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W  „Kluce” ukaŜą się wspomnienia p. Jerzego Wańka 
zatytułowane „Miasto Rydułtowy w latach 1939 -

1945”. Noszą datę 19.03.1966. Przytaczam je w oryginale. 
Przed laty dostałam je od jednej z Jego córek. P. Waniek  
mieszkał w pobliŜu dzisiejszej Biblioteki Miejskiej, po stronie 
Restauracji „Parys”. Dziś ten dom nie istnieje. Jego pamiętam 
z lat 1950-70tych. Był po wojnie działaczem politycznym i 
wielkim społecznikiem. Pracował w administracji naszej ko-
palni. Wspomnienia chcę przytoczyć w oryginale ( poprawia-
jąc tylko błędy ortograficzne ) i bez względu na moje spojrze-
nie, opinię na temat pisywanych wydarzeń, faktów i mój do 
nich stosunek. Niektóre bowiem wojenne i powojenne fakty 
są mi znane, mam swoje na to spojrzenie, ocenę i uwag. Uwa-
Ŝam  jednak, Ŝe kaŜdy ma prawo własnego widzenia i ocenia-
nia faktów i sytuacji w której przyszło nam Ŝyć.  Są to nie-
wątpliwie wydarzenia zaistniałe w Rydułtowach 1939-1945 
tylko widziane osobiście przez p. Jerzego Wańka. Trzeba teŜ 
pamiętać, Ŝe były spisywane w określonym okresie czyli w 
pewnej sytuacji politycznej. WaŜne jednak to, Ŝe opisane wy-
darzenia i fakty miały miejsce, brali w nich udział Rydułtowi-
cy. Warto o tych sprawach pamiętać a nade wszystko o lu-
dziach zaangaŜowanych w tych działaniach, którzy za sprawę 
często oddali Ŝycie. PrzybliŜa historię Rydułtów trochę juŜ 
zapomnianą.  

Horacy  
Miasto Rydułtowy w latach 1939-1945 

 

A by przedstawić przejścia ludności polskiej naszego mia-
sta w okresie katastrofy wrześniowej 1939 roku, nie 

sposób pominąć nastroju tejŜe  w okresie poprzedzającym 
najazd hord hitlerowskich na naszą ojczyznę. Od dłuŜszego 
czasu juŜ piąta kolumna niemieckiego wywiadu działała na 
terenie naszego miasteczka i okolicy. Za judaszowskie srebr-
niki zaangaŜowała przywódców tej brudnej roboty. Powsta-
wały szkoły mniejszościowe niemieckie, domagano się nie-
mieckich naboŜeństw w kościele, coraz częściej dały się sły-
szeć szlagiery niemieckie na ulicy. Sytuacja gospodarcza na-
szego miasteczka nie była wesoła. Bezrobocie szalało na sku-
tek wstrzymania ruchu kopalni, liczna część bezrobotnych 
trudniła się przemytem. Rodzice zapisywali swoje dzieci do 
szkoły mniejszościowej, za co płacono im wsparcie. Rydułto-
wy uchodzące kiedyś za bastion polskości, leŜąc na pograni-
czu, powoli stały się podatnym materiałem dla brudnej roboty 
politycznej Niemców. Wielu bezrobotnych szukało pracy za 
kordonem, którzy nie bez zobowiązania taką otrzymali i łącz-
nie z przemytnikami stanowili część piątej kolumny w rękach 
prowodyrów hitlerowskich. Za dobrym wynagrodzeniem po-
wierzali im przemyt broszur antypolskich, broni a w wielu 
wypadkach wykorzystywali ich do wywiadu wojskowego 
obronnego i przemycania dezerterów wojskowych. Władze 
sanacyjne nie bardzo reagowały na te poczynania ze strony 
Niemców, mimo, Ŝe funkcjonariusze policji granatowej i stra-
Ŝy granicznej niŜszych szczebli wskazywali na groŜące stąd 
niebezpieczeństwo. W tej sytuacji zorganizowano w Rydułto-
wach na rozkaz głównej Komendy Zw. Powstańców Śląskich 
kompanię z byłych powstańców i młodzieŜy powstańczej, 
którą dowodził Herzog Andrzej, dowódca kompanii z okresu 
powstań śląskich. Kompania ta juŜ kilka tygodni przed naja-
zdem patrolowała pogranicze w okolicy Kobyla-Raszyce- 
wspierając szczupłe siły straŜy granicznej i policji. Kilka dni 
przed wybuchem II wojny światowej, władze sanacyjne wy-

dały rozkaz ewakuowania rodzin urzędników co przeprowa-
dzono chaotycznie koleją i furmankami. MęŜowie jednak 
pozostali na stanowiskach słuŜbowych, co było zwiastunem 
zbliŜającego się napadu. W sposób juŜ widoczny wzmagał się 
ruch mniejszości niemieckiej, która dopuszczała się szeregu 
prowokacji i pogróŜek. Wywiad naszych patroli stwierdził 
ogromny ruch koncentracji wojsk hitlerowskich na pograni-
czu Raciborzu po przez Rudy i w stronę Gliwic. Nic teŜ dziw-
nego, Ŝe nastrój ludności polskiej Rydułtów był pełen troki o 
los swojej ojczyzny. Stacjonujący w Rydułtowach przy ul. 
Mickiewicza oddział wojskowy w sile jednego plutonu, pro-
wadził przy pomocy bezwzględnie zaufanych członków wyŜ-
szego dozoru kopalni ob. ob. zawiadowca inŜ. Czechowicz i 
kierownik Draźny oraz kilku rąbaczy strzałowych, wiercenia 
dla wysadzenia tunelu kolejowego. Zadanie swoje wykonali 
na czas. W nocy  z 31.08 na 1.09.1939  zauwaŜono patrolują-
ce loty zwiadowcze nieprzyjaciela, a o godzinie 5-tej rano 
mieszkańcy Rydułtów zaalarmowani zostali ogromną detona-
cją. To wysadzono w powietrze tunel kolejowy, co wstrzyma-
ło na dłuŜszy czas ruch kolejowy na tak waŜnej arterii komu-
nikacyjnej. Patrol wojskowy po wykonaniu swego zdania był 
zmuszony wobec braku jakichkolwiek posiłków wycofać się i 
tak ostrzeliwując się dotarł do jednego z zabudowań na grani-
cy Rydułtów i GłoŜyn, gdzie zajął stanowisko oporu. Po wy-
czerpaniu środków obrony sześciu Ŝołnierzy – w tym jeden 
oficer zginęli straszną śmiercią spalenia, bowiem wściekłe 
hordy hitlerowskie rzuciły do zabudowań granat zapalający 
ostrzeliwując obejście. Pogrzeb poległych – mimo szykan ze 
strony juŜ zorganizowanych władz niemieckich był wspania-
ły. Brała w nich udział miejscowa ludność polska, a na pełne 
uznanie zasługują oficerowie rezerwy niezmobilizowani, któ-
rzy ponieśli ich kolegę na swoich barkach na wieczny spoczy-
nek. Byli to dr Węgiel i dr Ładarczyński  i inni, których na-
zwiska trudno dziś ustalić. Postawa ich po pierwszym wstrzą-
sie podbudowała ducha polskiej miejscowej ludności i wiarę 
w zwycięstwo. Jeszcze nie przeminął warkot przejeŜdŜają-
cych hord zmotoryzowanych witanych przez rozwydrzonych 
rolksbundowców sfanatyzowanych hitlerowców miejscowych 
a juŜ poczęto demolować i niszczyć wszystko co stanowiło o 
polskości naszego miasta. Wysadzono w powietrze pomnik 
powstańców śląskich na grobie poległych w walkach 1919-
1921. Manifestacyjnie ścięto godło polski umieszczone na 
wysokim maszcie na Placu Wolności, zrabowano i spalono 
duŜy zbiór biblioteki, pozabierano  sztandary organizacji pol-
skich Brawurowy wjazd do  miasta i początkowe sukcesy 
wojsk hitlerowskich oszołomiły miejscowych renegatów, 
którzy bezlitośnie wskazywali władzom okupacyjnym uczest-
ników powstań śląskich, pracowników  plebiscytowych, 
urzędników państwowych i członków organizacji politycz-
nych polskich. Te zaś łącznie z miejscowym freikorpsem wy-
wlekali wskazanych z domów osadzając ich w obozach kon-
centracyjnych i więzieniach. Rozpacz Ŝon i dzieci Ŝegnają-
cych swoich męŜów i ojców była ogromna. Rodzice z pła-
czem Ŝegnali swoich synów. Między innymi wywieziono 
pracownika plebiscytowego uczestnika III Powstania śląskie-
go ob. Kwaśnego Józefa, którego po skatowaniu w gestapo w 
Rybniku zwolniono po to tylko, by po kilku dniach wezwać 
go do ponownego przesłuchania. Wymieniony wolał umrzeć 
niŜ po raz drugi przejść przez piekło gestapowskie i powiesił 
się.         
       c. d. n. 
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DLACZEGO …  
 
Śmieci po nowemu – dalszy ciąg historii  

 
Początek lipca coraz bliŜej. I to wcale nie jest dowcip, 
choć mamy jeszcze śnieg na dworze. Coraz bliŜej do dnia, 
w którym zmuszeni będziemy do wdroŜenia nowego syste-
mu gospodarowania odpadami. Rozpoczęliśmy juŜ w 
Urzędzie akcję przyjmowania deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypomi-
nam, Ŝe do złoŜenia tej deklaracji zobligowany jest kaŜ-
dy właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o 
otrzymaniu czystości porządku w gminach). Druki dekla-
racji zostały na początku lutego dostarczone na Państwa 
nieruchomości. Druki moŜna pobrać takŜe ze strony inter-
netowej miasta – www.rydultowy.pl (zakładka Aktualno-
ści) lub w Urzędzie Miasta.  
Przypominam, Ŝe wypełnioną deklarację naleŜy złoŜyć 
do Urzędu Miasta (pokój nr 2) do 15 marca 2013r. 
Deklaracje odbierane są przez pracowników Biura ds. go-
spodarowania odpadami komunalnymi. Pracujące tam oso-
by chętnie udzielą równieŜ wskazówek, jak poprawnie 
wypełnić deklaracje. 
 
Co to znaczy „segregować odpady” ? 
Mieszkaniec, który chce prowadzić segregację na swojej 
nieruchomości zobowiązany jest do segregowania następu-
jących rodzajów odpadów do worków, które będą odbiera-
ne bezpośrednio z nieruchomości tj.:   

• worek niebieski - papier, 
• worek zielony - szkło (łącznie białe i kolorowe), 
• worek Ŝółty - tworzywa sztuczne, metal i opako-

wania wielomateriałowe. Pod pojęciem opakowań 
wielomateriałowych naleŜy rozumieć takie opako-
wania, które są wykonane z co najmniej dwóch 
róŜnych materiałów, których nie sposób ręcznie 
rozdzielić (tetrapaki np. pojemniki po mleku, po 
sokach), 

• worek brązowy – odpady zielone, czyli skoszona 
trawa, liście itp. 

 
Do pojemnika na odpady zmieszane (kubła) moŜna 
wówczas wrzucać odpady, których nie da się juŜ wyse-
gregować np.: 

• popiół,  
• pozostałości po obranych owocach i warzywach,  
• odpadki z jedzenia i gotowania,  
• zabrudzone ręczniki papierowe uŜywane w kuch-

ni, 
• środki higieny osobistej, w tym pampersy,  
• tekstylia.  

 
Do pojemnika na odpady zmieszane nie moŜna jednak 
wrzucać: 

• odpadów które mają znaleźć się w workach, 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki, 

• odpadów niebezpiecznych, Ŝrących lub tok-
sycznych - w tym zuŜytych baterii                          
i akumulatorów; świetlówek; przeterminowa-
nych lekarstw; pojemników po zuŜytych:       
farbach malarskich, lakierach, rozpuszczalni-
kach, detergentach, kwasach, środkach ochrony 
roślin; a takŜe zuŜytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych,  

• gruzu budowlanego, 
• odpadów wielkogabarytowych oraz opon. 

 
Pamiętajmy, Ŝe segregacja opadów upowaŜnia do sko-
rzystania z niŜszej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  
Opłata ta jest obowiązkowa a jej wysokość uzaleŜniona 
od tego, czy zobowiązujemy się segregować odpady, czy 
teŜ nie. 
 
Co będzie nam przysługiwać w zamian za uiszczenie 
obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ? 
 

• wywóz odpadów zmieszanych (pojemnika) z 
terenu nieruchomości - 2 razy w miesiącu 
(niezaleŜnie od tego, czy mieszkaniec wybrał 
opcję segregacji czy teŜ nie), 

 
• wywóz odpadów segregowanych (worków) - 1 

raz w miesiącu, 
 
• mieszkańcy, którzy w deklaracji zadeklarują 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na 
swojej nieruchomości w ramach opłaty otrzy-
mają worki do prowadzenia segregacji, 

 
• odebrana zostanie z naszej nieruchomości kaŜ-

da ilość wytworzonych przez nas odpadów ko-
munalnych (zmieszanych, selektywnie zebra-
nych) – jeŜeli wytwarzamy większą ilość odpa-
dów, wystarczy zaopatrzyć się w większą ilość 
pojemników (kubłów) i worków, 

 
• będziemy mieli moŜliwość bezpłatnego odda-
 nia zuŜytego sprzętu elektrycznego  i elektro-
 nicznego, przeterminowanych leków i chemi-
 kaliów, zuŜytych baterii i akumulatorów do 
 punktu selektywnej zbiórki odpadów, który 
 działać będzie przy Zakładzie Gospodarki Ko-
 munalnej z siedzibą przy ul. Raciborskiej 150, 
 
• będziemy mieli równieŜ moŜliwość bezpłatnego 

oddania przeterminowanych leków do wyzna-
czonych aptek, 

 
• będziemy mieli moŜliwość bezpłatnego oddania 

niŜej wymienionych rodzajów odpadów komu-
nalnych do miejsc okresowych zbiórek. 
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Referat Inwestycji 
  
1.  BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ 
Z UZBROJENIEM TERENU - ULICA WOJCIECHA 
KORFANTEGO  
Wystąpiono do Kompani Węglowej S.A. Oddział KWK Ry-
dułtowy-Anna o zwrot kosztów poniesionych na zabezpiecze-
nie budynków na szkody górnicze. 
2. UTWORZENIE TERENU USŁUG REKREACYJ-
NYCH PRZY UL. OFIAR TERRORU – PARK SENSO-
RYCZNY  
Prowadzone są roboty ziemne, wykonuje się fundamenty pod 
murki gabionowe oraz elementy małej architektury. Wykona-
no fundamenty pod rampę dla niepełnosprawnych od strony 
ulicy Ofiar Terroru.  
W dalszym ciągu przebudowywany jest budynek Polskiego 
Związku Wędkarskiego na pomieszczenia gospodarcze oraz 
WC (przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych). 
Termin realizacji inwestycji: 15 lipiec. 
Wartość robót budowlanych: 4 049 827,00 zł brutto 
3. PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO 
DW NR 935 - UL. RACIBORSKA 
 W dniu 21 lutego zostało podpisane porozumienie z Marszał-
kiem Województwa Śląskiego, dotyczące kontynuacji inwe-
stycji. 
W dniu 18.03. dokonano kolejnej zmiany organizacji ruchu, 
celem  dalszego kontynuowania  robót. 
Nowy termin zakończenia robót ustalono na dzień 10 kwiet-
nia. JednakŜe dotrzymanie tego terminu uŜaleŜnione bedzie 
od warunków atmosferycznych. 
4.  MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ  
 Uzyskano zgodę od KWK Rydułtowy-Anna na wprowadze-
nie wód opadowych do kanalizacji deszczowej na osiedlu 
Orłowiec.  Trwają  prace  projektowe.  Projektant  uzgadnia 
część drogową i opracowuje część kanalizacyjną. 

Termin wykonania projektu: 30 czerwca. 
Wartość: umowy: 15 950,00 zł. 
 5.   MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ  
 Trwają prace projektowe w zakresie opracowania rozwiązań 
sytuacyjnych, niwelety drogi,  przekroi  poprzecznych oraz 
wysokościowego ukształtowania zjazdów. Dokonano pomia-
rów ruchu drogowego, na podstawie których określono kate-
gorie obciąŜenia drogi ruchem. 
 6.   ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
W dniu 5 marca projektant dostarczył uprawomocnioną decy-
zję o pozwoleniu na budowę, wydaną przez Wojewodę Ślą-
skiego w zakresie terenów zamkniętych oraz prawomocne 
zgłoszenie robót budowlanych dla działek, będących własno-
ścią Miasta Rydułtowy. W najbliŜszym czasie Zakład Gospo-
darki Komunalnej przystąpi do realizacji zadania. 
Wartość dokumentacji projektowej: 9 750,00 zł 
 7.    PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
NR 3 NA POTRZEBY śŁOBKA  
W dniu 15 lutego zostały odebrane roboty budowlane, zwią-
zane z adaptacją pomieszczeń na cele Ŝłobka. Obecnie trwa 
rozliczanie inwestycji. 
8.  BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY PIETRZKO-
WICKIEJ  
Trwa postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o 
ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 
prowadzone przez Urząd Miasta Radlin. Uzyskano postano-
wienie z Okręgowego Urzędu Górniczego. 
Termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę: 30 kwietnia. 
Wartość projektu: 7 872,00 zł 
 9.     PRZEBUDOWA BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
NA UL. RACIBORSKIEJ  
Wykonawca, firma „Bellsport” Grzegorz Leszczyński, wy-
brany w postępowaniu przetargowym w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, przedstawił koncepcję rozwiązań projektowych 
oraz wystąpił do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
Śląskim z wnioskiem o pozwolenie na usunięcie drzew koli-
dujących z projektem. 
Termin realizacji zamówienia (projekt + wykonawstwo) : 31 
sierpień. 
Wartość umowy : 817 950,00 zł. 
 

SPRAWOZDANIE  
Z PRAC BURMISTRZA I URZ ĘDU   

za okres od 21 lutego do 20 marca 2013 roku  

 

 
 
Niestety, mieszkańcy będą musieli na własny koszt dostarczyć wspomniane odpady do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów oraz miejsc okresowych zbiórek lub do aptek. 

Lp. Grupa odpadów Częstotliwość odbioru 

1 zuŜyte baterie i akumulatory, zuŜyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 2 razy w roku 

2 meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zuŜyte  
opony 2 razy w roku 

3 odpady budowlane i rozbiórkowe 2 razy w roku 

4 odpady zielone (dodatkowo poza zbiórką u źródła 
w workach 

w okresie od 1 marca do 31 października 
1 raz w tygodniu 
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Wodzisław Śląski 

Starosta wydał pozwolenie na budowę kliniki serca  
w Wodzisławiu Śl. 

 
Starosta Tadeusz Skatuła 1 marca br. podpisał pozwolenie na 
budowę  kliniki,  jaka  z  inicjatywy Polsko-Amerykańskich 
Klinik Serca i dzięki wieloletnim zabiegom ze strony władz 
Powiatu ma powstać w Wodzisławiu Śl. Obiekt, w którym 
docelowo  leczone  mają  być  choroby  układu  sercowo-
naczyniowego powstanie na terenie kompleksu szpitalnego 
przy ul. 26 Marca i będzie mieć 2402 m2 powierzchni oraz 
prawie 10 tys. m3 kubatury. W klinice będzie moŜna uzyskać 
pomoc w zakresie kardiologii, kardiologii interwencyjnej oraz 

chirurgii  naczynio-
wej.  Docelowo  do 
dyspozycji pacjentów 
oddanych  będzie  36 
łóŜek. Co niezwykle 
istotne klinika będzie 
starać się o kontrakt z 
Narodowym  Fundu-
szem Zdrowia, tak by 

mieszkańcy powiatu mogli korzystać z oferowanych przez nią 
usług  bezpłatnie.  Jak  mówi  wiceprezes  zarządu  Polsko-
Amerykańskich Klinik Serca, Jacenty Drópiewski kliniki w 
tej chwili oczekują na uprawomocnienie się pozwolenia na 
budowę.  Następnie zostanie wyłoniony wykonawca, który 
będzie mieć 2 miesiące na rozpoczęcie budowy. Otwarcie 
kliniki planowane jest do końca tego roku. To kolejna firma 
świadcząca usługi medyczne na najwyŜszym światowym po-
ziomie, jaka zdecydowała się zainwestować na terenie Powia-
towego Szpitala w Wodzisławiu Śl. W 2011 r. działalność w 
kompleksie szpitalnym rozpoczęła bowiem nowoczesna sta-
cja dializ „Fresenius Nephrocare”. W obu przypadkach oferta 
prywatnych firm stanowi  uzupełnienie oferty szpitala.  W 
Szpitalu Powiatowym nie ma bowiem ani oddziału kardiolo-
gicznego, ani chirurgii naczyniowej ani teŜ stacji dializ. Pol-
sko-Amerykańskie Kliniki Serca są jednym z największych 
prywatnych  podmiotów  leczących  schorzenia  sercowo-
naczyniowe w Polsce. Grupa posiada 18 własnych i 10 pro-
wadzonych przez firmy siostrzane, doskonale wyposaŜonych 
placówek, w tym oddziały kardiologiczne, chirurgii naczynio-
wej oraz oddział kardiochirurgii z unikalną w naszym kraju 
salą hybrydową, spełniającą najwyŜsze światowe standardy. 
Tylko w ubiegłym roku w ośrodkach PAKS leczono około 20 
tysięcy chorych, w tym ponad pięć tysięcy chorych z zawa-
łem serca. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna klinik 
oferuje kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia 
chorób układu krąŜenia na najwyŜszym światowym poziomie. 

Chorzy leczeni w ośrodkach PAKS mogą liczyć na pełną re-
habilitację  i  edukację  prozdrowotną  świadczoną  na bazie 
Uzdrowiska Ustroń.  Do głównych załoŜeń  strategicznych 
Klinik od początku działalności naleŜało zwiększenie dostęp-
ności do najnowszych metod leczenia schorzeń  sercowo-
naczyniowych  w 
tym  przede 
wszystkim zawału 
serca poza duŜymi 
ośrodkami  kli-
nicznymi  oraz 
zapewnienie  pa-
cjentom całodobo-
wego, darmowego 
dostępu do tych usług. Sukcesem stało się stworzenie sieci 
tych placówek, tam gdzie były największe zaniedbania za-
równo w diagnostyce, jak i leczeniu chorób układu krąŜenia. 
Kliniki Serca były pionierem m.in. w kompleksowym lecze-
niu chorych z rozsianą miaŜdŜycą tętnic wieńcowych i obwo-
dowych (w tym z miaŜdŜycą tętnic szyjnych), w wykonywa-
niu złoŜonych zabiegów wieńcowych u chorych zdyskwalifi-
kowanych od leczenia kardiochirurgicznego oraz we wprowa-
dzeniu urządzeń do aterektomii tętnic obwodowych w celu 
zapobiegania konsekwencjom niedokrwienia kończyn dol-
nych. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca posiadają Centrum 
Badawczo-Rozwojowe, na które składa się nowoczesny Od-
dział  Kardiochirurgii  Małoinwazyjnej  i  Endoskopowej w 
Bielsku-Białej oraz Pracownia Doświadczalna w Kostkowi-
cach. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o 
duŜym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w 
Centrum prowadzone będą badania nad leczeniem wad za-
stawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zabu-
rzeń krzepnięcia i leczenia. Powołując do Ŝycia kolejną klini-
kę PAKS, konsekwentnie realizują strategię zwiększania do-
stępu Polaków do kompleksowej najnowocześniejszej terapii 
chorób serca i naczyń blisko miejsca ich zamieszkania. 

Wojciech Raczkowski 

Wodzisław Śląki 

Wodzisławska policja wyprowadza  
się z osiedla 1 Maja 

 
Od marca br. Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu nie 
będzie miała juŜ dwóch siedzib. Wodzisławska Policja wraca 
na stare śmieci. Po kilku latach funkcjonowania w budynkach 
po byłej KWK 1 Maja i na Jedłowniku, znów komenda bę-
dzie miała tylko jedna siedzibę. Z początkiem marca Wydział 
Ruchu Drogowego został przeniesiony z budynku na osiedlu 
1 Maja 16A do budynku Komendy Powiatowej Policji w Wo-
dzisławiu Śląskim na ulicę Kokoszycką 180b. - Wszystkie 
sprawy związane z ruchem drogowym naleŜy załatwiać w 
siedzibie komendy na ulicy Kokoszyckiej 180b .Od 1 marca 

Z Ŝycia miasta i sąsiadów 
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interweniując naleŜy dzwonić pod nr  0-32 4537200 lub 0-32 
4537260.Taka przeprowadzka nie jest zaskoczeniem. Od 
dawna mówiło się, Ŝe komenda rozbita na dwie siedziby nie 
sprawdza się. Utrudnia to logistykę działań i zwiększa koszt 
„utrzymania wodzisławskiej jednostki. Nie oznacza to jednak, 
Ŝe tak juŜ pozostanie. Wydział Ruchu Drogowego wodzisław-
skiej Komendy Powiatowej Policji znów zmieni siedzibę. 
Przeniesie się do Inco w Radlinie. Temat rozbudowy bazy 
policyjnej w Radlinie, pojawiał się w Radlinie od wielu lat. 
Najczęściej w tym kontekście padała nazwa "Inco". Ostatnie 
moŜliwości finansowe miasta pozwoliły na plan realizacji 
tego pomysłu. We wnętrzach "Inco" oprócz Komisariatu Poli-
cji w Radlinie ma znaleźć nową siedzibę Wydział Ruchu Dro-
gowego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Ślą-
skim. Odbyły się juŜ pierwsze spotkania pomiędzy władzami 
Radlina a zastępca komendanta wojewódzkiego. Plany prze-
niesienia drogówki do Radlina pozostają aktualne.  Środki 
przeznaczone na ten cel to 700 tysięcy złotych.  
 

tu.Wodzisław.pl 
 

Rydułtowy, Wodzisław 
 

Wiemy na co dyrekcja szpitali  
wyda prawie 5 mln zł 

 
Prawie 5 milionów złotych w najbliŜszych miesiącach dyrek-
cja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Rydułtowy i Wodzisław zamierza wydać na remonty i dopo-
saŜenie w specjalistyczny sprzęt.W planach inwestycyjnych 
jest między innymi zakończenie adaptacji Oddziału Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu. Remont obej-
mie takŜe Zespół Poradni Specjalistycznych. Konieczna jest 
wymiana instalacji wodnej, pionów, pokrycia dachowego w 
budynku głównym a takŜe stolarki okiennej. Same te roboty 
pochłoną 600 tysięcy zł . Prace remontowe w rydułtowskiej 
placówce obejmą odział pediatrii, rehabilitacji, ginekologii i 
wewnętrzny II.  W budŜecie Powiatowego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej Rydułtowy i Wodzisław zaplanowa-
no na ten cel prawie 2 mln 900 tysięcy zł. Kolejne 1 mln 400 
tysięcy zł. przeznaczone zostaną na zakup nowej aparatury i 
sprzętu medycznego. 
 

tu.Wodzisław.pl 
 

Wodzisław Śląski 
 

W Wodzisławiu budują blok z 58 mieszkaniami  
do wynajęcia 

 
Na osiedlu 1 Maja w Wodzisławiu trwa budowa domu Maja. 
To pierwszy w Polsce komercyjny budynek mieszkalny dla 
osób starszych i niepełnosprawnych. Choć dopiero trwa jego 
budowa, obiekt o powierzchni około 3 300m2, na której znaj-
duje się 58 mieszkań zupełnie pozbawionych jakichkolwiek 
barier architektonicznych oraz część usługowo – handlowa, 
budzi spore zainteresowanie. I słusznie. W budowanym domu 
mogą mieszkać osoby zdrowe a takŜe niepełnosprawne nawet 
w stopniu znacznym. Inwestorem jest firma Malczyk Sp. z 
o.o. Oferuje ona mieszkania o powierzchni 20, 30, 35 i 60 m 

kwadratowych. 
Wszystkie z 
kuchnią bądź 
aneksem ku-
chennym oraz 
łaz ienką  z 
p r y s z n i c e m. 

Dom budowany jest z myślą o osobach starszych i niepełno-
sprawnych. Na parterze znajdować się będzie kompleks usłu-
gowo – komercyjny. Nie zabraknie usług medycznych, reha-
bilitacyjno – opiekuńczych, czy fryzjersko – kosmetycznych. 
Na miejscu będzie teŜ apteka, pralnia i sala bankietowa. Do-
celowo powstaną tu cztery typy mieszkań opiekuńczych, 
gdzie będzie świadczona pomoc dostosowana do indywidual-
nych wymagań mieszkańców. Ci mogą korzystać z opieki 
medycznej oraz zlecać wykonywanie róŜnych czynności np. 
robienie zakupów, sprzątanie. Oferta mieszkaniowa skierowa-
na jest do osób starszych nie prowadzących samodzielnie 
gospodarstwa domowego. Seniorzy mają tu zapewnione za-
kwaterowanie, wyŜywienie, opiekę medyczną i zajęcia kultu-
ralno-rekreacyjne. Skorzystać mogą takŜe osoby wymagające 
pielęgnacji, opieki, a takŜe pomocy w podstawowych czynno-
ściach dnia codziennego. W zaleŜności od stanu zdrowia, 
mieszkańcy mają moŜliwość korzystania z róŜnych form spę-
dzania wolnego czasu. Dach nad głową znajdą tu takŜe ci, 
wymagający całodobowej pomocy pielęgnacyjno-
opiekuńczej. Im zagwarantowana będzie ciągłość opieki bez 
konieczności zmiany miejsca  (zamieszkania) w razie pogor-
szenia się stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej. Dom 
„Maja” sąsiaduje z tutejszą Biedronką i wielospecjalistyczną 
przychodnią lekarską. I choć powinien być gotowy dopiero 
latem, juŜ teraz sporo osób zainteresowanych jest wynajęciem 
tego typu mieszkania. Inwestor nie chce zdradzać kosztów 
pobytu. Ceny negocjowane są indywidualnie. 
 

tu.Wodzisław.pl 
 
Rydułtowy 

„U stóp Szarloty” robi furor ę 
 
Film "U stóp Szarloty" autorstwa naszych harcerzy zrobił 
niesamowitą furorę. W Rydułtowskim Centrum Kultury Fe-
niks leciał seans za seansem. Ludziom nie przeszkadzało na-
wet, Ŝe siedzą na dostawionych krzesłach. Film jest wspaniałą 
promocją miasta, harcerstwa, naszej kultury i RCK-u. Wielu z 
tych, którzy przyszli obejrzeć film po raz pierwszy zagościło 
w RCK. Niejednokrotnie wyraŜali swój podziw dla obiektu. 
 

Dar dla publicznej biblioteki  
 
W ramach współpracy z Filharmonią Śląską im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Biblioteka Publiczna 
Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego otrzy-
mała dar (24 płyty) z muzyką naszego wielkiego mistrza oraz 
zapewnienie o dalszej współpracy. Te płyty to z pewnością 
zaląŜek płytoteki z dziełami Mikołaja Góreckiego.  
 
 

Krzysztof Jędrośka 
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W brew nieprzychylnym prognozą, w sobotę 9 
marca pogoda idealnie  nadawała się na wy-
jazd naszego chóru do Brennej. Wycieczka 
miała charakter turystyczno-warsztatowy, 

gdyŜ zwykle w takich okolicznościach nasza działalność śpie-
wana kwitnie. Do sfinalizowania wyprawy przyczyniło się 
wiele osób, ale wielką zasługę ponosi pani Halina Mocarska, 
która swój pomysł wcieliła w Ŝycie. Bardzo jej za to dziękuje-
my. Słowa wdzięczności i podziękowania naleŜą się teŜ pani 
Dyrygent ze współmałŜonkiem, a takŜe posłowi Henrykowi 
Siedlaczkowi z Ŝoną i panu Łukaszowi Kocurowi z małŜonką, 
prowadzącemu biuro pana europosła Bogusława Marcinkie-

wicza, dzięki któremu mogliśmy tak miło spędzić czas. Od-
nieśliśmy wraŜenie, Ŝe wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z 
wyjazdu. Nasza przygoda z górami rozpoczęła się w Skoczo-
wie, gdzie zrealizowaliśmy pierwszy etap wycieczki. Zwie-
dzanie starej części miasteczka i krótki pobyt w kaplicy kano-
nizowanego przez Jana Pawła II, Jana Sarkandra nie zabrały 
nam wiele czasu. DłuŜszy okazał się postój w Górkach Wiel-
kich i zwiedzanie muzeum Zofii Kossak – Szczudzkiej, jej 
grobu  i krótki pobyt w kościele parafialnym zajęły nam czas 
do południa. Dzięki doskonałej akustyce zaprezentowanie 
dwóch pieśni postnych okazało się trafionym pomysłem. 
Końcowym etapem naszej podróŜy była Brenna. Gmina roz-
rosła się i pięknieje, czego dowodem są nowe luksusowe ho-
tele, a takŜe park linowy. Tam w przyjaznej atmosferze roz-
poczęliśmy naszą biesiadę, której głównym powodem był… 
Dzień Kobiet.  Udało nam się zabawić i zainteresować wier-
szami Wisławy Szymborskiej, a takŜe śląskim wydaniem 
„Pana Hilarego i innymi produkcjami” zgromadzonych. Zna-
ny powszechnie materiał wokalny po zwolił przyłączyć się 
gościom do wspólnego śpiewu.  Mamy nadzieję, Ŝe tradycja 
śpiewana, promowanie naszego miasta  i regionu w postaci 
piosenek o Rydułtowach i Śląsku stworzy jeszcze niejedną 
okazję do wspólnych wyjazdów. Parafrazując słowa popular-
nego niegdyś show, śmiało moŜna przyznać, Ŝe chór „Lira da 
się lubić”… W przyszłym przypada 20 rocznica działalności 
naszego młodego chóru. W najśmielszych oczekiwaniach nie 
sądziliśmy, Ŝe uda się nam się, Ŝe uda nam się zainteresować 
naszą „twórczością” przez 20 lat. Poznaliśmy wiele zespołów 

śpiewaczy z wspaniałą publicznością. Nasze artystyczne marze-
nia okazały się rzeczywistością. Bywały chwile zwątpienia, ale 
przewaŜały chwile pozytywne i radosne Czasy nie są sprzyjają-
ce. Postanawiamy w pocie czoła pracować nad nowym materia-
łem i pielęgnować nieco starszy, a takŜe umacniać więzi wśród 
społeczności lokalnej. Zainicjowaliśmy nasz chór 20 lat temu, 
kiedy istniały bardziej sprzyjające warunki. Szacunek naleŜy 
się najwytrwalszym. Mamy wizję przyszłości i wiemy, czego 
chcemy,  ale  nie  będziemy  zdradzać,  aby  nie  zapeszyć… 
   

Z chóralnym pozdrowieniem 
„Cześć pieśni” chór „LIRA” z Orłowca. 

 

22  luty to dzień szczególny dla kilku milionów ludzi na 
całym świecie  . Od  22 lutego 1927 roku rzesze skau-

tów na całym świecie  oddają hołd załoŜycielowi tej najwięk-
szej światowej organizacji młodzieŜowej  – Robertowi Baden – 
Powellowi w rocznicę jego urodzin - świętując Dzień Myśli 
Braterskiej. W tym szczególnym dniu staramy się  inaczej niŜ 
zwykle spoglądać na  bliźnich . PrzeŜyte chwile zadumy  w 
gronie przyjaciół pomagają zatrzymać się na tej karuzeli Ŝycia    
i uświadomić sobie czego tak naprawdę Ŝądamy od Ŝycia , jakie 
stawiamy sobie cele , jakie są nasze priorytety . Dla naszego 
rydułtowskiego harcerstwa tegoroczne święto  miało  szczegól-
ny wymiar . W Rydułtowskim Centrum Kultury  zgromadzili-
śmy się , by obejrzeć premierę filmu „ U stóp Szarloty” i tym 
niezwykłym wydarzeniem rozpocząć  obchody   90- lecia po-
wstania harcerstwa na naszych ziemiach . Dokładnie 1 maja 
1923 powstała tu pierwsza  druŜyna harcerska  I DruŜyna Har-
cerzy im. Tadeusza Kościuszki naleŜąca wtedy do Hufca Ryb-
nik.  A wszystko to dzieje się w historycznym dla nas momen-
cie. W kwietniu 2012 roku rozpoczęliśmy kampanię na nazwę  
Hufca „Błękitne Niebo”. Nazwę z którą nasze rydułtowskie 
środowisko harcerskie utoŜsamiana się juŜ od paru lat . Zapla-
nowaliśmy  zakończyć realizację zadań wynikających z realiza-
cji kampanii na kwiecień 2013 roku tak, by w  maju godnie 
przyjąć tę nazwę oraz nowy sztandar Hufca . Dlaczego tak 
chcielibyśmy się nazywać ? Przed laty kiedy powstawał w Ry-
dułtowach  szczep właśnie taką nazwę  przyjął  , po 5 latach 
jego działania udało nam się na tych podwalinach zbudować 
hufiec. DruŜyny powstałe w okresie pracy szczepu utoŜsamia-
jąc się z tą ideą  przybierały nazwy : Wschodzące słońce , Pro-
myki Szczęścia, Odkrywcy Błękitnych Marzeń. Dlatego idea i 
przesłanie tej nazwy jest większości  harcerzom bliska i znana.  
Dlaczego przed laty tak zadecydowaliśmy ? Chyba przede 
wszystkim  dlatego , by wbrew panującym  wokół trendom 
promującym  konsumpcyjny i bardzo zachowawczy tryb Ŝycia , 
bezstresowy model wychowania młodego pokolenia , by wejść 
w konkury z dealerami narkotykowymi  czyhającymi na nasze 
dzieci postanowiliśmy jakby wrócić do korzeni.  Postawiliśmy 
na wychowanie człowieka aktywnego, dąŜącego do osiągania 
coraz wyŜszych celów , bezinteresownego, chętnego do pomo-
cy innym. Zadanie jakie sobie postawiliśmy okazało się wcale 
nie być łatwe, ale wszystko co dobre i piękne rodzi się w tru-
dzie. Na kaŜdym obozie szczepu , a teraz hufca przyświecało 
nam hasło zaczerpnięte z  ksiąŜki „ Idea puszczaństwa”   Erne-

WYCIECZKA CHÓRU  
„L IRA” DO BRENNEJ. 

Szczególne święto rydułtowskiego  
harcerstwa 
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inicjatywy   podejmują się  wielkich wyzwań. W ostatnim 
okresie nasz Hufiec wzbogacił się o 3 nowe gromady zucho-
we. Miło słuchać jak szesnastolatkowie planują zajęcia dla  
zuchów, chcą się kształcić , by zagospodarować miło i poŜy-
tecznie czas swoim młodszym kolegom.  Cieszy teŜ fakt , iŜ 
coraz więcej doświadczonych instruktorów znajduje czas w 
swym zabieganiu, by  wspierać te inicjatywy i słuŜyć pomo-
cą!   Tak w wielkim skrócie wygląda nasze rydułtowskie har-
cerstwo ! Czy  o takim  ruchu młodzieŜowym myślał Robert 
Baden – Powell  Naczelny Skaut Świata zostawiając nam 
swoje przesłanie:  „ Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak , 
by móc szczęśliwie Ŝyć. (…)  Spróbujcie zostawić świat tro-
chę lepszym niŜ go zastaliście” – warto spróbować to nic nie 
kosztuje , nasz hufiec jest otwarty kaŜdy moŜe coś dla siebie 
w nim znaleźć ! 

                                                                                                                
hm. Barbara Komarek  

 

 sta Setona Thomsona: „Nasze hasło brzmi  „Błękitne Nie-
bo”, poniewaŜ pod błękitnym niebem , w świetle słońca 
spędzamy nasze  Ŝycie i nasze myśli są błękitnego nieba, to 
znaczy radosne , a kiedy są chmury, wiemy, Ŝe błękitne 
niebo jest poza nimi i ukaŜe się znów” Błękitne Niebo – to 
abstrakcyjna nazwa kojarząca się z czymś miłym, dobrym , 
spokojnym  , niosącym ukojenie w trudnych chwilach Ŝycia. 
To coś dostępne dla kaŜdego potrzebującego, coś nie regla-
mentowanego  pozwalającego do woli korzystać ze swego 
dobrodziejstwa. Na błękitnym niebie nie brak ciepłych promy-
ków słońca rozgrzewających do pozytywnego działania, nocą 
na bezchmurnym niebie błyskają swym światłem gwiazdy, 
wskazujące drogę . A my chcemy te wszystkie niebieskie cuda 
dostrzegać i zachwycać się  nimi Postawiliśmy na wychowanie 
człowieka dąŜącego do samorozwoju, zdolnego do dostrzega-
nia potrzeb innych ludzi, potrafiącego zjednywać sobie ludzi w 
dąŜeniu do wytyczonego celu. Jednocześnie człowieka , który 
nie dąŜy do pokonywania drugich lecz do doskonalenia same-
go siebie.  Tak  miałby wyglądać  człowiek  utoŜsamiający się  
z tą nazwą. Krótko ujmując temat posłuŜę się znów cytatem  E. 
Setona Thomsona „ Chcemy  uczyć się Ŝycia pod błękitnym 
niebem, bowiem tylko tam sprawnie ukształtujemy nasze 
ciała i uszlachetnimy nasze dusze- abyśmy mogli kroczyć 
naprzód  z  widzącymi  oczyma i z „myślącą ręką” – aby-
śmy poznawali radosne drogi  lasu oraz Ŝycia”   Takie wy-
znaczyliśmy sobie cele do zrealizowania . Co juŜ zrobiliśmy ? 
Od kwietnia 2012 roku organizowaliśmy specjalistyczne zaję-
cia w ramach MłodzieŜowego Klubu Integracji Społecznej 
realizowane w ramach projektu „ Świat oczami młodzieŜy” . 
Były to zajęcia skierowanie nie tylko dla harcerzy , ale wielu 
młodych ludzi  w naszym mieście  z zakresu wizaŜu, kosmety-
ki, fryzjerstwa, ratownictwa medycznego , samoobrony, opero-
wania  kamerą i występowania w jej świetle ,posługiwania się 
aparatem fotograficznym. Były zajęcia grupy sportowo – mu-
zycznej z nauką gry na gitarze , nauką nowych piosenek. Dzię-
ki zajęciom z psychologiem  oraz pedagogami  klubowicze 
stali się  otwarci , pewni  siebie , odwaŜnie realizujący  naj-
skrytsze  marzenia. Od kilku lat realizowaliśmy zajęcia teatral-
no – muzyczne korzystając  z dofinansowania Urzędu Miasta , 
to wszystko zaowocowało  wymiernymi efektami jak płyta z 
nagraniami muzycznymi własnej twórczości  harcerzy tych  
juŜ na „ emeryturze” i  tych bardzo młodych  - na dobry star. 
Wykonawcami  utworów znajdujących się na płytce są nasze 
zespoły muzyczne – „ 8 Dzień Tygodnia „ i Skaut  Fami-
ly” .Zwieńczeniem  wszystkich działań  jest  nasz  film „ U 
stóp Szarloty”. Film o harcerzach , a moŜe o mocy harcerskich 
oddziaływań ,o naszym mieście , o kulturze tego regionu,  na-
grywany  według naszego scenariusza , wspierany sercami  i 
zaangaŜowaniem wielu  mieszkańców naszego miasta.  Od 
najstarszych począwszy , pamiętających początki naszego har-
cerstwa  , a skończywszy na najmłodszym pokoleniu budują-
cym jego dzisiejsze oblicze. To takie wielopokoleniowe dzieło  
łamiące wszelkie bariery pomiędzy ludźmi , łączące  ich we 
wspólnym działaniu, wspólnym zdobywaniu nowych doświad-
czeń ! Często odkrywaniu nieznanych dotychczas własnych 
moŜliwości !  Na bieŜąco dbamy o rozwój fizyczny naszych 
podopiecznych proponując spacery  z kijami trekkingowymi , 
czy zajęcia z tenisa stołowego , a aktualnie organizujemy się 
do cyklicznych wyjazdów na basen.   Jednak najcenniejsze jest 
to , iŜ młodzi ludzie z którymi mamy przyjemność współpraco-
wać przejawiają coraz więcej chęci do działania , z własnej 

 
ZWI ĄZEK HARCERSTWA   
POLSKIEGO  CHORĄGIEW  
ŚLĄSKA HUFIEC RYDUŁTOWY 
  adres: ul. Plebiscytowa 48,  44-280   

Rydułtowy                               
               NIP : 634-019-54-83               

                     tel. 32 457 72 54 
                         mail: zhprydultowy@wp.pl    
            http://www.hufiec-rydultowy.cba.pl 
 

 
 

Drodzy sympatycy, przyjaciele 
Hufca ZHP Rydułtowy 

 

     Po latach „wrócił” w nasze środowisko Rydułtowskie 
Hufiec ZHP, który jest kontynuatorem historii ryduł tow-

skiego harcerstwa, które przez prawie 90 lat (1 maja 2013) 
róŜnych zawirowań politycznych, społecznych miał zawsze 

swój prosty harcerski kręgosłup. Bardzo wielu przez te 
lata harcerskiej drogi  rydułtowskiego harcerstwa za-

czerpnęło przyjaźni, ciepła z ognisk pełnych wiary, słuŜby 
i zabawy, uczyło się Ŝycia oraz znalazło drogę swego Ŝycia 

dorosłego i swe miłości na całe Ŝycie. 
   Drodzy przyjaciele, sympatycy  harcerstwa proszę o 
wsparcie, o napisanie jeszcze jednej karty tej historii w 
postaci  dołączenia się do zbiórki funduszy na Sztandar 

Hufca ZHP Rydułtowy, który ma być ufundowany na 90 
lecie Rydułtowskiego Harcerstwa. KaŜda wasza pomoc 

będzie duŜym wkładem w nowe karty harcerskiej historii, 
któr ą piszą młodzi ludzie naszego miasta, naszego hufca. 

 
 

Czuwaj 
hm Henryk Komarek 

 
Komendant Hufca ZHP Rydułtowy. 
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Francek i pralka 
*  
 

Mieli my w doma zepsuto pralka -juŜ był pełny waszkorb 
pranio zmazanego 

Moj chłop ni mioł czasu chycić sie tego. 
Jo juŜ nerwowo pod nosym Ŝech bronczała 

Jednako mu o pralce przipominałach. 
Kto to widzioł Ŝeby galoty , fusekle i spodnioki leŜały nie 

wyprane 
Wszysko we waszkorbie ufifrane. 

Ślonski baby nie ciyrpiom w doma takigo zanidbanio 
I nigdy ni majom na hołdzie zmazanego pranio. 

JuŜ mi to leŜało na wontrobie i mie mulyło 
Ale roz sie te ciyrpiyni skończyło. 

Pojechałach autobusym do mojij mamy 
śeby pomoc w zegrodce bo mo juŜ wiek zaawansowany. 
Tam Ŝech zimioki plewiyła ,nowe grzondki rychtowała 

A z czasym ech sie zapomniała. 
Jeronie !juŜ je tako nieskoro godzina 

Musza jechać do chałupy szykować swaczyna. 
Jak Ŝech nazot przijechała  

Prawie Ŝech zawału dostała. 
Mój chłop chyciył sie pralki naprawianio 
Jak jom naprawiył to sie doł do pranio. 

Chcioł mi zrobić uciecha, wyproł wszysko co w waszkorbie 
leŜało 

A było tego nie mało. 
Wciepnył wszysko do pralki pospołu pomiyszane 

Jak ech prziszła padoł mi zadowolony: "prani mosz wypra-
ne." 

Jo sie za głowa chyciyła  
Mało co nie pobulyła. 

Gardina coch miała nie downo kupiono 
Zafarbiono na czerwono. 

Dwa cwitry na szejśdziesiont stopni wyprane 
Moga wyciepnyć bo som durch sfilcowane . 

Moji koronkowe koszule wyproł razym z fuseklami  
I jego zmazanymi galotami. 

Teraz te koszule co Ŝech dostała od mojigo brata AmbroŜego 
Wyglondajom jak chadry koloru siwego. 

Klajd sto procynt wełna wciepnył mój ślubny na 50stopni do 
pranio 

A Ŝeby go „ochronic”wielce załonczył program bez wirowa-
nio. 

Klajd sfilcowany mo Francek nauczka 
Je taki mały Ŝe pasuje na nasza wnuczka. 

Tu operacja pranio  
TeŜ była nie udano. 

Miałach we waszkorbie misia biołego 
Tyn teŜ sie doczekoł pranio Franckowego. 

Do kupy z tymi cwitrami wyprany 
TeŜ je sfilcowany. 

Uszy sie mu posfijały jak rolady 
Cały skyrknyty; do wyciepnycio- ni ma rady. 

Teraz mo Francek spodnioki czerwone 
Razym z gardinom pofarbione. 

Som se to narychtowoł 
Bydzie w nich wyglondoł jak młody dioboł. 

Wciepnył na roz do pralki gardina ze spodniokami 
I dwoma czerwonymi serwetami. 

Tisztuchy były tani ,na torgu kupione 
Bo mi sie podobały taki czerwone. 

Koszt zakupu na torgu był bardzo mały 
Ale tisztuchy pranio w pralce nie wyczimały. 

Farba puściyły  
Wszysko inksze pofarbiyły. 

Chcioł mi pomoc Francek i chyciył sie pranio 
A jo same szkody mom z tego pomoganio. 

Jak Ŝech to wszysko ujrzała 
To aŜ krew wy mie zawrała 

Tak Ŝech była zło na mojigo chłopa 
śe mi wymaściył tako utropa. 

Nie padałach mu ani słowa, obeszło sie bez narzekanio 
Yno wiyncy sie Francek nie chytej pranio! 

 
 

Marietta Nikel 
 

 Śmiergust 
Śmigus dyngus jak co roku, 

 To  Śmigus dyngus jak co roku, 
 To dziyń pełny je uroku. 

 Bydom loć się kible wody, 
 Leje stary, leje młody. 
 Leje mały, leje wielki, 
Lejom starki i paniynki. 
KaŜdy leje wiela moŜe, 

 Leje w doma i na dworze. 
Woda zimno, czy cieplutko 

Czyś je chudo czy grubiutko, 
Mokro bydziesz dziś dziewczyno, 

 Bo z tego te śwjynta słynom. 
 Po tym sznapsik, czy kroszonka 

 I odkludzić do przedsionka, 
 A we wtorek zaro rano 

 Chłopom zrobcie teŜ to samo, 
 By teŜ chłopy sie doznały 
 Co babeczki przeŜywały, 

Stojonc we strumjyniu wody, 
 Jak loł stary, jak loł młody. 
Co babeczki przeŜywały, 

 

Marek Fibic  

 

 

 

Teksty „po naszymu” 
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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: 11:00 – 17:30 
Wtorek: 13:30 – 16:30 
Środa: 08:30 – 15:30 
Piątek: 08:30 – 14:00 

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 

Nagranie kolejnego odcinka 
 Promującego 

 Projekt „Świadomy Obywatel „ 
przez telewizję TVS 
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WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

Poezji Księdza Jerzego Szymika pod hasłem  

„Bł ękit na horyzoncie” 

 

W konkursie, który odbył się 19 marca 2013 r. w Bibliotece 
Publicznej Miasta Rydułtowy, wzięło udział 31 uczestników. 
Dziękujemy wszystkim recytatorom i im opiekunom!   
       
Konkurs oceniało jury w składzie:  
mgr Janina Chlebik – Turek – dyrektor RCK „ Feniks” 
dr Edyta Korepta – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie 
mgr Iwona Miler – konsultant PODN w Wodzisławiu  Śląskim 
 Jury ustaliło następujące wyniki konkursu:  
 
 KATEGORIA: GIMNAZJA 

 I miejsce – Kinga Krauspe – Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach, 
opiekunki: p. Gabriela Pardubicka, p. Beata Spakowska 
II miejsce – Agnieszka Kotyla – Gimnazjum nr 12 im. Górni-
czego Stanu, opiekun:  
p. Izabela Zyzak 
III miejsce – Aleksandra Kuźnik -  Gimnazjum nr 12 im. Gór-
niczego Stanu, opiekun: 
 p. Anna Lapman 
 

KATEGORIA: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
 
I miejsce – Sonia Szymanek – II LO z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi i Integracyjnymi im. Ks. Prof. J. Tischnera w Wodzisła-
wiu Śląskim, opiekun p. Katarzyna Kolorz 
II miejsce – Grzegorz Kózka – I LO im. Noblistów Polskich w 
Rydułtowach, opiekun  p. Krystyna Osińska - Francuz 
III miejsce – Magdalena Chowaniec – II LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Ks. Prof. J. Tischnera w 
Wodzisławiu Śląskim, opiekun p. Katarzyna Kolorz 
 
KATEGORIA : DORO ŚLI 
I miejsce – Pan Stanisław Hajto 

 
Jury przyznało dwa wyróŜnienia: 
Sylwia Kuczka – Zespół Szkół w Gogołowej, opiekun p. Kata-
rzyna Buśko 
Katarzyna Pietrzak – Zespół Szkół w Rydułtowach Gimnazjum 
nr 2, opiekun p. Sylwia Jochem 

 
W imieniu jury i organizatorów gratulujemy zwycięzcom i za-
praszamy na uroczyste wręczenie nagród w czasie Benefisu ks. 
J. Szymika, który odbędzie się 23 kwietnia 2013 r. w RCK        
„ Feniks” . 
 

 

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”   
z poprzedniego miesi ąca 

           www.tmrrydultowy.pl 
 

Jest mo Ŝliwo ść umieszczenia na niej  
płatnej reklamy– tanio ! 

Aktualności biblioteczne 
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Humor Humor Humor 
Nazwa firmy 

 
Zdyszany męŜczyzna biegnie za jadącym autobusem.  
Autobus jedzie coraz szybciej.  
Z okna wychyla się męŜczyzna i mówi:  
- Chyba nas juŜ pan nie dogoni...  
I wtedy mówi biegnący facet:  
- Muszę, jestem kierowcą tego autobusu! 
 

* * * 
 
Do komisariatu wchodzi męŜczyzna i zgłasza zaginięcie teścio-
wej.  
- Kiedy zaginęła?  
- Trzy tygodnie temu.  
- I dopiero teraz zgłasza pan zaginięcie?  
- Tak, bo nie mogłem uwierzyć w to szczęście.  
 

* * * 
 
Przychodzi piłkarz do spowiedzi.  
Ksiądz się pyta:  
- Gdzie chcesz synu pójść, do nieba czy do piekła?  
- do Barcelony. 
 

* * * 
 
Przychodzi Polak do sklepu w Anglii i mówi:  
- Poproszę piłkę.  
- What?  
- Piłkę!  
- What?  
- David Beckham  
- aaa football  
- No dobra to niech pan się teraz skupi.  
- Okey  
- Do metalu. 

* * * 

Dwie blondynki oglądają w telewizji mecz piłkarski.  
Sędzia podyktował rzut karny dla jednej z druŜyn, ale niestety 
piłkarz trafił w słupek.  
- Zobacz, będzie strzelał jeszcze raz! - wykrzyknęła blondynka, 
gdy zobaczyła powtórkę.  
- E, nic z tego nie będzie. PrzecieŜ widać, Ŝe wolniej biegnie! - 
odpowiedziała druga. 
 

 

1  marca miłośnicy poezji i prozy spotkali się w Bibliotece 
Miejskiej ze Stanisławem Hajto – laureatem czołowych 

miejsc w rejonowych i wojewódzkich konkursach recytator-
skich. To inspirujące i interesujące spotkanie nosiło nazwę „ 
Tryptyk poetycko-literacki”. Pan Stanisław Hajto recytował 

wiersze naszego noblisty 
Czesława Milosza, satyry-
ka M. Załuskiego oraz 
fragmenty „Wiernej rzeki” 
Stanisława śeromskiego. 
W naszej bibliotece działa 
od lat grupa poetycka 
„zwrotka”, której duszą 
jest pani H. Sondyl. Nale-
Ŝą do niej takŜe A. Bizoń, 
M. Gałka-Nosiadek, A. 

Marek, L. Sobeczko. Byli oni obecni na spotkaniu z naszym 
laureatem i myślę, Ŝe z wielką przyjemnością usłyszeli swoje 
utwory w wykonaniu p. Stanisława. Sala Galerii wypełniona 
była po brzegi i słuchacze recytacje odbierali z wielkim znaw-
stwem i chłonęli kaŜde słowa recytującego. Wśród zaproszo-
nych gości była nasza p. Burmistrz K. Newy. Bardzo serdecz-
nie podziękowała za zorganizowanie tego spotkania dyrekcji 
biblioteki, a panu Stanisławowi za piękne recytacje wykonane z 
wielkim zaangaŜowaniem i uczuciem. Jako burmistrz miasta 
gorąco podziękowała za reklamę Rydułtów podczas udziału w 
konkursach rejonowych czy wojewódzkich. Spotkanie trwało 
dwie godziny i jak powiedział mi laureat wyrecytował wiersze  
zapisane na 17 stronach arkuszy formatu A4. Zapytałam p. Sta-
nisława dlaczego wybrał, trudne przecieŜ utwory Cz. Miłosza. 
OtóŜ dwa lata 
temu obchodzili-
śmy „Rok Cz. 
Miłosza” i nasza 
biblioteka ogłosiła 
konkurs na recyta-
cje jego wierszy 
oraz recenzji jego 
twórczości p. Sta-
nisław wziął w 
nim udział i zwy-
cięŜył i tak dostał 
się do rejonu a 
potem do województwa. Po tak wielkiej ilości poezji i prozy 
dalsze spotkanie odbywało się przy kawie, herbacie i dobrym 
cieście. Gorące podziękowanie naleŜy się teŜ Ŝonie p. Stanisła-
wa – Urszuli za jej zaangaŜowanie, wsparcie i przygotowanie 
logistyczne. Myślę, Ŝe nie był to czas stracony bo nie często 
moŜemy się spotkać z poezją Cz. Miłosza oraz z satyrycznymi 
utworami M. Załuskiego, których treść jak ulał pasuje do cza-
sów współczesnych. A utwory Cz. Miłosza i M. Załuskiego 
jakŜe inaczej brzmiały w wykonaniu naszego laureata, była w 
nich delikatność i brak patosu. Dziękujemy p. Staśku i prosimy 
o więcej . 

 
ElŜbieta Jankowska 

 

„Galeria za drzwiami” –  
spotkanie ze Stanisławem Hajto 
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D zień 16 marca 2013r. był waŜnym dniem  dla Sto-
warzyszenia Klubu Przyjaciół „NOWSI” Rado-
szowy w Rydułtowach. Tego dnia odbyło się ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. 

Tradycyjnie zebranie zostało poprzedzone mszą świętą w 
intencji Ŝywych   i zmarłych członków  Klubu, która została 
odprawiona w kaplicy przy OSP Radoszowy przez Probosz-
cza parafii św.Jacka. Po mszy wszyscy udali się do sali OSP, 
która była miejscem zebrania. Otwarcia zebrania dokonał 

Prezes Klubu 
Michał Piercha-
ła, który przywi-
tał wszystkich 
przybyłych 
członków Klubu 
jak i zaproszo-
nych gości . Za-
proszenie przy-
jęli :  p.Henryk  
Hajduk – v-ce 
Burmistrz Mia-
sta Rydułtowy, 
p.Lucjan Szwan- 

Przewodniczący Rady Miasta ,  proboszcz parafii św.Jacka 
ks.Roman Dobosiewicz oraz p.Bogumił  Kosowski-  przed-
stawiciel  Towarzystwa Miłośników Rydułtów . Na wstępie 
został przedstawiony porządek zebrania oraz wybrano Prze-
wodniczącego  zebrania. Został nim  kol.Waldemar Skiba., 
który od razu rozpoczął pracę. Najpierw przystąpiono do wy-
boru Komisji Mandatowej, Sekretarza zebrania  oraz Komisji 
Wniosków. W kolejnym punkcie zostały zapoznano wszyst-
kich ze  sprawozdaniami  za rok 2012. I tak: Sekretarz Klubu 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu, Skarbnik 
dokonała rozliczenia finansowego   a podsumował pracę Klu-
bu w roku 2012  Prezes Klubu. Podsumowanie okazało się  
bardzo ciekawe, gdyŜ połączone było z prezentacją multime-
dialną. Mogliśmy na podstawie pokazanych zdjęć  i krótkich 
filmów przypomnieć sobie wszystkie imprezy zorganizowane 
w 2012 roku.  Jako, Ŝe było to zebranie sprawozdawczo-
wyborcze, Prezes podsumował pracę Klubu  w  czasie ostat-
niej kadencji. Przedstawił nam jak kształtowała się liczba 
członków Klubu;  jakie organizowane były imprezy przez 
Klub; w jakich innych imprezach uczestniczyli członkowie 
Klubu. Po podsumowaniu głos zabrał Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej kol.Kazimierz Rogala, który przedstawił proto-
kół z kontroli za rok 2012. W protokóle stwierdzono, iŜ dzia-
łalność Klubu jest zgodna ze statutem oraz programem przy-
jętym na walnym zebraniu więc Komisja Rewizyjna  wnio-
skuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za rok 
2012 a reasumując całokształt działalności za czas minionej 
kadencji wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi. Absolutorium  dla Zarządu Klubu zostało przyjęte 
jednogłośnie przez członków Klubu. Tak minęła I część ze-
brania. W części II Prezes Klubu przedstawił wszystkim in-
formację dotyczącą ordynacji wyborczej do władz Stowarzy-
szenia oraz dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej. Podane 
zostały kandydatury do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, rozda-

no karty do głosowania i nastąpiły wybory. Część III zebrania 
rozpoczęła się od zapoznania zebranych z planem pracy na 
rok 2013 oraz przedstawione zostały propozycje zmian do 
Statutu Stowarzyszenia. Obydwie propozycje zostały jedno-

głośnie przyjęte przez zebranych.  Następnie oddano głos 
Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej kol.Wiesławie Janosz, 
która przedstawiła wyniki głosowania. Ukonstytuował się 
Zarząd i dokonano wyboru Prezesa. Skład Zarządu w wyniku 
wyborów się nie zmienił- Prezesem pozostał Michał Piercha-
ła, V-ce Prezesem Krystyna Sładek, Sekretarzem – Iwona 
Zielińska, Skarbnikiem – ElŜbieta Grabiniok a członkowie to: 
GraŜyna Milczarek, Romuald Fojcik i Janusz Pękała. TakŜe 
Komisja Rewizyjna pracować będzie  w poprzednim składzie: 

Przewodniczący – Kazimierz Rogala i członkowie:  Leon 
Hnida i Jerzy Kozik. Po ogłoszeniu wyników wyborów głos 
zabrał V-ce Burmistrz p.Henryk Hajduk, który złoŜył gratula-
cje nowo wybranym władzom Klubu Ŝycząc powodzenia w 
realizacji wszelkich podejmowanych działań . V-ce Burmistrz 
wyraził takŜe chęć wstąpienia do Stowarzyszenia  „NOWSI”. 
Miłym akcentem zebrania było wręczenie „ Złotej Odznaki 
NOWSI” dla jednego   z najstarszych aktywnych członków 
Klubu, będącego jednocześnie jednym z jego załoŜycieli. 
Odznakę tę otrzymał kol.Jerzy Krause. Z kolei nastąpiło przy-
jęcie nowych członków Klubu po którym kol.Ryszard Pier-
chała odczytał protokół  Komisji Wniosków. Był to ostatni 
punkt zebrania. Na jego zakończenie Prezes Klubu podzięko-
wał wszystkim  za uczestnictwo   w zebraniu oraz zachęcał do 
dalszej pracy na rzecz Klubu.  

Iwona Zielińska 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  
Stowarzyszenia „NOWSI” 
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Czym jest tran? 
Tran to nic innego jak jasnoŜółty, ciekły tłuszcz otrzymywany z wątroby niektórych ryb lub ssaków morskich. Posiada charakte-
rystyczny smak i zapach, a przede wszystkim niezwykle duŜo drogocennych właściwości leczniczych. Często “tranem” określa 
się ciekłe tłuszcze z innych gatunków ryb. Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe określenie tran zastrzeŜone jest tylko dla oleju pozyskane-
go z wątroby gatunku ryb dorszowatych. 
 
Dlaczego jest waŜny? 
Tran uzupełnia dietę w niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmu witaminy A i D (których zawiera duŜe ilości) oraz 
nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) OMEGA-3. 
Witamina A ma ogromny wpływ na zdrowie oczu oraz skóry. Chroni przed tzw. kurzą ślepotą, stanami zapalnymi spojówek i 
rogówki oka, a takŜe nadmiernym rogowaceniem i suchością skóry oraz przesuszeniem błon śluzowych. Witamina D odpowiada 
natomiast, za prawidłowy rozwój chrząstek, kości oraz zębów i zapobiega pojawieniu sie krzywicy u dzieci, zaś u dorosłych 
osteoporozie. NNKT – to związki, których organizm nie wytwarza sam i musi je przyjmować wraz z dietą. Nie bez przyczyny 
nazywa się je Niezbędnymi Nienasyconymi Kwasami Tłuszczowymi. Ich niedobór powoduje skutki groźne dla zdrowia, między 
innymi reakcje zapalne w organizmie, zahamowanie wzrostu niemowląt i dzieci, powstawanie zmian skórnych, przesuszenie 
skóry, opóźnione gojenie się ran, zwiększoną wraŜliwość na infekcje, nadmierną kruchość naczyń włosowatych, zaburzenia go-
spodarki cholesterolowej, zaburzenia czynności wielu tkanek i narządów. 
 
Kiedy warto brać? 
Tran od kilku lat powraca do łask ze względu na jego wszechstronne korzystne działanie, a osoby, które w dzieciństwie  z nie-
chęcią przełykały tran – „pachnącą” rybą oleistą substancję, szukają jej teraz w aptekach.  Lata badań udowodniły, Ŝe powtarzane 
codziennie przez nasze mamy informacje o dobroczynnym wpływie tranu na organizm mają swoje naukowe uzasadnienie. Za-
warte w nim witaminy A i D oraz duŜa ilość kwasów omega-3 i omega-6 okazała się skuteczną mieszanką, przeciwdziałającą 
licznym schorzeniom i wpływającą pozytywnie na organizm. 
 
Tran powinni śmy stosować:  
• w okresie jesienno-zimowym, gdy jesteśmy szczególnie naraŜeni na ataki chorobotwórczych bakterii i wiru-

sów; 
• przy ogólnym osłabieniu; 
• dla wzmocnienia organizmu; 
• w okresie intensywnego wzrostu (dzieci i młodzieŜ w okresie dojrzewania); 
• przy zwiększonym wysiłku umysłowym i fizycznym; 
• w stresie i stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego; 
• w czasie chorób (infekcji) i rekonwalescencji; 
• podczas chemio- i radioterapii; 
• o urazach i złamaniach kości; 
• przy zaburzeniach wchłaniania i trawienia; 
• gdy naduŜywamy alkoholu i palimy papierosy. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

www.Zdrowie i uroda 
 
 
 

Czy warto spoŜywać tran? 
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W e wtorek tj. 5 marca w sali teatralnej Ryduł-
towskiego Centrum Kultury "Feniks" odbyło 
się spotkanie Burmistrzów, Przewodniczącego 
Rady Miasta i pracowników Wydziału Ochro-

ny Środowiska U.M. Rydułtowy z mieszkańcami w sprawie 
nowego systemu gospodarowania odpadami w związku z 
wejściem w Ŝycie z dniem 1 lipca 2013 roku „Ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. (Dz, U. z 
2012r. poz.391). Tematem spotkania Samorządów z miesz-
kańcami  było zapoznanie zebranych z planowaną realizacją i 
funkcjonowaniem systemu,  przedstawiono mieszkańcom ich 
obowiązki jako właścicieli nieruchomości w zakresie prawi-
dłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Na zaplanowane 
spotkanie przybyło zaledwie ok. 50 mieszkańców, mimo to 
treść zadawanych pytań i przedstawione argumenty miesz-
kańców świadczyły o chybionej co do terminu (skoro wszyst-
kie ustalenia w Gminie juŜ zapadły) organizacji fakultatywne-
go spotkania z mieszkańcami (takie spotkanie naleŜało zorga-
nizować jesienią 2012 roku!).  Pytania mieszkańców dotyczy-
ły wyliczenia kosztów segregowanych (przy selektywnej 
zbiórce) i nie segregowanych  odpadów oraz ich odbiorze   z  
nieruchomości, częstotliwości (2 razy w miesiącu) odbioru 
nieczystości. Wyliczenia kosztów selektywnej i nie selektyw-
nej zbiórce odpadów dokonała firma ALBEKO z Opala, opie-
rając swe wyliczenia na łącznej ilości odebranych odpadów 
od mieszkańców Rydułtów w okresie lat: 2008- 2012 (I kwar-
tał). W matematyce posługując się  metodą „prawem wielkich 
liczb” (zdarza się przeszacować lub niedoszacowań dane), 
stąd jeśli jest moŜliwość weryfikacji wyliczeń na „malej prób-
ce”, to taką weryfikację naleŜało w miesiącu listopadzie ub.r. 
przeprowadzić. Udostępniłem w trakcie rozmowy z Przewod-
niczącym R.M. w listopadzie ub.r, własne dane z wyliczeń  
kosztów  selektywnej zbiórki odpadów, moŜna było poprosić 
o wyliczenia kosztów nie selektywnej zbiorki od wielu innych 
mieszkańców na zasadzie próbki losowej i porównać wylicze-
nia z danymi firmy „Albeko”. Wyliczenia firmy „Albeko” 
stanowią 240 % wyliczeń własnych (3,45zł/miesiąc/osobę), 
dotychczas realizowanego odbioru odpadów selektywnie 
zbieranych. Wyliczenia  kosztów jakie od II połowy 2013 
roku mieszkańcy będą ponosili, są rozbieŜne z wyliczeniami 
własnymi i nie są akceptowane społecznie przez mieszkań-
ców. Ustawa ta jest kolejną „wrzutką” centrali i samorządow-
cy (mam nadzieję) wiedzą, iŜ takie jak zaproponowano dzia-
łania w kosztach z odpadami, mieszkańcy będą  mieli długo 
w pamięci. Godne jest dziś przypomnienie Uchwały Rady 
Miasta z 2007 roku, na podstawie której obligowano miesz-
kańców do podpisywania niekorzystnych umów z Firmą 
”Naprzód” z częstotliwością wywozów kubłów (niezaleŜnie 
czy kubeł jest pełny czy wypełniony częściowo) na: 1 raz w 
miesiącu bazując na  normatywach unijnych!!! CzyŜby histo-
ria zatoczyła po latach zamknięty krąg? Pytania (o róŜnym 
emocjach) na spotkaniu z mieszkańcami padały: czy teraz 
mieszkańcy będą inna „Firmę” sponsorować? I jeszcze odręb-
na uwaga kierowana do samorządowców: jeśli istnieje Wasze 
głębokie przekonanie o zaniku „dzikich wysypisk” śmieci po 

1 lipca 2013 roku z racji  obowiązywania Ustawy, przy braku 
społecznej akceptacji działań Gminy w tym zakresie, to gratu-
luję przekonania i dobrego humoru! 

                                                                                                                 
(-) Jerzy Majer 

 
 

Najserdeczniejsze Ŝyczenia   
urodzinowe dla  
Solenizantów 

urodzonych w kwietniu 

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”    

 
 

Krystyna Widera,  Danuta Nowak, 
Alicja Kołodziej, Jolanta Otawa,  

Katarzyna Paprotny, Krystyna Paszenda, 
Cecylia Madejska, 

BoŜena Freund - Konieczny, 
Andrzej Zaj ąc,  Lucjan Mrozek,  

Czesław Rezner, Leszek Adamczyk  

Informacja ze spotkania przedstawicieli  
Urzędu Miasta z mieszkańcami  

w dniu 5 marca br. 

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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W  nowootwartej niedawno Mediotece czyli Filii 
Biblioteki Miejskiej na ul. Podleśnej, wzorem 
biblioteki głównej teŜ odbywają się ciekawe 
spotkania, prelekcje czy wystawy. Na początku 

marca odbyło się juŜ drugie spotkanie z autorką powieści o 
krajach arabskich Tanyą Valka. Jest ona absolwentką U.J. Była 
nauczycielką w szkole średniej w Trypolisie ( stolica Libii) 
oraz asystentką ambasadora RP. Jest orientalistą, arabistką. W 

Libii mieszkała 
około 15 lat. Trzy 
pierwsze powieści 
o Libii to 
„Arabska Ŝona”, 
„Arabska córka” 
oraz „Arabska 
krew”. Natomiast 
czwarta powieść z 
tej serii to 
„Arabska księŜni- 
czka” .Jest ona 
podsumowaniem 5
- letniego pobytu 

autorki w Arabii Saudyjskiej. Powieści te są w księgozbiorze 
biblioteki. Arabia Saudyjska- to najbardziej ortodoksyjny arab-
ski kraj. Jest tam 100% wyznawców islamu. Kraj powoli idzie  
do przodu, zmiany następują krok po kroku. Król dba o wy-
kształcenie narodu, ponad 80% saudyjskich studentów to ko-
biety. Postaci powieści są wymyślone, ale osadzone w realiach 
Libii czy Arabii. Wydarzenia, miejsca, kultura, religia obyczaje 
są autentyczne. Czytając te powieści stajemy się częścią ich 
bohaterów. PrzeŜywamy ich radości czy smutki, zwycięstwa 
czy poraŜki razem z nimi. Jak powiedziała Autorka Ŝeby zrozu-
mieć dany naród, jego kulturę, mentalność obyczaje trzeba Ŝyć 
wśród nich, poznawać i brać to co najlepsze i dopiero wtedy 
moŜna go oceniać. U nas niestety z tą oceną bywa róŜnie. War-
to więc przeczytać te interesujące powieści i chociaŜ na chwilę 
przenieść się w ten jednak trochę zaczarowany dla nas nie zaw-
sze zrozumiały arabski świat.  

 

ElŜbieta Jankowska 

W  „Dzien Swietego Patryka“, 17. marca, odbył się 
koncert muzyki celtycko -- irlandzko - szkockiej 
wykonany przez  Zespół Stonehenge. Zespół  
wziął swoją nazwę  od  tajemniczego  kręgu z 

Salisbury gdzie Celtowie czcili swoich bogów,  do czasu , kie-
dy to biskup misyjny Patryk dokonał chrztu kraju,  wprowadza-
jac katolicyzm . A  było to krótko przed  jego śmiercią 
17.03.461 roku. Biskup ten , za pomocą  trójlistnej  zielonej 
koniczynki , pięknie  i przystępnie wyjaśnił  dogmat Trójcy 
Swiętej.  Tak więc  dzień 17. marca , ku czci sw. Patryka, 
został Swiętem narodowym Irlandii oraz świętem nadejścia 
wiosny. Przysłowie mówi  „ gdy na Patryka pojawią się bocia-
ny, to wiosna rychło nastanie”.Mamy więc  zieloną koniczynkę, 
Zieloną Wyspę i zielono w sercach. Ludzie są radośni, tańczą w 
rytm  ludowej  muzyki, zielone piwo  (barwione chlorofilem)  
leje się  strumieniami  wraz  z whiskey. W  efekcie widzą cały 
świat na zielono …..  szczególnie  następnego dnia.Piękne to  
święto, lubione w całej Europie, ale szczególnie huczne święto-
wane , z ulicznymi  paradami i pochodami w USA. Ale 
wróćmy  do muzyki folklorystycznej  Irlandii. Jest bardzo szyb-
ka, dynamiczna , ma stały rytm na 4/4 lub 2/2 . NajwaŜniejsze 
jej formy to reel i jig. Lączą  styl tradycyjnego folkloru   Zielo-
nej Wyspy  z rytmami  latynoskimi (reel)  oraz europejskimi 
(jig) .Zespół Stonehenge to 6  sympatycznych  panów w kraci-
astych spódnicach (kiltach) którzy potrafili,  mimo Ŝe nie posia-
dali starych klasycznych instrumentów , nowoczesną instru-
mentalizacją  oraz techniką,  osiągnąć wspaniały efekt.  Był 
śpiew i stepowanie jako wkładka taneczna.  Koncert był świet-
ny, prowadzony z dowcipem i humorem. A na bis usłyszeliśmy 
melodię  „Gdybym byl bogaczem“ ze „Skrzypka na dachu“  -a  
kto z nas niechciałby  nim być ?Ale to nie koniec atrakcji. Była 
wystawa „ Irlandia i Szkocja w fotografii,”  oraz;....degustacja 
piwa ku wielkiej uciesze  wszystkich panów.  

 
A więc wypijmy  na cześc Irlandii !! 
 

Krystyna Barnabas 

UWAGA!!!  

W celu przekazania 1 % podatku na konto 
naszej organizacji TMR przez podatnika 

którego jedynym dochodem jest  
emerytura otrzymywana z ZUS-u naleŜy 
wypełnić formularz PIT-37 w którym w 

pozycji 123 naleŜy wskazać  
Nr KRS 0000002098 oraz  

w pozycji 124 kwotę która ma być 
przekazana na rzecz OPP. 

W siedzibie TMR jest moŜliwość  
wypełniania takiego zeznania nieodpłatnie  

lecz trzeba przynieść  
PIT 40 A lub PIT 11 A z ZUS   

Świat arabski w oczach Tanyi Valko Klimaty muzyczne  w  Sali  teatralnej  
 RCK  „ Feniks” 
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W ielkanoc to najwaŜniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa obchodzące na pamiątkę Zmartwychwstania  Chry-
stusa. Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele 
katolickim zwana rezurekcją, a w prawosławnym jutrznią. W tym dniu spoŜywamy uroczyste śniadanie w gronie 
rodzinnym, poprzedzane składaniem sobie Ŝyczeń. Wielkanoc jest czasem radości, a wiąŜą się z nią liczne religij-

ne i ludowe obrzędy – święcenie pokarmów, pisanki czy śmigus – dyngus. W kościołach organizowane są w okresie przedwiel-
kanocnym koncerty pieśni pasyjnej i pokutnej. Wprowadzają nas one w nadchodzący okres Zmartwychwstania Pańskiego. 
Mieszkańcy naszego miasta mieli przyjemność wysłuchać takiego pięknego i podniosłego koncertu w ubiegłą niedzielę w ko-
ściele św. Jerzego. Był to II Koncert Pieśni pasyjnej i pokutnej w naszym kościele. Organizatorem był nasz chór „Cecylia”. Wy-
stąpił takŜe kościelny chór „ Gloria” z śor. Chóry wykonały po siedem pieśni, które były poprzedzone słowem wiąŜącym nawią-
zującym do Zmartwychwstania i kolejnych pieśni. Myślę, Ŝe Koncert i pieśni oddające charakter pasyjny były dla  wiernych, 
którzy wypełnili nasz kościół duchowym przygotowaniem do Wielkanocy. Dziękuję księdzu dziekanowi K. Opitkowi, chórom 
„Cecylia” i „Gloria” naszym wiernym słuchaczom, którzy przychodzą na nasze występy,  oraz Urzędowi Miasta Rydułtowy za 
dofinansowanie koncertu. Szczególne podziękowanie dla pani Burmistrz K. Newy, która jest obecna na kaŜdym naszym koncer-
cie, tak było i tym razem oraz prezesowi TMR H. Machnikowi, który teŜ zawsze bywa na naszych koncertach.  Po koncercie 
chóry i zaproszenie goście spotkali się w Oratorium Św. Józefa na kawie i pysznym cieście upieczonym przez chórzystki chóru 
„Cecylia”. W związku  ze zbliŜającymi się Świętami Wielkanocnymi w imieniu chóru ‘”Cecylia” Ŝyczę by te Święta Wielkanoce 
wniosły do naszych serc wiosenna radość i świeŜość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.  

 

 ElŜbieta Jankowska 

Koncert chóru „Cecylia” „U stóp Twego Krzy Ŝa” 
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Konkurencyjne ceny  
 

tel. 609680830 
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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  sprz ęt diagnostyczny! 


