.  
 Grecy  i Rzymianie dodawali do kąpieli wonnych olej-
ków. Przypuszcza się, Ŝe sztukę wyrabiania mydła mogli 
przejąć od Celtów, bo w „Historii Naturalnej” Pliniusza Star-
szego ( pisarz rzymski z I wieku n.e.) występuje galijskie 
słowo „saipo”. Dziś powszechnie uwaŜa się, Ŝe właśnie od 
tego słowa pochodzi angielska, francuska, hiszpańska, nie-
miecka, portugalska i rumuńska nazwa mydło. W później-
szych dokumentach nie ma wzmianek o mydle, choć juŜ w 
średniowieczu jego wytwórnie znajdowały się we Włoszech, 
Hiszpanii i Francji. NaleŜy przypuszczać, Ŝe nie upowszech-
niło się ono w Europie. Podobno w 1672r pewien Niemiec 
wysyłając damie prezent w postaci mydła doręczył instrukcję 
jego uŜytkowania. Jedna z pierwszych dokładnych receptur 
produkcji znajduje się w XII w zbiorze tajników sztuki rze-
mieślniczej. Ten proces chemiczny nie bardzo się zmienił. 
Najpierw korzystano z popiołu drzewnego i tłuszczów zwie-
rzęcych. W  tamtych czasach zarówno mydło jak i świece 
otrzymywano głównie z łoju – tłuszczu wołowego lub owcze-
go. Dlatego rzemieślnicy najczęściej wytwarzali i sprzedawali 
oba te produkty. Pod koniec gotowania dodawali soli. Dzięki 
temu powstawało twarde mydło łatwe do krojenia i transpor-
tu. Poprzednio było galaretowate. Stosowano teŜ lawendę lub 
kminek, Ŝeby miało zapach. Na południu Europy wykorzysty-
wano oliwę z oliwek. W chłodniejszych regionach wykorzy-
stywano łój i tran ale te mydła nadawały się bardziej do pra-
nia niŜ mycia się i kąpieli. Przez kilka stuleci substancje alka-
liczne potrzebne do wyrobu mydła uzyskiwano z popiołów 
roślinnych i wodorostów.  
 W XVIII w. wzrosło zapotrzebowanie na potaŜ ( śro-
dek otrzymywany po odparowaniu wody z alkalicznego roz-
tworu węglanu potasu). Były róŜne poszukiwania, aŜ uczo-
nym udało się otrzymać sodę kaustyczną. To było przełomo-
we odkrycie dla produkcji  mydła. Ale mydła były wciąŜ nie-
przyjemną brązową masą  zawierającą róŜne zanieczyszcze-
nia, które draŜniły skórę. Były to kostki z których sklepikarz 
odkrajał kawałki, sprzedając je na wagę. śeby zniwelować 
np. przykry zapach producenci dodawali olejek cytronelowy. 
Mydła coraz bardziej udoskonalano. Popularność zyskiwały 
mydła na bazie olejków roślinnych. Masłowata substancja z 
olejowca afrykańskiego stawała się podstawowym surowcem 
do produkcji mydła i kosmetyków. Wykorzystywano teŜ ko-
prę – wysuszony miąŜsz z orzechów kokosowych. Zaczęto 

teŜ stosować reklamy, slogany zachęcające do kupowania 
tego produktu. Mydło zdobyło wreszcie dobrą reputację. 
WciąŜ jednak wyrabiano je ręcznie, gotując w kotłach, ka-
dziach. Dzisiaj wyróŜnia się trzy zasadnicze etapy produkcji: 
1.zmydlanie – róŜne oleje i tłuszcze wchodzą w reakcję z 
ługiem i powstaje mieszanka czystego mydła i glicerolu 
 2. suszenie za pomocą rozpylacza w warunkach próŜniowych 
i wysokiej temperaturze 
3. otrzymany produkt łączy się z perfumami, barwnikami i 
innymi dodatkami dzięki, którym mydło będzie miało okre-
ślony wygląd i zapach.  
Czasami wciąŜ jeszcze robi się to gotując surowce w zwy-
kłych kadziach. Jednak większość nowoczesnych producen-
tów korzysta z urządzeń sterowanych komputerowo. ChociaŜ 
środków myjących jest juŜ wielka róŜnorodność, zrewolucjo-
nizowano proces ich produkcji to tradycyjne mydło nic nie 
straciło na swojej popularności. Kiedyś było luksusem, dziś 
powszednością.   

Horacy 

Jak to z mydłem było 

Towarzystwo Miło śników Rydułtów  
zaprasza wszystkich mieszka ńców  
na naszą now ą stron ę internetow ą, 
 gdzie mo Ŝna znale źć wiele cieka-

wych informacji dotycz ących  
TMR –u oraz od maja dost ępny  

jest ka Ŝdy numer „Kluki” 
           www.tmrrydultowy.pl 

 
Jest mo Ŝliwo ść umieszczenia na niej  

płatnej reklamy. 

Najserdeczniejsze Ŝyczenia   
urodzinowe dla  
Solenizantów 

urodzonych w lutym 

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”    

 

Henryk Wojtaszek 
Alojzy Musioł 

Katarzyna Kabut 
Anna Urbańczyk 

Małgorzata Gedyk 
Jan Jargoń 

Ewald Brzezinka 
Rak Dorota 

Rudolf Masarczyk 
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BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z 
UZBROJENIEM TERENU - ULICA WOJCIECHA 
KORFANTEGO  
Inwestycję rozliczono, sporządzono druki OT. 
 
UTWORZENIE TERENU USŁUG REKREACYJNYCH 
PRZY UL. OFIAR TERRORU – PARK SENSORYCZNY  
Wykonano kanalizację deszczową. Zakończono prace związa-
ne z renowacją krzyŜa. Rozpoczęły się prace związane z prze-
budową budynku byłej stacji pomp na pomieszczenia gospo-
darcze. 
Termin realizacji inwestycji: 15 lipiec. 
Wartość robót budowlanych: 4 049 827,00 zł brutto. 
 
PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO DW 
NR 935 - UL. RACIBORSKA 
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w dniu 7 
grudnia wstrzymano roboty. W związku z powyŜszym do 
umowy z wykonawcą podpisano aneks zmieniający termin 
zakończenia robót. 
Trwają procedury związane z podpisaniem porozumienia z 
Marszałkiem Województwa Śląskiego, dotyczące dalszej re-
alizacji inwestycji. 
 
MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ 
W związku z przejmowaniem przez miasto kanalizacji, będą-
cej obecnie własnością Kompanii Węglowej, w dniu 27 grud-
nia zawarto aneks do umowy na prace projektowe z biurem 
projektowym STUDIO POŁOMSCY z terminem realizacji do 
30 czerwca. 
Wartość umowy: 15 950,00 zł. 
 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ  
Projektant przystąpił do wykonania badań oraz dokumentacji 
geologicznej. W dniu 7 stycznia projektant wysłał wnioski o 
uzgodnienia branŜowe oraz o wydanie warunków przebudo-
wy urządzeń kolidujących.  
 
ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH 
Trwa procedura administracyjna, związana z uzyskaniem 
pozwoleń na budowę. 
Wartość dokumentacji projektowej: 9 750,00 zł 
 
PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 
3 NA POTRZEBY śŁOBKA  
Przystąpiono do robót, związanych z montaŜem systemu au-
tomatycznego powiadamiania w pomieszczeniach Ŝłobka oraz 
przedszkola, instalacji wod-kan, elektrycznych, wentylacyj-
nych oraz wymiany instalacji co. Rozpoczęto układanie gla-
zury w pomieszczeniach sanitarnych Ŝłobka oraz na klatce 
schodowej. 
 
 

BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY PIETRZKOWIC-
KIEJ  
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez biuro 
projektowe PRO-ADMINI z Zebrzydowic. 
Termin opracowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę : 30 kwietnia. 
Wartość umowy : 7 872,00 zł. 
 
PRZEBUDOWA BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA 
UL. RACIBORSKIEJ  
W dniu 2 stycznia dokonano otwarcia ofert w ogłoszonym 
postępowaniu przetargowym na projekt i wykonanie boisk. 
Wpłynęło 10 ofert w przedziale cenowym od 817 950,00 zł 
do 1 075 000,00 zł. Trwają prace komisji przetargowej. Prze-
widuje się, Ŝe umowa z wykonawcą zostanie podpisana na 
przełomie stycznia i lutego. 
 
BUDOWA BOISKA PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO – 
PIŁKOCHWYTY 
W dniu 27 listopada 2012 r. przekazano plac budowy wyko-
nawcy robót budowlanych. Zakres robót został wykonany 
zgodnie z umową do dnia 21 grudnia 2012 r.  
 
MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU ORŁOWIEC - 
RÓWNOLEGŁEJ DO ULICY OBYWATELSKIEJ 
W dniu 20 grudnia 2012 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na 
opracowanie projektu remontu drogi gminnej nr 460077S 
(równoległa do ulicy Obywatelskiej) wraz z budową miejsc 
postojowych w rejonie Publicznego Przedszkola nr 3. Do 
4 stycznia wpłynęło 19 ofert w przedziale cenowym od 6 100 
zł do 54 000 zł. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła firma ML 
DESIGN Piotr Lilla z miejscowości Kończyce Małe. W dniu 
18 stycznia została z firmą podpisana umowa. 
Termin wykonania dokumentacji: 2 kwietnia. 
Wartość dokumentacji projektowej: 6 100,00 zł 
 
MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
W dniu 15 stycznia ogłoszono zapytanie ofertowe na opraco-
wanie projektu rozbudowy instalacji hydrantowej wraz ze 
stacją podnoszenia ciśnienia wody. Termin składania ofert 
cenowych upłynął 23 stycznia. 
 
MODERNIZACJA KŁADKI NAD TORAMI PKP PRZY 
ULICY OBYWATELSKIEJ  
Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. o 
zgodę na prowadzenie robót na działce będącej własnością 
Skarbu Państwa. 
Po otrzymaniu zgody nastąpi zgłoszenie robót do Starostwa 
Powiatowego. 
 
OŚWIETLENIE ULICZNE ULICY JACKA 
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 
 
MODERNIZACJA MOSTU NA ULICY BARWNEJ 
Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. o 
wydanie map ewidencyjnych oraz wypisu z rejestru gruntów. 

SPRAWOZDANIE  
Z PRAC BURMISTRZA I URZ ĘDU  

za okres od 20 grudnia 2012 roku do 23 
stycznia 2013 roku 
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RYDUŁTOWY Z DZIECIŃSTWA NASZYCH 

DZIADKÓW 
Szanowni Państwo  
Przystępujemy w tym roku do nie lada przedsięwzięcia. 
Chcemy wydać pierwszy AudioBook w historii Rydułtów. 
Będzie to kontynuacja ksiąŜki Marii Antoniny Wieczorek 
„Chcecie to wierzcie”. Publikacja zawierać będzie nowe felie-
tony, nie wydane dotychczas w papierowej wersji. Proponuje-
my Państwu udział w tym ciekawym przedsięwzięciu. Chce-
my, aby felietony ilustrowane były pracami plastycznymi, 
wykonanymi przez naszych mieszkańców. Proponujemy, 
abyście poszukali w domu starych albumów Waszych dziad-
ków (a moŜe i pradziadków). Na starych zdjęciach z całą 
pewnością uwiecznione zostały fragmenty naszego miasta. I o 
te fragmenty nam właśnie chodzi. Przede wszystkim chcieli-
byśmy uwiecznić miejsca, które dzisiaj wyglądają zupełnie 
inaczej, niŜ kilkadziesiąt lat temu.  I co z takimi zdjęciami 
zrobić ? Najprostszą metodą jest zrobienie dobrego zdjęcia 
takiej odbitki (w takim przypadku dobrze jest, aby na zdjęciu 
nie było rozpoznawalnych osób). Ale liczymy na Państwa 
ambicję. Proponujemy, abyście przenieśli te zdjęcia na papier. 
Czyli proponujemy, Ŝebyście namalowali (narysowali) to, co 
widać na starych zdjęciach. Technika do tego wykorzystana 
jest dowolna. WaŜne, Ŝeby uwiecznić dawny fragment Ryduł-
tów. I co dalej ? Teraz juŜ trzeba tylko dostarczyć prace do 
Urzędu Miasta lub do Państwowego Ogniska Plastycznego 
(ul. Mickiewicza 33). śeby było ciekawiej, to zróbmy z tego 
konkurs, którego główną nagrodą będzie zamieszczenie pracy 
w pierwszym AudioBooku w historii Rydułtów. 
Jak w kaŜdym konkursie musi być więc regulamin. 
Oto przedstawiamy REGULAMIN KONKURSU 
W konkursie mogą brać udział: 
• wszyscy mieszkańcy Rydułtów 
• wszyscy, którzy kiedykolwiek mieszkali w Rydułtowach 
• wszyscy, którzy nie mieszkają w Rydułtowach, ale mają 

zdjęcia naszego miasta sprzed kilkudziesięciu lat. 
• KaŜdy uczestnik moŜe nadesłać nieograniczoną ilość prac. 
• Format prac – co najmniej A4. Technika dowolna. 
• KaŜda praca powinna być opatrzona na odwrocie w: tytuł, 

temat (co przedstawia). 
• Prace naleŜy włoŜyć do koperty, która zawierać powinna 

w środku informacje z następującymi danymi, identyfiku-
jącymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, 
telefon, e-mail (nieobowiązkowo), a w przypadku mło-
dzieŜy do 18 roku Ŝycia takŜe imię i nazwisko opiekuna 
prawnego (rodzica), który wyraŜa zgodę na uczestnictwo 
podopiecznego w konkursie. 

Całość składać moŜna: 
• listownie – na kopercie naleŜy umieścić dopisek 

„RYDUŁTOWY Z DZIECIŃSTWA NASZYCH DZIAD-
KÓW” na adres: Państwowe Ognisko Plastyczne, ul. Mic-
kiewicza 33, 44‑280 Rydułtowy, 

• w Urzędzie Miasta Rydułtowy (Kancelaria) lub Państwo-
wym Ognisku Plastycznym, ul. Mickiewicza 33 – propo-
zycja powinna być złoŜona w zaklejonej kopercie z dopi-
skiem „RYDUŁTOWY Z DZIECIŃSTWA NASZYCH 
DZIADKÓW”. 

Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie. 
Konkurs trwa do 31 marca 2013 roku. Tym razem liczy się 
data dostarczenia prac stąd lepiej prace dostarczyć osobiście, 
niŜ wysłać). 

Organizator przewiduje dodatkowe nagrody (oprócz publika-
cji w pierwszym AudioBooku w historii Rydułtów). 
Prawa autorskie 
Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na 
konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) 
pierwszym AudioBooku w historii Rydułtów. 
 

Czekamy z niecierpliwością na Wasze prace 
Burmistrz Miasta Rydułtowy 

Kornelia Newy 
 

CYFROWA DARMOWA MAMMO-
GRAFIA  w RYDUŁTOWACH   

 

Urząd Miasta Rydułtowy wraz z Centrum  

Onkologii-Instytutem  im. M. Skłodowskiej-Curie Od-

dział w Gliwicach organizują akcję darmowych cyfro-

wych badań  mammograficznych. W trosce o zdrowie 

Rydułtowianek, pragniemy serdecznie zaprosić wszyst-

kie Panie  (z roczników: 1944-1963), które jeszcze nig-

dy nie miały wykonanej mammografii oraz te, którym 

upłynęły 2 lata od poprzedniego badania. 
 

Bezpłatną cyfrową mammografię będzie moŜna wykonać  
w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii,  

stojącym na RYNKU w RYDUŁTOWACH 
w dniach: 

 

27, 28 LUTEGO (środa, czwartek) w godz.: 9.00-16.00 
1 MARCA (piątek) w godz.: 10.00-17.00 

 

KaŜda Pani, która wykona mammografię,  
otrzyma kalendarzyk. 

 

Nie ma znaczenia adres zamieszkania/zameldowania  
(z badania mogą skorzystać równieŜ Panie z innych miast i 

województw). 
Nie trzeba się wcześniej rejestrować.  

Nie trzeba mieć skierowania ani zaproszenia. 
Więcej informacji pod nr tel.: 32 278 98 96 

 

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i kartę chipową  
oraz jeśli to moŜliwe, zdjęcia/płytę z poprzedniej mam-

mografii. 
 
 

PRZYJDŹ I UPEWNIJ SIĘ śE JESTEŚ ZDROWA 
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9  stycznia 2013r. w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Noblistów Polskich w Rydułtowach  odbyła się lekcja 
otwarta z języka niemieckiego dla gimnazjalistów na 
temat „BERLIN”. Lekcję poprowadziła ASYSTENT-

KA JĘZYKOW COMENIUSA HANNAH CESARZ z Berli-
na. W lekcji wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w 
Rydułtowach pod opieką nauczycielki języka niemieckiego 
Aleksandry Radeckiej oraz  uczniowie Gimnazjum w Pszo-

wie pod opieką  Justyny Witkowskiej. Lekcję  obserwował 
Dyrektor Szkoły Piotr Skowronek oraz  koordynator projektu 
Comenius  Asystentura  Językowa  Małgorzata  Piotrowska. 
Lekcja odbyła się w nowoczesnej pracowni językowej przy 
uŜyciu tablicy interaktywnej. Prowadząca w niekonwencjo-
nalny sposób przedstawiła stolicę Niemiec, zapoznała gimna-
zjalistów z atrakcjami kulturalnymi , turystycznymi oraz dia-
lektem berlińskim. Efektem końcowym lekcji było zaplano-
wanie  przez uczniów gimnazjum wycieczki do Berlina. 

 
Małgorzata Piotrowska 

 

  

P ierwszy dzień 2013 roku to dla miłośników i człon-
ków  radlińskiej  Komisji  Turystyki  Kolarskiej 
„Sokół” przy KWK „Marcel” po raz kolejny  branie 
udziału i powitanie Nowego Roku – 2013 w XIV 

Rajdzie Noworocznym. KaŜdego roku spotykają się 1 stycz-
nia o godz. 13.00 na radlińskim „rynku” przy choince ( obok 
pływalni krytej ). Choć kalendarz pokazuje nieprzychylną 
porę do jazdy na rowerze, oni zawsze są i biorą udział w raj-
dzie, nie boją się zimy. Tu przy choince powstają pamiątkowe 
zdjęcia wszystkich uczestników rajdu. W tym roku pogoda 
była bardzo przychylna dlatego wzięło udział 36 miłośników 
czynnego odpoczynku. Trasa liczyła zaledwie 16 kilometrów 
i było nas widać na trasie. Meta rajdu znajdowała się w Nie-
wiadomiu niedaleko byłej KWK „Ignacy” w domu komando-
ra rajdu. Komandorem i zarazem organizatorem wszystkich 
czternastu rajdów noworocznych jest kolega Andrzej Styrnol 
z Komisji Kolarskiej „Sokół”. To w jego domu znajduje się 
„Klub” i meta rajdu. Wszystkich uczestników rajdu powitał i 

podziękował za udział w tej noworocznej imprezie turystycz-
nej oraz wszystkim złoŜył Ŝyczenia noworoczne. TakŜe krót-
ko zabrał głos prezes Komisji Kolarskiej „Sokół” Andrzej 
Likos, podziękował wszystkim za udział w dzisiejszej impre-
zie, oraz członkom sekcji „Sokół” za udział w imprezach tu-
rystycznych w ubiegłym roku 2012. Na koniec złoŜył Ŝycze-
nia noworoczne, Ŝycząc duŜo zdrowia i duŜego zadowolenia z 
poznawania pięknych zakątków Polski, tych juŜ znanych i 
tych nowych odkrywanych na rowerze. Na koniec Ŝyczył 
bezpiecznej jazdy na rowerze  po polskich i zagranicznych 
drogach. Tradycyjnie lampką szampana powitaliśmy nowy 

rok i nowy sezon kolarski 2013. Była kawa, herbata i ciasto, 
było duŜo wspomnień i nowych planów. Dla głodnych był 
chleb i smalec. To tu w tym klubie kończy się rajd  w miłej i 
serdecznej atmosferze. KaŜdy uczestnik otrzymał pamiątkową 
plakietkę z XIV Rajdu Noworocznego 2013. Na koniec moŜ-
na tylko powiedzieć za rok znów się spotkamy  1 stycznia 
2014 na XV Rajdzie Noworocznym. 
 Rajdy Noworoczne odbywają się od 2000 roku. Pierw-
szy był tylko przejaŜdŜką po okolicy, następne przybrały tro-
chę inną formę bo po przejechanej trasie meta jest u koman-
dora rajdu, tam Ŝyczenia, lampka szampana i co nieco. Fre-
kwencja na poprzednich rajdach była uzaleŜniona od warun-
ków pogodowych od kilku osób do ponad trzydziestu. Prawie 
wszystkie rajdy są opisane na naszej stronie internetowej 
http://sokol.radlin.pl/ i w kronice rajdów Noworocznych. 

Andrzej Styrnol 

Lekcja dla gimnazjalistów 

Nowy Rok 2013 na rowerach 
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7  stycznia 2013r. w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Noblistów Polskich w Rydułtowach odbyło się spo-
tkanie uczniów z Posłem na Sejm RP Markiem Krzą-
kałą. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy IIIb, 

Asystent Językowy Comeniusa Hannah Cesarz oraz nauczy-
ciele języka niemieckiego. Pan Poseł wygłosił wykład oraz 
przedstawił prezentację multimedialną na temat „Przyszłość 
Europy”. Zaprezentował problemy Europy, miejsce Polski w 
Unii Europejskiej oraz bardzo aktualny temat, czyli wielolet-

nie ramy finansowe UE na lata 2014-2020. Zwrócił równieŜ 
uwagę na wzrastającą międzynarodową rolę Chińskiej Repu-
bliki Ludowej. Zarówno poruszane tematy, jak równieŜ spo-
sób ich przedstawienia, spotkały się z ogromnym zaintereso-
waniem uczniów. Po wykładzie maturzyści, którzy w ostat-
nim czasie często goszczą uczniów i nauczycieli z zagranicy, 
zadawali pytania dotyczące teraźniejszości i przyszłości Euro-

py. Nasza szkoła zyskała w 
ostatnim czasie nowy wy-
miar europejski dzięki 
udziałowi w projektach: 
wymiana polsko-niemiecka 
ze szkołą w Hamburgu, 
współpraca z Gimnazjum w 
Orlovej, Asystentura Języ-
kowa Comeniusa, Wyjazdy 
Indywidualne Uczniów, 
Wielostronne Partnerskie 
Projekty Szkół czy Mobil-
ność Szkolnej Kadry Eduka-
cyjnej. Obecność Asystenta 
Comeniusa , uczestniczące-
go w programie europej-

skim, jest dla uczniów potwierdzeniem korzyści i potencjału 
Unii Europejskiej oraz inspiracją do szukania informacji na 
temat udziału w tego typu programach. Pan Poseł Marek 
Krząkała zwiedził szkołę, zwrócił uwagę na korzystne zmiany 
zachodzące w Liceum na Skalnej. Spotkał się równieŜ z Dy-
rektorem Szkoły Piotrem Skowronkiem oraz Asystentką Języ-
kową Comeniusa Hannah Cesarz. Pan Poseł Marek Krząkała 
gościł po raz drugi w naszej szkole. Poprzednio wygłosił wy-

kład na temat „Prezydencja Polski w UE”. Dziękujemy ser-
decznie za ciekawy wykład i poszerzenie wiedzy dotyczącej 
problematyki europejskiej. Mamy nadzieję, Ŝe Pan Poseł wró-
ci do Liceum na Skalnej z kolejnym interesującym wykła-
dem.  

Małgorzata Piotrowska 
 

PRZYSZŁOŚĆ   EUROPY 

Całej Rodzinie Jędrośka  
serdeczne  słowa współczucia  

z powodu śmierci  
ŚP Janiny Jędrośka  

 
składa Zarząd   

i Redakcja Kluki 

Z Ŝalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci Senatora  

ŚP  Antoniego Motyczki -  
naszego Przyjaciela i Mecenasa.  
Łącząc się w bólu ślemy wyrazy  

współczucia całej Rodzinie zmarłego.  
 

składa Zarząd   
i Redakcja Kluki 

 
 
 
 
 
 
 

Rydułtowiku zapraszamy do nowego lokalu  
filii nr 2 oraz działu Multimedialnego. 

W ofercie do wypoŜyczenia lub  skorzystania na 
miejscu płyty z muzyką, filmy, audiobooki, ksiąŜki 

tradycyjne. 
 

Czynne: 
poniedziałek – 900 – 1500 

wtorek, środa, czwartek, piątek – 1200 – 1800 

 

www.mediateka.rydultowy.pl 
Serdecznie zapraszamy 
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„Została nam piosenka ta i Ŝyje w nas... ...ale nie tylko" 
W 90 - letniej tradycji harcerstwa piosenka zawsze towarzy-
szyła zastępom i druŜynom w codziennej działalności: na 
biwakach, wędrówkach, obozach i przy ognisku. Ona nie po-
trzebuje wielkich słów, mówi o przyjaźni, o pracy, o lesie, 
warcie i o obozowym Ŝyciu, o - wszystkim... Raz jest wesoła, 
raz smutna, to znowu radosna i skoczna. Jest tradycją i wspo-
mnieniem jest codziennością. 
W kaŜdy czwartek od godziny 17.30 do 19.00 instruktorzy 
ZHP zrzeszeni w STOWARZYSZENIU RUCHU HARCER-
SKIEGO „ CZUWAJ" w Rydułtowach spotykają się w Izbie 
Tradycji przy ul. Ofiar Terroru 61, w której znajduje się zgro-
madzona i  zewidencjonowana przez nich bardzo ciekawa 
kolekcja dokumentów historycznych oraz eksponatów harcer-
skich. Druh Czesław bierze w ręce swoja „cyja" i śpiewamy 
piosenki znane, stare i nowe, piosenki które lubimy, do któ-
rych nie potrzeba nam nut i..... czekamy na Młodych Harce-
rzy oraz Instruktorów . Mając nadzieje, Ŝe młodzi kiedyś sko-
rzystają z naszego ciągle aktualnego zaproszenia. Zainteresu-
ją się harcerską tradycją i znajdą chwilkę by usiąść z nami, 
porozmawiać, „wspólnie stawić czoła problemom nękającym 
harcerstwo" no i zaśpiewać te „inne piosenki". Myślimy, Ŝe 
przygotowany przez nas śpiewnik ,który słuŜy nam - wetera-
nom i jest dla nas wspomnieniem i pamiątką rozśpiewanej 
młodości, dla młodych harcerzy oraz ich instruktorów będzie 
pomocą w nauce nowych piosenek i pląsów, wzbogaci ich 
oraz uatrakcyjni warsztat metodyczny. 
Jednocześnie chcielibyśmy Wszystkim w ten sposób przeka-
zać informacje, Ŝe KRĄG SENIORA NIE UPADŁ I NIE 
JEST O NIM CICHO! 
Jest to 40 osobowa grupa, której członkowie tylko w 2012 
roku; 
- wzięli udział w narciarskich Mistrzostwach Polski w grupie 
seniorów; 
- zorganizowali 2 biwaki : w Bierach z rajdem na Błatnią i na 
Buczę oraz w siemianowickiej szkole "Arkona", gdzie meto-
dą harcerską zarówno w gimnazjum jak i w liceum ogólno-
kształcącym prowadzone są wszystkie szkolne zajęcia; 
- zorganizowali wycieczkę do sztolni "Czarnego Pstrąga" i 
kopalni srebra w Tarnowskich Górach, 
- zorganizowali sympozjum "Druh Karlik - harcmistrz Karol 
Szymura", 
-uczestniczyli w Chorągwianym zadaniu „Znicz pamięci" 
- uczestniczyli w "JAMBORE ON THE TRAIL 2012" 
-  zorganizowali  tematyczne  spotkania:  noworoczne,   kulig,  
powitanie wiosny, święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, 
- z okazji 50-lecia Akcji Klimczok uczestniczyli w zredago-
waniu ksiąŜki pod tytułem : „Wrośnięci w Śląski Beskid" 
wydaną przez Komendę Chorągwi ZHP w Katowicach i Sto-
warzyszenie Ruchu Harcerskiego Czuwaj w Katowicach; 
- zorganizowali z tej okazji Wędrówkę seniora "Klimczok 
50+" 
- uczestniczyli    w    Jaworzu    w    jubileuszowych    obcho-
dach    Akcji Klimczok ,podczas których 
Dh: ElŜbieta Szebesczyk, Czesław    Rezner, Janina 
Szostok, Teresa Anielska, zostali odznaczeni SREBR-
NYMI ODZNAKAMI ZA ZASŁUGI DLA ŚLĄSKIEJ CHO-
RĄGWI ZHP 

- co tydzień ćwiczą nordic wolking. 
„MoŜe i młodszej części naszego hufca nie spodoba się ten 
tekst ale my nie chcemy by młodzi nagle zaczęli znikać z 
szeregów ZHP, OT TAK - pojedynczo, grupami, stadnie ?" 
więc dedykujemy im te słowa: 
„ .../' wszystkie chwile dobre, chwile złe w piosence naszej 
łączą się; Z piosenką idzie kaŜdy z nas w daleki świat. Pio-
senkę śpiewa druh i brat gdy wesół, rad. Piosenka rozwesela 
smutne dni, Dlatego piosnkę śpiewamy Ci". 
Z bratnim CZUWAJ - Teresa Anielska /phm/ 

Kącik instruktora seniora 

Z Ŝycia sąsiadów  

Rozmowa H. Machnika z przewodniczącym  
koła terenowego Stowarzyszenia  Ruchu Harcer-

skiego „CZUWAJ" w Rydułtowach 

Prokuratura w Gliwicach odebrała sprawę morderstw 
wodzisławskim śledczym 

 

Tak jak moŜna się było tego spodziewać, Prokuratura Okręgo-
wa w Gliwicach przejęła sprawę brutalnych morderstw w 
Skrzyszowie. Prokuratura w Gliwicach dodaje, Ŝe  sprawa prze-
jęcia trzech tomów akt nie ma Ŝadnych podtekstów. Jednocze-
śnie prokurator nie chce zdradzać szczegółów śledztwa, zasła-
niając się dobrem sprawy. Nieznany jest teŜ stan zdrowia po-
szkodowanych kobiet. Przypomnijmy, do tragedii doszło 16 
grudnia. O godzinie 23.15 dyŜurny policji otrzymał zgłoszenie 
od dyspozytora pogotowia z informacją o tym, ze w jednym z 
domów w Skrzyszowie znaleziono zwłoki dwóch męŜczyzn w 
wieku 55 i 76 lat, a takŜe dwie ranne kobiety w wieku 54 i 76 
lat. 
 
Gołkowice 

JuŜ wiadomo skąd był alkohol, który uśmiercił  
3 osoby w Gołkowicach 

Jak zdołali ustalić wodzisławscy śledczy, alkohol, który uśmiercił 

 

- Przedstawisz się ? 
- Ryszard Zawisz, harcmistrz „w stanie spoczynku" 
- Znasz artykuł podharcmistrza Dudy ? 
- Znam, 
- Co o tym sądzisz? 
- Moim zdaniem formułuje błędne tezy i pytania. 
- To znaczy? 
- To znaczy, Ŝe Ŝal mi, Ŝe Sławek nie zechciał zadać tych 
pytań komukolwiek z licznej grupy osób, do której kieruje 
artykuł. Tak jakby nie chciał znać odpowiedzi. 
- Czegoś zabrakło ? 
- No tak, komunikacji. Wystarczyłoby zadzwonić ?, 
przyj ść ?, umówić się ? 
- Co teraz ? 
- Wystarczy zadzwonić !, przyj ść !, umówić się ! 
- Jakieś przesłanie dla instruktorów hufca? 
- PosłuŜę się słowami Sławka, bo są zacne i oddają stan du-
cha i umysłu naszych członków „Dla Was czapki z głów" bo 
to Wy stanowicie o istocie harcerstwa rydułtowskiego. 
-Dziękuję za rozmowę. 
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trzech mieszkańców Gołkowic pochodził z Czech. Przypo-
mnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w jednym z domów 
przy ulicy Sobieskiego w Gołkowicach. W pierwszy dzień 
świąt zmarła 57-letnia kobieta. Na miejscu był lekarz, który 
stwierdził zgon, a ciało zabrano. 27 grudnia bliski ofiar zna-
lazł zwłoki dwóch kolejnych osób. Zmarli to 52-letni męŜczy-
zna oraz 79-letnia kobieta. Wszyscy byli ze sobą spokrewnie-
ni. Wstępne analizy wykluczyły działanie osób trzecich. Oso-
by te nie zmarły w wyniku urazów zewnętrznych. W toku 
śledztwa ustalono, Ŝe alkohol najprawdopodobniej pochodził 
z terenu Czech. W związku z tym czeska policja kontroluje 
punkty handlujące alkoholem. 
 
Powiat 
 

  Górnicy szykują się do największego strajku  
od 30 lat  

 
Trwają obecnie referenda. To na ich podstawie związki zawo-
dowe zdecydują, czy w lutym przeprowadzony zostanie strajk 
generalny jakiego nie było od 30 lat. Znane są juŜ wyniki 
referendum z 18 kopalń Kompanii Węglowej. Górnicy w tych 
jednostkach, aŜ w 97% opowiedzieli się za strajkiem general-
nym. Frekwencja wyniosła blisko 60%. To oznacza, Ŝe refe-
rendum jest waŜne. W tym tygodniu referendum zostanie 
przeprowadzone w kopalniach naleŜących do Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej (od 15.01) i Katowickiego Holdingu Wę-
glowego (od 17.01). Zapowiadany na luty strajk w śląskich 
kopalniach, ma być największym od ponad 30 lat. U jego 
podstaw leŜą głównie obawy górników o kształt systemu 
emerytur górniczych. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli 
ograniczenie prawa do emerytury po przepracowaniu 25 lat 
pod ziemią do tych górników, którzy pracują bezpośrednio 
przy wydobyciu. 
 

Finał WOŚP: jak hojni byli mieszkańcy powiatu  
wodzisławskiego?  

 
Powoli spływają informacje na temat zbiórek pieniędzy w 
powiecie wodzisławskim. Nie wszystkie kwoty są oficjalnie 
potwierdzone, ale juŜ wiadomo, Ŝe tylko w Pszowie, Radlinie 
i Wodzisławiu zebrano ponad 153 tysiące zł. Wielka Orkie-

stra Świąteczne Pomocy 
zagrała wyjątkowo głośno 
w powiecie wodzisław-
skim. Sztaby prześcigały 
się w organizacji finału, 
który miał przynieść jak 
najwięcej pieniędzy dla 
akcji Jurka Owsiaka. 
T rud no  wy mi e n i ać 
wszystkie atrakcje, licyto-
wane przedmioty czy 
szczegóły programu arty-
stycznego. NajwaŜniejszy 
jest efekt. A ten jest zado-

walający. Z pierwszych danych, które spływają, a są to po 
części nieoficjalne kwoty, wynika, Ŝe tylko w Pszowie, Radli-
nie i Wodzisławiu zebrano ponad 152 tysiące zł. W Pszowie 
wolontariusze zebrali 24.101,74 zł, choć jak zastrzega główny 

koordynator Marcin Grzenia, jest to kwota nieoficjalna. – 
Spływają jeszcze informacje ze szkół ile udało się zebrać do 
skarbonek – mówi. 
Sztab przy Wodzisławskim Klubie Naszej Ziemi zebrał 17-
.224,75 zł i 13,05 litra krwi. Sztab przy Zespole Szkół nr 1 w 
Wodzisławiu 6.945,00zł, przy Zespole Szkół nr2 29.000,00zł, 
przy Zespole Szkół Ekonomicznych w W-awiu Śl 21-
.700,00zł. Zaś harcerze zebrali 20 tysięcy zł. W sumie w Wo-
dzisławiu udało się zebrać 94.869,75zł. W Radlinie działał 
tylko jeden sztab. To jednak w niczym nie przeszkadzało. 
Wszystko działo się w tutejszym MOK-u a wolontariusze teŜ 
dobrze kwestowali. Udało się zgromadzić łącznie 33.700 zł.   
 Co warte jest uwagi w szeregach wolontariuszy wiek nie grał 
roli. Najmłodszy miał dwa lata a najstarsi, choć wieku nie 
zdradzają, są studentami Uniwersytetu III Wieku w Wodzisła-
wiu. To cieszy, zwłaszcza, Ŝe w tym roku WOŚP grała dla 
ratowania Ŝycia najmłodszych i dla godnej opieki dla ludzi 
starszych.  
                                                                                                     
Powiat  

Człowiek Roku tuWodzisław.pl 2012  
 
Po kilku dniach konkursu są juŜ zdecydowani liderzy, którzy 
idą łeb w łeb. Dotąd najwięcej głosów zebrał Grzegorz Meisel 
– pomysłodawca i producent pierwszej wodzisławskiej czeko-
lady, społecznik i inicjator wielu akcji. Jednak na plecach 
czuje oddech Bartosza Nosiadka – autora ksiąŜki „Zarabianie 
prawdziwych pieniędzy, czyli czego nie powie ci Ŝaden do-
radca”, która w 2012 roku stała się ogólnopolskim bestselle-
rem sprzedanym w tysiącach egzemplarzy. Zwolennicy tych 
dwóch nominowanych hojnie dzielą głosami. Tych dwóch 
kandydatów goni Janina Chlebik - Turek. Niewykluczone, Ŝe 
między tymi trzema osobami rozstrzygnie się, kto zosta-
nie Człowiekiem Roku 2012 tuWodzisław.pl. Przypomnijmy, 
Ŝe Do tytułu Człowieka Roku tuWodzisław.pl 2012 są nomi-
nowani: 
 1. Andrzeja Brzezinkę – trenera zespołu siatkarskiego Zorza 
Wodzisław; 
2. Janinę Chlebik – Turek - dyrektorkę Rydułtowskiego Cen-
trum Kultury, radną Rady Powiatu Wodzisławskiego; 
 3. Gabrielę Chromik - członkinię Stowarzyszenia Dress for 
Success, zastępcę przewodniczącej Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych, radna z Radlina; 
 4. Krzysztofa Dybca - inicjatora akcji Wodzisław-tu kupuj!, 
prezesa Izby Gospodarczej w Wodzisławiu; 
5. Grzegorza Meisel – inicjatora szeregu akcji i przedsię-
wzięć, przedsiębiorcę, producenta pierwszej wodzisławskiej 
czekolady; 
 6. Bartosza Nosiadka - autora ksiąŜki „Zarabianie prawdzi-
wych pieniędzy, czyli czego nie powie ci Ŝaden doradca”, 
która w 2012 roku stała się ogólnopolskim bestsellerem 
sprzedanym w tysiącach egzemplarzy. 

  
To czytelnicy portalu wybiorą zwycięzcę.  
Głosowanie będzie trwało do 31 stycznia. 

 
 

Informacje pochodzą z serwisu tuWodzisław.pl 
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D nia 28 listopada 2012 r. w  Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym nr 3 w Wodzisławiu Śl. odbył się 
X Mi ędzyszkolny Konkurs Gwary Śląskiej pod 
hasłem „ W kuchni i przy piecu”. W konkursie 

swoje umiejętności prezentowali uczniowie klas I – III szkół 

podstawowych z całego powiatu wodzisławskiego. Honoro-
wym gościem dziesiątej edycji konkursu był bardzo popular-
ny wśród śląskiej społeczności, kucharz Pan Remigiusz Rącz-
ka.  Uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 3 w Rydułtowach 
równieŜ brali udział w konkursie. Uczeń klasy III a Karol 
Ćmok juŜ po raz drugi wziął udział w tym konkursie i po raz 

drugi zajął  I 
miejsce.  Karol, 
jak i wszyscy 
uczestnicy mu-
sieli się wykazać 
z n a j o m oś c i ą 
gwary śląskiej 
prezentując wy-
brany przez sie-
bie tekst. Opo-
wiadał o „swoim 
starziku Erwinie 
jak łobiod wyma-

nił, kiedy to starka Cila zachorowała”. Śląskie powiedzenia i 
wyrazy, których juŜ się nie uŜywa, często wywoływały wśród 
uczestników i jury gromki śmiech. Jesteśmy jako szkoła dum-
ni z występu  naszego „małego ślązaka” Karola, Ŝyczymy mu 
dalszych sukcesów w pogłębianiu tradycji i gwary śląskiej.  
 

Joanna Bugdoł 
 

K lub Skatowy HERKULES Rydułtowy w miesiącu 
listopadzie 2012 zorganizował cykl 3 turniejów w 
skacie sportowym o Mistrzostwo Rydułtów. W 
turniejach brało udział łącznie 16 skacistów, wy-

łącznie mieszkańcy Rydułtów. Po zaciętej i wyrównanej wal-
ce wyłoniono Mistrza Rydułtów w Skacie za 2012 rok, któ-
rym został:  Bolesław Tomaszewski. Następnie miejsca zajęli: 
Kazimierz Swoboda, Erwin MenŜyk i Alfred Kral.  
W dniu 01.12 br odbył sie w Pubie Warka w Rydułtowach, 
zorganizowany TakŜe przez Klub Herkules Rydułtowy Tur-
niej Skata z cyklu Grand Prix Okręgu Śląsk-Południe. Turniej 
rozgrywano  o  Puchar  Przewodniczącego  NSZZ 
"SOLIDARNOŚĆ"  KWK "Rydułtowy-Anna".  W  turnieju 
brało udział łącznie 64 skacistów z 15 klubów skatowych z 
okolicznych miejscowości. Rozegrano 2 serie po 48 rozdań. 
Kolejność była następująca: 
1 Pielacz Marian           LKS DĄB Gaszowice         3 975 pkt 
2 Balcar Krystian          WOKiR Połomia                 3 168 pkt 
3 Kura Jan            SKS CZARNI KrzyŜkowice        2 859 pkt 
4 Szulik Mirosław          LKS Lyski                          2 776 pkt 
5 Wojtaszewski Stanisław   TKKF Skat Racibórz     2 638 pkt 
Najlepszym z klubu Herkules Rydułtowy był Prezes Klubu 
Erwin MenŜyk, który zajął 10 miejsce. 

Józef Cegiełka 
 

Od  ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Rydułtowach minęły juŜ prawie dwa 

lata. Teraz, po tak długiej przerwie, nowi ludzie, nowy sztab 
wzięli się do pracy po to aby w ten jeden wyjątkowy dzień w 
roku w Rydułtowach biło wielkie czerwone serce. „To nie 
dzięki nam, lecz grupie ponad 40 młodych wolontariuszy 
udało nam się sprawić, Ŝe zrobiliśmy pierwszy krok do odbu-
dowy tradycji jaką niewątpliwie są coroczne finały Wielkiej 
Orkiestry” – powiedział Kamil Jakubiak – szef Rydułtowskie-
go Sztabu WOŚP wraz z  grupą młodych ludzi z Rydułtów 
zorganizowali XXI Finał Orkiestry w naszym mieście. Fina-

Mówione gwarą… 

Technikum Nr3 ZST w Wodzisławiu zajęło  
14 miejsce w kraju i 3 w woj. śl. w rankingu techni-

ków w/g dziennika Rzeczpospolita i tygodnika  
Perspektywy. To wielki i kolejny sukces naszej  

wodzisławskiej  ponadgimnazjalnej szkoły. 
 

Ryszard Zawadzki 

Klub Skatowy „HERKULES” 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
po przerwie wraca do Rydułtów 
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łowe imprezy rozpoczęły się juŜ w piątek koncertami w Ze-
spole Szkół nr. 2 przy ul. Obywatelskiej oraz w Liceum im. 
Noblistów Polskich, na których młodzieŜ naszego miasta mo-
gła się nie tylko bawić ale wspomóc szczytny cel Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy która tego roku grała nie tylko 
aby pomóc najmłodszym chorym w potrzebie ale równieŜ dla 

godnej opieki medycznej senio-
rów. Kontynuacją tego wielkie-
go przedsięwzięcia był występ 
Kabaretu DNO w sobotę na sali 
teatralnej Rydułtowskiego Cen-
trum Kultury Feniks. Finał jed-
nakŜe moŜe być tylko jeden i 
tak Wielki Finał WOŚP odbył 
się w niedzielę 13 stycznia. Od 
wczesnych  godzin  porannych 
wszyscy, sztab, wolontariusze i 
artyści pracowali na to aby ze-
brać jak najwięcej pieniędzy do 
WOŚPowych  puszek.  Nieofi-
cjalnie  udało  się  zebrać 
20 286,58 zł, dokładna kwota 
będzie  znana  po  przeliczeniu 

całości zebranych pieniędzy przez bank. Najwięcej bo ponad 
2 790 zł zebrała najmłodsza wolontariuszka Rydułtowskiego 
Sztabu – Natalia Kosteczko która to dzielnie pomagała pro-
wadzić licytacje finałowych gadŜetów. Na drugim miejscu z 
wynikiem 1 441 zł uplasowała się Aleksandra Czogała, na 
trzecim natomiast Olimpia Malina która w puszce miała po-
nad 1 380 zł. 

Sylwia Kosteczko 

Podziękowanie 
 

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Sylwii S. kasjerce 
w sklepie „Biedronka” przy ul. Ofiar Terroru w 
Rydułtowach. Po wyjściu ze sklepu słyszałem, Ŝe 
ktoś mnie woła. Była to Pani kasjerka, która po-

wiedziała, Ŝe zauwaŜyła jak wypadły mi pieniądze z 
kieszeni. Za zwrot jeszcze raz bardzo dziękuję Pani 
Sylwii S. tym bardziej, Ŝe była to większa gotówka. 

 
Stanisław ( nazwisko znane redakcji ) 

W  Rydułtowskim szpitalu mamy nowoczesny endoskop. 
Jest to sprzęt do tzw. kolonoskopii i kosztował ponad 

200 tys. zł. Z tego 45 tyś. zł to kwota dofinansowania ze strony 
gmin, który obejmuje swym zasięgiem rydułtowski szpital. 
 

N owiny Wodzisławskie z grudnia informowały o pladze 
biedronek. Ciekawe czy wiosną i latem te azjatyckie bie-

dronki staną się dla ogrodników rzeczywistym zagroŜeniem . 
 

P anie ze Związku Zawodowego Kobiet w Górnictwie pu-
blicznie poprzez media stwierdziły, Ŝe kobiety w górnic-

twie są dyskryminowane w płacach. Potem okazało się, Ŝe jest 
to nieprawdą i musiały przepraszać za swoje wypowiedzi. 
 

S porym odzewem odbił się artykuł w Nowinach ( „Dwaj 
wnukowie pani burmistrz otrzymali mieszkania z miasta 

„). Ciekawe czy wyjaśnienia pani burmistrz przekonały czytel-
ników ?  
 

D uŜym zainteresowaniem cieszył się artykuł „Obok nas 
jest ptasi świat”. Warto przy tym wiedzieć, Ŝe pierwsze 

szlify publicznej działalności w sferze ekologii pan Tomasz 
Sczansny zdobył realizując zadania w ramach TMR. 
Nowiny Wodzisławskie w artykule „Ksiądz do wiernych – 
„Nie umiecie tego kapnąć” informowały o kazaniu jakie wy-
głosił ksiądz na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Chodzi oczywiście o naszego proboszcza z Orłowca. 
 

Z  wywiadu z komendantem straŜy miejskiej wynika, Ŝe 
mieszkańcy Rydułtów wolą płacić mandat 500 zł za po-

dejrzenie spalania śmieci,  niŜ  oddawać  popiół  do analizy. 
Szkoda, Ŝe pan komendant nie podał ile takich mandatów straŜ 
wyegzekwowała.  
 

M edia informują, Ŝe policja złapała włamywaczy ( miko-
łajów), którzy obrabowali rydułtowski lombard.  

 

D zięki pomocy finansowej miasta Rydułtowy rydułtowska 
policja wzbogaciła się o nowy samochód policyjny.   

 

M edia informują o konflikcie jaki trwa pomiędzy miesz-
kańcami osiedla Orłowiec a administracją a związany z 

opłatami za ciepło. 

 

Na podstawie wiadomości z innych mediów  

Z Ŝycia miasta 
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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 

 
 

 

Z archiwum TMR 

Wychodnia Skałka ul. Leona 

 

Lipiec 1971r. budynki z tyłu  
( od podwórza) ul. Mickiewicza  

tzw. Vajdoki były dwa rozebrane  
w latach 1970-75  

przed byłym Domem Kultury .JPG 
Naczelnik p. Gawron. W tym miejscu w 

roku 1930 zbudowano dwie studnie  
głębinowe o średnicy wody 4 m. 
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Humor Humor Humor 
Nazwa firmy 

W ysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. 
Pierwszy pyta:  

- Gdzie lecisz?  
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską.  
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy! 
 

* * * 

S łyszałem w radiu, Ŝe jutro ma być 2 razy zimniej niŜ dzi-
siaj.  

Nie mogę się juŜ doczekać, co z tego wyniknie. Dziś jest 0 
stopni... 

* * * 

W iesz, w Walentynki zrobiono w naszej firmie ankietę i 
okazało się, 

 Ŝe jestem najbardziej poŜądanym facetem w robocie. 
- No to powinieneś się cieszyć! 
- Ni cholery, u nas pracują sami męŜczyźni... 
 

* * * 

T ato, ile kosztuje małŜeństwo? 
- Nie mam pojęcia synu, ciągle płacę. 

 
* * * 

 

P roszę księdza, czy jak w kaŜdą niedzielę dam na tacę 100 
zł, to czy  

pójdę do nieba?  
- Zawsze warto spróbować… 

* * * 
 

N astępnym po Unii Europejskiej laureatem Pokojowej 
Nagrody Nobla będzie Biedronka - za powstrzymywa-

nie niepokojów społecznych niskimi cenami bułek. 
 

* * * 
 

D yrygent niezadowolony z gry bębnów: 
- Jak widać, Ŝe jest kiepskim materiałem na muzyka, to 

mu się daje dwie pałeczki i sadza za bębnem. 
Na co ktoś zza bębnów odpowiada: 
- A jak i do tego się nie nadaje, to mu się jedną pałeczkę od-
biera i szykuje na dyrygenta. 
 

* * * 
 

D Ŝentelmen rozmawia ze swoją sąsiadką: 
- Madame, słyszałem wczoraj jak Pani śpiewała. 

- Tak tylko, dla zabicia czasu - odpowiada zawstydzona da-
ma. 
- Straszną broń Pani wybrała, Madame! 

 
* * * 

Niezwykli mędrcy  
w rydułtowskiej świątyni.  

 

T radycją stały się juŜ boŜonarodzeniowe koncerty orga-
nizowane przez Szkołę Muzyczną im. Pawła Świętego 
w Rydułtowach. Za sprawą gościny księdza Konrada 
Opitka, który jest zawsze bardzo przychylny tej inicja-

tywie 6 stycznia 2013r odbył się kolejny piękny spektakl z udzia-
łem uczniów i nauczycieli tej bardzo szeroko działającej placów-
ki. Tegoroczny koncert „ Idę do Ciebie mój mały Jezu” pięknie 
wpisał się w tradycję obchodów święta Trzech Króli. Scenariusz 
tego zimowo-kolędowego widowiska przepełniony został bogac-

twem treści 
i stylów 
m u z y c z -
nych, po-
cząwszy od 
t r ad yc y j -
nych pol-
skich kolęd 
przez mu-
zykę roz-
rywkową o 
t e ma t y c e 
świąteczno 

–zimowej, aŜ po muzykę filmową. Nauczyciele szkoły zgroma-
dzili na scenie prawie 70-ciu wykonawców, uczniów klasy skrzy-
piec, fletu, fortepianu, gitary, perkusji i śpiewu, sami koncertując 
ze swoimi podopiecznymi. Bardzo wielkie wraŜenie na słucha-
czach zrobiła szkolna orkiestra skupiająca dzieci w róŜnym wie-
ku, które łączy jeden wspólny cel – muzykowanie. Bogactwo 
instrumentów, a takŜe ciekawe opracowania tradycyjnych kolęd 
to kolejna domena tego niezwykłego koncertu, który dostarczył 
wielu wraŜeń nawet najbardziej wymagającym słuchaczom zgro-
madzonym licznie w rydułtowskiej świątyni. Piękne stroje dopeł-
niły całości. PoraŜeni poziomem artystycznym koncertu „Idę do 
Ciebie mój mały Jezu” z niecierpliwością oczekujemy kolejnego 
spektaklu w wykonaniu uczniów rydułtowskiej szkoły. 
 

Słuchacze 

Występy Rzuchowianek i Old Stars z Ŝyczeniami  
noworocznymi: Kobyla, Syrynia, Rybnik,  

Raszczyce 
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M iniony rok 2012 był rokiem szczególnym w 
historii Kopalni „Rydułtowy-Anna”, albowiem 
obchodziliśmy w nim wspaniały  jubileusz   
dwustu  dwudziesto  -lecia  jej istnienia. Ponad 

dwuwiekowa historia naszego zakładu rozpoczęła się w 1792 
roku od powstania kopalni „Hoym”, później nazwanej kopal-
nią „Ignacy”. W 1806 roku rozpoczęła swą działalność kopal-
nia „Charlotte”, która po II wojnie światowej przyjęła nazwę 
„Rydułtowy” i do dnia dzisiejszego prowadzi się tu eksploata-
cję. Na sąsiednich terenach, w 1832 roku eksploatację rozpo-
częła kopalnia, której nadano nazwę „Anna”. Przez ponad 

półtora wieku funkcjo-
nowała ona jako sa-
modzielny zakład wy-
dobywczy aŜ do 2004 
roku, kiedy to została 
połączona z kopalnią 
„Rydułtowy”. Od tego 
momentu, w ramach 
struktur Kompanii 
Węglowej działalność 
prowadzi juŜ dwuru-
cho wa  ko p a l n ia  

„Rydułtowy-Anna”.  Tak waŜna zmiana otworzyła nowy roz-
dział historii. Sąsiadujące ze sobą zakłady zostały połączone 
w jeden, co pozwoliło uzyskać pozytywne efekty w obszarze 
produkcyjnym i społecznym. Z perspektywy czasu moŜna bez 
wątpienia uznać decyzję o połączeniu za słuszną, z korzyścią 
dla obu kopalń. Podsumowując miniony rok 2012 z satysfak-
cją mogę stwierdzić, Ŝe był to bezpieczny i udany rok dla 
naszej Kopalni. Wydobywając 2.213.400 ton węgla, przekro-
czyliśmy o ponad 100 tys. ton załoŜone zadania wydobywcze. 
Wykonaliśmy równieŜ więcej, niŜ zakładano na początku 
roku, robót przygotowawczych i udostępniających. Aby wła-
ściwie docenić te osiągnięcia naleŜy podkreślić, Ŝe nasza Ko-
palnia prowadzi wydobycie w bardzo trudnych warunkach 
górniczo-geologicznych, wynikających z głębokości prowa-
dzonej eksploatacji oraz występujących tu zagroŜeń natural-
nych. Stale prowadzimy procesy restrukturyzacyjne, a Kopal-
nia jest ciągle w fazie przekształceń i dochodzenia do osta-
tecznego modelu docelowego. W  roku 2012 zamknęli śmy 
kolejny etap likwidacji Ruchu „Anna”. W marcu zakończone 
zostało ciągnienie urobku szybem „Chrobry II” i zatrzymany 
został zakład przeróbczy. Od tego czasu Kopalnia funkcjonu-
je jako jednoruchowa, z likwidowanym Ruchem „Anna”. 
Ukończyliśmy likwidację szybu „Jan” i rozpoczęty został 
proces likwidacji szybów „Jedłownik III”, „Chrobry II”  i 
zakładu przeróbczego. Ostatnie trzy ściany w złoŜu „Anna” 
sczerpane zostaną w kierunku szybu wydobywczego Leon II, 
a ostateczny proces likwidacji Ruchu „Anna” zakończony 
zostanie w roku 2017. W  roku 2013 planujemy uzbrojenie i 
oddanie do ruchu 5-ciu ścian wydobywczych w pokładach 
703/1, 706 i 713/1-2. Ta ilość zabezpieczy Kopalni uzyskiwa-
nie optymalnego poziomu produkcji i sprzedaŜy, na poziomie 
około 9.000 ton/dobę. Będziemy takŜe dalej udostępniać no-
we rejony eksploatacyjne i prowadzić intensywną rozcinkę 

złoŜa.  WciąŜ inwestujemy w budowę nowych układów trans-
portowych na dole kopalni. Rozbudowujemy transport kolej-
kami podwieszanymi spalinowymi, które są znacznie bardziej 
wydajne i sprawne od dotychczas stosowanych. Łączna dłu-
gość wyrobisk, w których funkcjonują juŜ kolejki podwiesza-
ne spalinowe, wynosi ponad 15 km. Sukcesywnie kupujemy 
nowe sekcje obudowy zmechanizowanej, co znacząco 
usprawnia prowadzenie wydobycia, a przede wszystkim 
wpływa na poprawę bezpieczeństwa. We wszystkich ścianach 
stosujemy nowoczesne, wysokowydajne elektryczne kombaj-
ny ścianowe o duŜej mocy. Inwestujemy takŜe  w moderniza-
cję urządzeń odstawy oddziałowej i zbiorczej. Dla poprawy 
komfortu pracy stale rozbudowywana jest klimatyzacja gru-
powa, dzięki której skutecznie zwalczamy zagroŜenia tempe-
raturowe. 
Te wszystkie działania słuŜą zwiększeniu wydajności doło-
wej, ale przede wszystkim zapewniają większe bezpieczeń-
stwo i komfort pracy naszych załóg. W kolejnych latach kon-
tynuowane będą strategiczne dla kopalni inwestycje: pogłę-
bianie szybu Leon IV do głębokości 1210 m, budowa nowego 
poziomu 1150 m, budowa dwóch nowych zbiorników urobku 
na poziomie 800 i 1200 m oraz udostępnienie nowych rejo-
nów. Rozbudowana zostanie infrastruktura na powierzchni 
wokół szybu Leon IV. Planujemy równieŜ budowę po-
wierzchniowej stacji odmetanowania. Istotnym czynnikiem, 
od którego równieŜ zaleŜeć będzie dalszy los Kopalni, jest 
przychylność otoczenia. Dotyczy to w szczególności miesz-
kańców i władz miasta Rydułtowy, pod którym prowadzimy 
wydobycie w największym zakresie, ale równie mieszkańców 
i władz: Gminy Gaszowice, Miast: Rybnik, Pszów i Radlin. 
Działania ze strony Kompanii Węglowej i Kopalni ukierun-
kowane były i są na minimalizowanie wpływów prowadzonej 
działalności na powierzchni oraz na bieŜące usuwanie jej 
skutków. Na zakończenie, korzystając z okazji, chciałem w 
imieniu własnym i wszystkich pracowników naszej Kopalni 
Ŝyczyć wszystkim mieszkańcom Rydułtów oraz sąsiadują-
cych z nimi miast i gmin szczęścia, zdrowia, pomyślności w 
Ŝyciu rodzinnym i zawodowym oraz spełnienia marzeń w 
Nowym Roku – WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO - 
SZCZĘŚĆ BOśE!  
               

Dyrektor Kopalni „Rydułtowy-Anna” 
Janusz MATUSZEK 

 
Dziękujemy za przesłanie artykułu do gazety. 
JednakŜe w związku z dyskusjami i krąŜącymi wypowiedzia-
mi bardzo prosimy o odpowiedzi na pytania: 
1) Czy rzeczywiście sprzedaŜ węgla jest tak mała Ŝe rozwaŜa 
się czasowe wstrzymanie wydobycia ? 
2) Czy będą zmiany w funduszu socjalnym Kopalni i czy 
nadal działać będą odrębne fundusze dla Rydułtów i Anny? 
3) Czy związki zawodowe Kopalni z R I i Anny łączą się i 
czy ilość związków się zmieni? 
4) Jakie są zmiany związane z deputatami węglowymi. 
 
  

Henryk Machnik  
Prezes TMRu 

Kopalnia Rydułtowy - Anna  
podsumowanie 2012 roku 
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O lejki eteryczne są niezastąpione w likwidowaniu 
kataru, bólów gardła i wielu innych dolegliwo-
ści. Te niezwykłe substancje pochodzące z ro-
ślin, pachnące niczym najdroŜsze perfumy, kryją 

w sobie nawet do kilkuset składników, do dziś nie do końca 
poznanych. 
 
Olejki na przeziębienie i grypę 
Z mięty pieprzowej 
Jego głównym składnikiem jest mentol, którego orzeźwiający smak i zapach wykorzystywany jest przez producentów słodyczy, 
cukierków, past do zębów, gum do Ŝucia. Olejek miętowy odświeŜa, ma właściwości antyseptyczne, wzmacniające i pobudzają-
ce. Działa rozkurczowo, przeciwwzdęciowo, przeciwbólowo i wykrztuśnie. Zastosowanie: zmęczenie, apatia, napięcie nerwowe, 
bóle głowy, dolegliwości Ŝołądkowe (mdłości, wymioty, niestrawność), napięciowe bóle głowy , przeziębienie, kaszel, katar, 
bóle mięśni, stawów, uŜądlenia owadów. 
 
Z drzewa herbacianego 
Otrzymuje się go z liści drzewa rosnącego dziko w Australii. Ma silne właściwości antyseptyczne, jest silnym środkiem przeciw-
bakteryjnym i przeciwwirusowym, ma równieŜ działanie przeciwgrzybicze. MoŜna go  stosować bezpośrednio na skórę bez roz-
cieńczania. Zastosowanie: grypa, przeziębienie, zapalenia jamy ustnej i gardła, grzybice, stany zapalne skóry, trądzik, łupieŜ . 
 
Sosnowy 
Silnie pachnący olejek otrzymuje się z igieł i gałązek polskiej sosny. Ze względu na swe działanie antyseptyczne i wykrztuśne 
stosowany jest często w syropach przeciwkaszlowych. Działa równieŜ pobudzająco i odświeŜająco, zwiększa odporność organi-
zmu. Zastosowanie: infekcje dróg oddechowych, przeziębienia, kaszel, astma, grypa, infekcje pęcherza moczowego, stany prze-
męczenia, pobudzenie krąŜenia. 
 
 
AnyŜowy 
Pozyskuje się go z nasion rośliny zwanej biedrzeniec anyŜ. Ma właściwości rozkurczowe i antyseptyczne. Jest świetnym środ-
kiem regulującym zaburzenia trawienia, łagodzącym bóle Ŝołądka i skutki zatrucia. Działa równieŜ wykrztuśnie i antyseptycznie, 
stąd często dodaje się go do mieszanek przeciwkaszlowych i udraŜniających drogi oddechowe przy katarze. Zastosowanie: dole-
gliwości układu trawiennego (równieŜ na tle nerwowym), migreny , wzdęcia, kaszel, katar, przeziębienie, grypa, astma, bolesne 
miesiączki . 
 
Cytrynowy  
Ze skórek owoców cytryny pozyskuje się olejek o orzeźwiającym zapachu. Jego właściwości antyseptyczne wykorzystywane są 
przy infekcjach gardła i przeziębieniach. ObniŜa ciśnienie krwi, uspokaja, łagodzi stany lękowe, odświeŜa, dlatego korzystnie 
działa na kobiety w okresie menopauzy. Wzmacnia siły obronne organizmu. Uwaga! Jeśli posmarujemy nim skórę, nie wolno się 
opalać - grozi to reakcją fotoalergiczną. Zastosowanie: infekcje, przeziębienie, osłabienie, zaburzenia trawienia, nadciśnienie, 
anemia , ukąszenia owadów, pielęgnacja skóry, opryszczka i trądzik.Poza pojedynczymi olejkami, które działają bakteriobójczo i 
odkaŜająco, są takŜe preparaty łączące w sobie wiele aromatów. Aromatol, polski odpowiednik niemieckiego Amolu, jest kombi-
nacją olejków melisy, goździka, cynamonu, cytryny, lawendy . MoŜna nim płukać gardło, robić inhalacje, dodawać do kąpieli, 
stosować doustnie, wcierać w skórę. 
 
 
Silne specyfiki 
Olejki eteryczne mają bardzo silne działanie. Dlatego w aromaterapii nie stosuje się ich w czystej postaci, lecz miesza z wodą, 
olejami roślinnymi lub kosmetycznymi. Wielu olejków nie wolno stosować przy nadciśnieniu. Aromaterapia nie jest teŜ wskaza-
na w ciąŜy. Olejki mogą być przyczyną alergii, dlatego zanim uŜyjemy danego specyfiku, przeprowadźmy test uczuleniowy. 
Kropelkę olejku zmieszajmy z łyŜeczką oleju roślinnego i tą mieszaniną posmarujmy skórę za uchem lub w zgięciu łokcia. Jeśli 
po 24 godzinach nie pojawi się uczulenie - olejek moŜna stosować. Niektórych olejków nie wolno nakładać na skórę przed wyj-
ściem na słońce, poniewaŜ mogą wywołać reakcję fotouczuleniową  
 

 
Gazeta.plZdrowie 

 
 

Olejki w walce z przeziębieniem i grypą  
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1. Budowa budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem 
terenu przy ul.Wojciecha Korfantego -  Wykonano zago-
spodarowanie terenu związane z budową kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej, wodociągu, sieci niskiego napięcia, oświetle-
nia terenu. W miesiącu październiku oddano do uŜytkowania 
budynek nr 1 w którym znajduje się 9 mieszkań. W miesiącu 
listopadzie zostaną przekazane do uŜytkowania pozostałe dwa 
budynki na łączną ilość mieszkań 48 szt, łącznie 57 mieszkań 
– wartość kosztorysowa  8 215 965,00 
2. Modernizacja budynku Urzędu Miasta - wymiana in-
stalacji CO - Została wykonana nowa instalacja centralnego 
ogrzewania wraz z  modernizacją kotłowni.- wartość koszto-
rysowa 145 000,00 
3. Modernizacja ulicy Barwnej – projekt - Został opraco-
wany projekt  budowlano-wykonawczy obejmujący branŜę 
drogową, elektryczną, kanalizacyjną w zakresie kanalizacji 
deszczowej. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację in-
westycji drogowej – wartość kosztorysowa 83 000,00 
4. Oświetlenie terenu ulicy Ofiar Terroru i ul. Leona - W 
rejonie ulicy Ofiar Terroru i Leona zostało zabudowanych 14 
słupów wraz z oprawami oświetleniowymi o mocy 70W kaŜ-
da – watość kosztorysowa 107 380,00 
5. Przepust na rzece Nacyna - ul. Marcina Strzody - Został 
wykonany przepust drogowy 2 -otworowy z rur Ŝelbetowych 
kielichowych o średnicy Ø 1200 mm. Zabudowano bariery 
szczeblinkowe oraz bariery energochłonne. Zostały pozyska-
ne środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej "FSUE" 
w wysokości 408 678 zł. – wartość kosztorysowa 519 084,00 
6. Tereny rekreacyjne  A. Mickiewicza w Rydułtowach - 
RydułtowskA FikołkowniA RAFA etap I i II - W ramach II 
etapu zabudowane zostały następujące urządzenia zabawo-
we : zestaw zabawowy nr 1 i 2, karuzela krzyŜowa, karuzela 
talerzowa  wraz  z  nawierzchniami  bezpiecznego  upad-
ku.Ponadto zakupiono i zainstalowano dwa punkty kamero-
we, scenę z zadaszeniem. gabloty informacyjne i budynek 
gospodarczy.Zostały pozyskane środki z EFRR w ramach 
etapu II w wysokości 182 449,96 zł.  – wartość kosztorysowa 
4 630 000,00 
7.  Kompleksowa  termomodernizacja  budynku  Szkoły 
Podstawowej nr 3 - W ramach realizacji zadania dokonano 
docieplenia ścian zewnętrznych,  stropodachów,  częściową 
wymianę  stolarki  okiennej  oraz wykonano węzeł  cieplny 
wraz z przyłączem ciepłowniczym. Pozyskana została po-
Ŝyczka i dotacja z WFOŚ i GW w wysokości: poŜyczka 213 
053,00 zł, dotacja 244 395,00 zł. – wartość kosztorysowa 760 
092,16 
8. Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ul. Ofiar 
Terroru w Rydułtowach - Dnia 13.09.2012 roku  została 
podpisana umowa z firmą Remontex z Rybnika  na wykona-
nie robót budowlano montaŜowych budowy parku. Zakres 
robót obejmuje wykonanie pięciu placów zmysłów połączo-
nych ze sobą traktami pieszymi. Zostanie wykonane uzbroje-
nie terenu oraz zieleń i elementy małej architektury. Termin 
zakończenia robót 15.07.2013 roku  - wartość kosztorysowa 4 
300 919,71 
9. Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich 
Jagielońska - Ostateczne dokończenie prac projektowych i 
uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi po wejściu  w Ŝycie 

zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w przewidy-
wanym terminie luty 2013 rok. – wartość kosztorysowa 520 
000,00 
10. Modernizacja odcinka drogi bocznej ul. Romualda 
Traugutta - Został zmodernizowany odcinek drogi bocznej 
poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej 
wraz z wymiana krawęŜników. Roboty zostały wykonane 
przez ZGK. – wartość kosztorysowa 75 600,00 
11. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 - 
Został opracowany projekt budowlano wykonawczy obejmują-
cy branŜę architektoniczno - budowlaną w zakresie likwidacji 
zagroŜeń poŜarowych i instalacyjną w zakresie wymiany insta-
lacji CO i budowy instalacji hydrantowej – wartość kosztory-
sowa 450 000,00 
12. Modernizacja dróg bocznych – projekt - Zostało złoŜo-
nych 9 ofert cenowych w postępowaniu do 14 000 euro na 
wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi bocznej 
ulicy Pietrzkowickiej. Ofertę z najniŜszą ceną złoŜyła firma 
PRO-ADMINI z Zebrzydowic na kwotę 7 872,00 z którą zo-
stanie zawarta umowa. – wartość kosztorysowa 20 000,00  
13. Modernizacja ulicy Obywatelskiej – chodnik - W okre-
sie od 23.07.2012 roku do 19.10.2012 roku zostały wykonane 
roboty budowlane polegające na rozebraniu istniejącego i wy-
konaniu nowego chodnika z kostki betonowej gr. 6cm wraz z 
wymianą krawęŜnika na nowy. – wartość kosztorysowa 140 
000,00 
14. Przebudowa węzła komunikacyjnego DW 935 ul. Raci-
borskiej w Rydułtowach.- Na mocy porozumienia z dnia 23-
.09.2012 roku zawartego pomiędzy Zarządem Województwa 
Śląskiego a Miastem Rydułtowy powierzono Miastu pełnienie 
funkcji inwestora dla realizacji przedmiotowego zadania. Sza-
cunkowy koszt zadania wyniesie 3 440 000,00zł. Wojewódz-
two Śląskie uczestniczy w kosztach zadania w wysokości 80% 
pozostałe 20% to koszt Miasta Rydułtowy, Powiatu Wodzi-
sławskiego, Powiatu Rybnickiego. Wykonawcą robót jest fir-
ma drogowa EUROVIA. Teren budowy został przekazany dnia 
08.10.2012 roku. Termin zakończenia robót zgodnie z umową 
17.12.2012 roku. Obecnie prowadzone są roboty związane z 
realizacją etapu 2 tj. prawoskręt ulicy Gen. Józefa Bema – war-
tość kosztorysowa 3 440 000,00 
15. Modernizacja ulicy śelaznej – projekt - Dnia 11.04.2012 
roku została zawarta umowa z firmą "STUDIO POŁOMSCY" 
z Rydułtów na wykonanie projektu budowlano wykonawczego 
przebudowy drogi wraz z uporządkowaniem gospodarki wod-
no-ściekowej w przedmiotowej drodze. Termin realizacji zada-
nia 15.11.2012 roku – wartość kosztorysowa 20 000,00 
16. Modernizacja ulicy Lipowej - W okresie od miesiąca 
lutego 2012 roku do dnia 06.07.2012 roku Zakład Gospodarki 
Komunalnej  dokonał  wymiany  nawierzchni  asfaltowej  na 
bloczki betonowe gr. 12 ułoŜonych na podbudowie kamiennej 
i podsypce piaskowej. Zakresem robót objęty został odcinek 
drogi o długości 166 mb – wartość kosztorysowa 113 000,00 
17. Przebudowa budynku PP3 na potrzeby Ŝłobka - Dnia 
07.11.2012 roku został przekazany Wykonawcy Robót firmie 
KAZBUD z Warszowic teren budowy. Zakres robót obejmuje 
adaptację pomieszczeń na potrzeby Ŝłobka w którym przeby-
wać będzie 34 dzieci. Adaptacja polegać będzie na wykonaniu 
robót budowlanych i wykończeniowych oraz instalacyjnych z 
uwzględnieniem wykonania zabezpieczeń poŜarowych. Ter-
min zakończenia robót i oddania budynku do uŜytkowania 
15.02.2012 roku. Zostały pozyskane środki z BudŜetu Państwa 

Informacja z przebiegu realizacji  
zadań inwestycyjnych  
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w wysokości  157 000,00 zł. – wartość kosztorysowa 497 
460,00 
18. ŚcieŜka Powstań Śląskich  - projekt - Dnia 15.06 2012 
roku  została  zawarta  umowa  z  pracownią  projektową  
AMAYA  ARCHITEKCI z Katowic na opracowanie projektu 
budowlano  wykonawczego  budowy  ścieŜki  dydaktycznej 
związanej z powstaniami Ślaskimi. Termin realizacji zamó-
wienia do 30.11.2012 roku. – wartość kosztorysowa 15 00-
0,00 
19. Oświetlenie placów zabaw - Wykonano oświetlenie pla-
cu zabaw na osiedlu na Wzgórzu poprzez zabudowę słupa 
oświetleniowego z dwoma oprawami oświetleniowymi. Na 
placu zabaw przy USC zabudowano słup parkowy trójramien-
ny z oprawami.- wartość kosztorysowa 19 420,00 
20. Budowa boisk przy ulicy Jana Kochanowskiego – pił-
kochwyty - Została opracowana dokumentacja techniczna 
podniesienia piłkochwytów i uzyskano decyzję pozwolenia na 
wykonanie robót budowlanych. Planowany termin realizacji 
do końca 2012 roku. – wartość kosztorysowa 12 000,00 
21.Modernizacja ulicy Radoszowskiej – projekt - Dnia 
24.08.2012 roku została zawarta umowa z pracownią projek-
tową PROMOST - WISŁA na wykonanie projektu budowla-
no wykonawczego modernizacji drogi wraz z budową kanali-
zacji deszczowej. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgod-
nie z umową  do 16.08.2013 roku. – wartość kosztorysowa 
185 000,00 
22. Modernizacja ul. Tygrysiej - Przekazano teren budowy 
Wykonawcy robót. Zakres robót do wykonania 708 m2 na-
wierzchni. – wartość kosztorysowa 38 000,00 
23. Modernizacja ul. Skowronków - Zakres robót do wyko-
nania 1414 m2 nawierzchni. Wykonano 60% zakresu robót. – 
wartość kosztorysowa 67 000,00 

 

Opracował Janusz Zawadzki 

Sprawozdanie  
Redaktora  Naczelnego Kluki   

za 2012 
1 
 

M ijają miesiące i mijają lata, ale przychodzi taki 
czas, Ŝe trzeba podsumować osiągnięcia ale tak-
Ŝe problemy, które występują nie tylko w pry-
watnym Ŝyciu, ale takŜe w organizacjach poza-

rządowych jakim jest Towarzystwo 
Miło śników Rydułtów które wydaje 
gazetę „Kluka”. Walne Zebranie 
TMRu oceni działalność Zarządu 
TMRu w tym działalność wydawania 
gazety „Kluka. TMR zdaje sobie spra-
wę, Ŝe wydawanie gazety zawsze było 
i jest sprawą prestiŜową, poniewaŜ 
jesteśmy jednym z 3 stowarzyszeń w 
województwie śląskim, które wydaje 
gazetę. Ktoś powie, Ŝe wydawanie 
gazety to nic prostszego. OtóŜ nie. Są olbrzymie problemy.  
Mamy przykłady jak cięŜko jest teŜ  innym wydawcom. Mieli-
śmy i w dalszym ciągu mamy problemy ze znalezieniem takiej  

ilości reklam, które by mogły pokryć koszty wydawania gaze-
ty. W 2011 roku gazeta przynosiła olbrzymie straty. Zaintere-
sowanie w 2012 roku zakupem gazety utrzymuje się na nie-
zmiennie niskim zakupie gazety, choć przyznać trzeba, Ŝe Ci 
co naszą gazetę kupują czekają na następne wydanie gazety. 
Aby zmniejszyć koszty wydania naleŜało podjąć bardzo rady-
kalne środki. Mianowicie pozbyliśmy się balastu utrzymania 
samochodu. Obecnie gazetę rozwozimy prywatnymi samocho-
dami. Następną rzeczą jaka wynika z konieczności była decy-
zja o wydawaniu gazety w kolorze czarno-białym. Ta decyzja 
skutkowała dodatkowym kłopotem bo Urząd Miasta uznając 
Ŝe gazeta czarno-biała jest nieatrakcyjna podjął decyzję o ob-
cięciu o połowę kosztów publikacji Urzędu Miasta. W roku 
2012 wydaliśmy jedenaście wydań, które miały przeciętnie 22 
strony. Na szczęście UM tzn. Burmistrz Miasta podjęła decy-
zję i pod koniec roku została przywrócona umowa w korzyst-
nym zapisie. Niestety mimo tych starań gazeta przyniosła stra-
ty. Ale dość biadolenia. Gazeta nadal istnieje a to dzięki stara-
niom osób: prezesa H. Machnika oraz innych osób które były 
zgodne, Ŝe gazetę naleŜy prowadzić, dziękuję A. Korbicy i J. 
Majerowi, a takŜe pozostałym członkom Zarządu. Było to 
moŜliwe dzięki dodatkowym wpłatom róŜnych osób w tym 
osób wymienionych a takŜe pomocy śorskiej Agencji Przed-
siębiorczości , która pokrywała koszty związane z drukiem 
stron kolorowych dla reklamodawców. Wydawanie gazety to 
jedna strona medalu, ale Ŝeby gazeta Ŝyła to muszą być chętni 
do pisania w gazecie. Dlatego dziękuję wszystkim osobom,  
które są zaangaŜowane  w pisanie, skład gazety, rozwóz i 
wspieranie finansowe. Do nich zaliczam osoby: Krystynę Bar-
nabas, Marię Antoninę Wieczorek, ElŜbietę Jankowską, Stani-
sława Brzęczka, Mariusza Stebel, Jerzego Majera, Kornelię 
Newy, Henryka Machnika, Angelikę Rzaczek, Sabinę Toma-
szewską, Beatę Gaszka, Jana Jargonia, Jana Swobodę, Erwina 
Kosteczko, Henryka Mańkę, Barbarę Pałka, Alicję Kołodziej, 
Katarzynę Konofał, Marka Fibica, BoŜenę Wójcicką, Joannę 
Gapińską, Ilonę Lemiesz, Joannę Rusok, Piotra Skowronka, 
Jacka Stebel, Rzecznika Starostwa Wojciecha Raczkowskiego, 
Ewę KałuŜny, Magdalenę Leśnik i wielu innych.  
Dziękuję takŜe wszystkim reklamodawcom, którzy nas wspie-
rają. Dziękuję równieŜ Burmistrzowi Miasta za powrócenie do 
poprzedniej umowy, która ma istotny wkład do sfinansowania 
kosztów wydawania gazety. Dziękuję równieŜ p. B. Freund za 
wspieranie naszej gazety oraz Ciepłowni Rydułtowy i Gminie 
Lyski. Mam nadzieję i w to głęboko wierzę, Ŝe gazeta będzie 
istnieć, a przy tym mam prośbę do młodzieŜy, która juŜ pisze 
do  gazety i do tej która chciałby się włączyć do Ŝycia naszej 
gazety by pisali o wszystkich interesujących ich i mieszkań-
ców problemach. 

B. Kosowski 

 



KLUKA 325\ 1 Luty 2013 AKTUALNO ŚCI  18 
 

Do Mieszkańców Rydułtów  
i Gmin Sąsiednich 

 
Towarzystwo Miłośników Rydułtów jest jedyną prócz ZHP organizacją poŜytku  

publicznego w Rydułtowach. W związku z tym istnieje moŜliwość przekazania 1%  
podatku na działalność kulturaln ą prowadzoną przez TMR. Oczywiście istnieją teŜ  

inne organizacje, fundacje szkolne, fundacje na rzecz kościoła, na rzecz osób  
dotkniętych chorobą itp. 

 
Jeśli jednak chcesz Czytelniku by w Rydułtowach i naszym regionie działo się wiele 
ciekawych i interesujących rzeczy w sferze kultury, to zadeklaruj swoje 1% na rzecz 

Towarzystwa Miłośników Rydułtów Nr Rej. 0000002098, który działalność kulturaln ą 
prowadzi dla wszystkich mieszkańców.  

W 2013r Towarzystwo Miłośników Rydułtów obchodzić będzie 20 lat istnienia. Planu-
jemy szereg imprez o charakterze kulturalnym dlatego tym bardziej  

zaleŜy nam na wpłatach. 
W roku 2012 przekazano nam kwotę 4 167,97 zł i to, dzięki tym wpłatom  

zorganizowaliśmy kilka znaczących imprez na terenie miasta oraz imprezy  
turystyczne w regionie.  

Osoby, które zadeklarują 1% uzyskują moŜliwość nieodpłatnie wypełnienia PIT-u  
w siedzibie TMR-u. 

 
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. 

 
Za Zarząd TMRu  

H. Machnik  

Noworoczne 
Spotkanie  

w Gimnazjum  
nr 1 
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 Chór "RAPSODIA"  
Zespołu Szkół w Rydułtowach  

pod dyrekcją Katarzyny Grzeszczak  
znów na podium.  

W Starochorzowskim Przeglądzie  
Kolęd i Pastorałek  

młodzi śpiewacy zdobyli III miejsce  
w kategorii zespołów wokalnych i  

wokalno-instrumentalnych. 

Chór zdobył równieŜ  
WYRÓśNIENIE na  
XVII wojewódzkim  

Festiwalu Pieśni  
"Bóg się rodzi"  

w śorach  
Gratulujemy i  
Ŝyczymy dalszych   

sukcesów !!! 

    
 

Konkurencyjne ceny  
 

tel. 727608677 
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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 

 
SŁAWOMIR WATOŁA 

Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15 

tel. 457 87 01, 692 421 492 

Gabinet czynny: 
środy od 15:00 

Piątek, Sobota od 9:00  
( na zapisy) 

* realizacja recept 
* szybkie terminy 
* gabinet okulistyczny 
* sprzedaŜ i aplikacja soczewek kontaktowych        
* okulary do odbioru ju Ŝ w 1 h 
* Szkła okularowe renomowanych  firm  

 WOJCIECH SZAREK 
 

Środa od 15:00 do 17:00 
Sobota od 9:00  

( na zapisy) 
 

MAGDALENA WOJTASZEK-PAWLIK 
Piątek od 15:00 

Posiadamy nowoczesny  sprzęt diagnostyczny! 


