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Promienie słońca, uśmiech na twarzy, 
Spokojne dziećiństwo kaŜdego dnia. 

Choć jestem jeszcze dziś tylko dzieckiem, 
To dam to wszystko, co w sercu mam. 

 
Góry miłości są w sercu moim, 
Kolory t ęczy malują mój świat, 

Gdy juŜ dorosnę powrocą wspomnienia, 
Do chwil cudownych, do dziecięcych lat. 

 
Mama i tata kochani rodzice, 

Nie martwie się o nic, bo przy mnie są, 
Mamo i tato tak bardzo Was kocham, 
Niech pełen miłości, jest zawsze nasz 

dom. 

Marek Fibic 
MAROS 

Święto Flagi 

Wręczenie „Złotych Grabi”  

dla p. Krystiana Burda 
 

Foto: Bogumił Kosowski 

Potrójny 
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„Witej wiosno roztomiło” - impreza zorganizowana przez 
TMR współfinansowana przez Starostwo Powiatowe  

Foto: Sabina Tomaszewska 
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M imo szalejącego terroru Polacy pocieszali się jak mogli 
wzajemnie, podtrzymując wiarę w zwycięstwo. Pewna 

część obywateli zdołała ukryć aparaty radiowe, przy pomocy 
których wychwytywano prawdziwe a nieraz fantastyczne 
wiadomości o ruchach wojsk hitlerowskich na frontach świata 
z stacji nadawanych BBC Londyn a później stacji 
„Kościuszko” z ZSRR oraz tzw. „Freiheitsender” w języku 
niemieckim. Wiadomości te przy pomocy maszynopisma 
kolportowano wśród Polaków nieposiadających radia. Docie-
rały teŜ do nas gazetki konspiracyjne ruchu oporu. W pierw-
szej fazie było brak doświadczenia tej pracy w warunkach 
jakie stworzyły organizacje niemieckie jak. H.J.- BDM – 
NSKK - Werekschar – S.A.  i inne. KaŜda bowiem rodzina 
polska było pod stałą obserwacją. Na skutek dominacji padli 
ofiarą szpicli młodzi harcerze: Margieciok Jan, Hałaczek Le-
opold i Kubatko Ewald, których osadzono w obozie i wymor-
dowano. Patriotyczna młodzieŜ gimnazjalna i harcerska szu-
kała sposobności przejścia przez front aby ujść za granicę i 
kontynuować naukę lub walczyć wśród wielu, którym akcja 
ta się udała, były jednak liczne wypadki tragiczne. Młody 
student- harcerz Musioł Antoni został przyłapany, uwięziony 
i osadzony w obozie Dachau, gdzie został wkrótce wykończo-
ny. Kiedy w roku 1943 i 1944 dał się słyszeć warkot lotników 
alianckich Polacy mimo groŜącego niebezpieczeństwa z rado-
ścią obserwowali ich kierunki lotu, zaś Niemcom poczęły 
rzednąć miny, zwłaszcza po Stalingradzie, kiedy to stale sły-
szeli komunikaty ”Plan masig gereumt” – planowo opuszczo-
no. W lutym 1945 r. lotnicy radzieccy, sprowokowani przez 
mały oddział Wermachtu, który ośmielił się ostrzelać z kara-
binów przelatujących lotników, ci ostatni zawrócili i na linii 
kopalnia wzdłuŜ ul. Paderewskiego po przez Rynek i ul. 
KrzyŜkowicka zrzucili kilka bomb kruszących, które spowo-
dowały duŜo szkód i strat  w ludziach.  Zburzone zostały: 
budynek przy ul. Paderewskiego, jedno skrzydło szpitala, 
budynek obok kościoła, gdzie zginęło dwoje dzieci, stara 
szkoła tzw. organistówka, gdzie w gruzach zabitych zostało 6 
osób i kilka rannych oraz budynek przy ul. KrzyŜkowickiej. 
W akcji oczyszczania zakładów pracy z elementów niebez-
piecznych, jak mawiali Niemcy  zesłano Polaków do prac 
przymusowych w głąb Niemiec a nieliczni postawieni zostali 
pod dozór policji z zakazem opuszczania miejsca zamieszka-
nia i z obowiązkiem zgłaszania się na posterunku w wyzna-
czonych terminach. Na skutek tego Niemcy odczuwali brak 
rąk do pracy a chodziło im o tanią siłę roboczą. Sprowadzili 
więc z początku jeńców cywilnych z Generalnej Guberni i 
osadzili w sypialni kopalnianej przy ul. Mickiewicza. Poczęto 
spiesznie budować baraki na obóz jeńców na placu tzw. ram-
pie ”anna” przy ul. Ofiar Terroru oraz za hałdą przy ul. Urba-
na. Wokół obozu na rampie posadzili wysokie topole a plac 
ten nazwali „Rudolf Hess Platz”. W 1943 roku sprowadzono 
do obozu jeńców radzieckich oraz śydów, których zatrudnio-
no w podziemiach kopalni. Ludzie ci byli tak eksploatowani 
cięŜką pracą i strasznymi warunkami bytowymi, stale głodni, 
Ŝe po paru tygodniach były z nich juŜ tylko szkielety. Nic 
więc dziwnego, Ŝe w tych warunkach stan liczebny obozu 
szybko się kurczył. Zwłoki pomarłych i pomordowanych czę-
ściowo grzebano nocą w tajemnicy przed społeczeństwem na 
cmentarzu czego dokonywali wachmani i SS, częściowo zaś 
samochodami odwozili do Oświęcimia. W roku 1943 sprowa-
dzono z obozu oświęcimskiego 1200 więźniów narodowości 
Ŝydowskiej. Dla nich stworzono specjalny oddział wydobyw-

czy, który znajdował się w bardzo trudnych warunkach geolo-
gicznych i nałoŜono im niemoŜliwe do wykonania normy. 
Oddział ten powszechnie nazywano „śydownią” a kierowni-
kiem tego oddziału był sztygar Kochanek, renegat polskiego 
pochodzenia z Westfalii. Nieludzkie traktowanie ich, dopro-
wadzało nieraz umęczonych do depresji. Był wypadek, Ŝe 
więzień w czasie zjazdu do kopalni, na oczach wszystkich 
skoczył do szybu, kładąc kres swoim męczarniom. Część 
jeńców zatrudniano na powierzchni przy budowie projekto-
wanej elektrowni. Tych moŜna było lepiej obserwować. Byli 
oni stróŜowani przez straŜników cywilnych i kapo pod nadzo-
rem wachmanów SS. Ci za lada błahe uchybienia, nieraz uro-
jone, bezlitośnie katowali swoje ofiary a nie rzadko zupełnie 
skatowanych i wycieńczonych dobijali, bywało, Ŝe zupełnie 
wycieńczony więzień nie był w stanie wracać do obozu o 
własnych siłach, to teŜ współtowarzysze ponieśli go na swo-
ich barkach. Nadszedł styczeń 1945 r. a zaciskający się pier-
ścień  Armii Radzieckiej obejmował i Rydułtowy.  Miejsco-
wych Niemców i rodziny sprowadzonych z głąb Niemiec , 
przewaŜnie z Górnej Westfalii poczęto spiesznie ewakuować 
furmankami, gdyŜ brak było im materiału pędnego do pojaz-
dów mechanicznych. Jeńców zaś i więźniów obozu pognano 
w kierunku Pszów- Racibórz- Bogumin. Ewakuowano takŜe 
obóz mały przy cegielni Hercera, w którym umieszczone były 
same kobiety w liczbie około 200. Mimo ostrego mrozu i 
surowych kar za udzielenie pomocy więźniom, ludność pol-
ska jak mogła pomagała im w cięŜkiej doli, zwłaszcza robot-
nicy pod ziemią, którzy mniej byli naraŜeni na surowe kary. 
Polaków nawet byłych uczestników walk wyzwoleńczych 
było na kopalni duŜo pod koniec wojny, bowiem Niemcy 
zmuszeni byli ściągnąć z głąb Niemiec niektórych zesłanych 
z powodu braku sił fachowych w górnictwie. Robotnicy nie-
zaangaŜowani w polityce proniemieckiej teraz chętnie współ-
pracowali z aktywnymi członkami ruchu oporu tak, Ŝe nie 
było tajemnicą, Ŝe pozostawiono tu grupę Niemców mających 
za zadanie  w ostatniej fazie zniszczyć waŜniejsze urządzenia 
i rozdzielnię. Zorganizowani w grupach Polacy, którzy utrzy-
mali się w konspiracji przez maskowanie, pilnie strzegli tych 
obiektów i obserwowali kaŜdy ruch pozostałych tu jeszcze 
Niemców. Społeczeństwo polskie z radością obserwowało 
zamieszanie wśród Niemców i ich nadchodzącą klęskę. Woj-
sko niemieckie utrzymujące się jeszcze na linii Niewiadom- 
Biertułtowy coraz spieszniej uciekało w stronę Pszowa a pol-
skie społeczeństwo Rydułtów mogło patrzeć na zmierzch 
niezwycięŜonej armii za jaką ją Niemcy przedstawiali. Ran-
kiem 26-tego marca o godz. 5-tej zawitała do nas, tym razem 
juŜ prawdziwa wolność narodowa i społeczna.  Na drugi 
dzień w miejscu ściętego godła państwowego przez butne 
hordy hitlerowskie odbył się wiec, na którym porucznik odro-
dzonego Wojska Polskiego, rydułtowik ob. Antoni Grabiec 
pozdrowił w imieniu armii radzieckiej i wojska polskiego 
społeczeństwo polskie Rydułtów. Z kryjówek powychodzili 
ukryci społecznicy, maskowani dotychczas członkowie kon-
spiracji i ci, którzy przetrwali koszmarną okupację szybko 
organizowali urzędy i władze terenowe jak Zarząd Kopalni, 
Urząd Gminy, Okręgowe Biuro Pracy, aprowizację, szkolnic-
two i prowizoryczną władzę bezpieczeństwa – Milicję Oby-
watelską.       

Jerzy Waniek 
Rydułtowy 19.3.1966 

Wspomnienia p. J. Wańka - c.d. 



 
Referat Gospodarki Komunalnej 

 
1.Przygotowano uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla 
Powiatu Wodzisławskiego na działalność nadzoru budowlane-
go. 
2. Przygotowano umowę na wykonanie wspólnie z Powiatem 
Wodzisławskim chodnika przy ulicy Romualda Traugutta. 
3. Prowadzono sprawy: 
a) umowy na czyszczenie separatorów, 
b) umowy na wykonanie kolejnych operatów wodno-
prawnych, 
c) umów na odprowadzanie wód deszczowych - dla firm ze 
Strefy Gospodarczej, 
d) umowy na projekty ustawienia wiat przystankowych: ul. 
Radoszowska (przestawienie na działkę gminną), ul. Niewia-
domska (zmiana lokalizacji przystanku i montaŜ wiaty), 
e) umowy na remont obiektów zlokalizowanych na przystanku 
przy ulicy Romualda Traugutta, 
f) umowy na przegląd wiat przystankowych. 
4. Przygotowano zmiany organizacji ruchu: 
a) ul. Bolesława Szyszki - przy wyjazdach z osiedla, na pierw-
szym zjeździe zamiana znaku B-20 na A-7 oraz ustawienie 
przy drugim zjeździe znaku A-7; 
b) ul. Ładna - za zjazdem do marketu TESCO powtórzenie 
znaku D-4a; 
c) ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera - przejście dla pieszych 
w okolicy posesji nr 102; 
d) ul. Niewiadomska - zmiana lokalizacji przystanku autobu-
sowego; 
e) ul. Ofiar Terroru - naprzeciw wyjazdu z ul. Barbary - lustro 
drogowe; 
f) ul. Gabriela Narutowicza - w rejonie skrzyŜowania z drogą, 
stanowiącą dojazd do kopalni - oznakowanie odcinka znakami 
D-1 i A-7 z T-6 oraz usunięcie oznakowania ostrzegającego 
o niebezpiecznych zakrętach; 
g) ul. O. Augustyna Kordeckiego - usunięcie znaku "Szkody 
górnicze"; 
h) ul. Bolesława Krzywoustego - przesunięcie znaków D-40 i 
D-41 w stronę skrzyŜowania z ul. Radoszowską, usunięcie 
znaku A-7; 
i) ul. Andrzeja Struga - zmiana znaku A-7 na D-41 od strony 
ul. Gajowej oraz ul. Gen. Józefa Bema; 
j) ul. Antoniego Czechowa - zmiana znaku A-7 na D-41od 
strony ul. Plebiscytowej; 
k) ul. Krzywa - zmiana znaku A-7 na D-41 od strony ul. Plebi-
scytowej; 
l) ul. Kalwaryjska - zmiana znaku A-7 na D-41 od strony ul. 
Gen. Władysława Sikorskiego; 
m) Osiedle Na Wzgórzu - na drodze głównej - miejsce ozna-
kowane D-51 dla pomiaru prędkości poprzez fotoradar przeno-
śny; 
n) ul. Raciborska - na odcinku za posesją nr 223 - miejsce 
oznakowane D-51 dla pomiaru prędkości poprzez fotoradar 
przenośny; 
o) ul. Obywatelska - oznakowanie poziome na odcinku od ul. 
Raciborskiej do torów kolejowych; 

p) ul. ks. Franciszka Blachnickiego - usunięcie znaków A-5 i 
ustawienie znaków A-7 na drogach dojazdowych tj. droga od 
ul. Spokojnej i droga od strony parkingów przy cmentarzu; 
q) ul. Romualda Traugutta - boczna - przy garaŜach obok re-
stauracji Willa - ustawienie znaku B 36 (zakaz zatrzymywa-
nia); 
r) wyznaczenie linii segregacyjnych dla pętli autobusowej w 
okolicy przystanku "Rydułtowy KWK", 
5. Przeprowadzono wizję w terenie w sprawie szkód górni-
czych na ulicach: Bolesława Krzywoustego, Św Jacka, Narcy-
zowej, Niewiadomskiej, Niwki. 
 

Referat Urbanistyki i Architektury  
 

1. Prowadzone są 3 postępowania w sprawie ustalenia warun-
ków zabudowy, 1 postępowanie w sprawie ustalenia lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego oraz 1 postępowanie w sprawie 
ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Wydano 2 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz 2 
postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nierucho-
mości. 
3. Ustanowiono słuŜebność przesyłu na rzecz Telekomunikacji 
Polskiej S.A. Ustalane są na rzecz przedsiębiorców kolejne 
słuŜebności przesyłu na nieruchomościach gminnych. 
4. Wydano 19 informacji o przeznaczeniu nieruchomości. 
5. W ramach czynności, związanych z opracowaniem: 
a) planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, 
oznaczonego symbolem MP/16 (teren pomiędzy ul. Piecow-
ską, Raciborską, Szczerbicką, Niewiadomską) - wystąpiono do 
zarządców dróg: powiatowej (ul. Piecowskiej), wojewódzkiej 
(ul. Raciborskiej) o ponowne uzgodnienie projektu planu miej-
scowego, 
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta - w dniach od 8 do 29 kwietnia projekt stu-
dium został wyłoŜony do publicznego wglądu. W dniu 
25 kwietnia odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi 
rozwiązaniami. Szczegóły związane z wyłoŜeniem projektu 
opisano w obwieszczeniu Burmistrza Miasta, zamieszczonym 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
6. Sporządzono informację o stanie mienia komunalnego we-
dług stanu na dzień 31 grudnia 2012r. 
 
 

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości 
 
1.Zainstalowano tablicę reklamową na budynku StraŜy PoŜar-
nej przy ulicy R. Traugutta. Trwają przygotowania do zainsta-
lowania tablicy na skrzyŜowaniu ulicy Bohaterów Warszawy z 
Orlovską. Trwa równieŜ opracowywanie wzoru dla reklam, 
aby ich kolorystyka i wzornictwo były ujednolicone. 
2. Zawarto umowę z Miastem Rydułtowy na pobieranie opłat 
czynszu za najem i dzierŜawę gruntów gminnych od osób, 
które ze względu na zmianę w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych nie podlegają opłacie targowej. 
3. Prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami, za-
interesowanymi nabyciem terenów w Strefie. Ze względu na 
zauwaŜany popyt na małe działki (1500 - 2000 metrów) roz-
waŜane są koncepcje podziału jednego z większych terenów. 
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1.Prowadzono akcję „Zima 2012-2013". 
2. Zdemontowano ozdoby świąteczne. 
3. Naprawiane są kominy w budynku przy ulicy Bema 28. 
4. Trwa osuszanie ścian, impregnacja specjalnymi środkami, 
wykonanie nowych tynków w mieszkaniu przy ulicy Racibor-
skiej 244/2. 
5. Trwa naprawa i ocieplenie elewacji budynku przy ulicy Be-
ma 103a. 
6. Zdemontowano płotki przeciwśniegowe oraz skrzynie na 
piasek i sól. 
7. Przeprowadzono prace konserwacyjne i remontowe, związa-
ne z przygotowaniem fontanny do sezonu. 
8. Przygotowywane są rabaty do pierwszej nasady kwiatów. 
 
 

Śmieci po nowemu 
 
Początek lipca coraz bliŜej. Coraz bliŜej do dnia, w którym 
zmuszeni będziemy do wdroŜenia nowego systemu gospodaro-
wania odpadami. Warto więc przypomnieć sobie, do czego 
będziemy wszyscy zobowiązani. 
 
Co to znaczy „segregować odpady” ? 
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Rydułtowy (do pobrania na stronie internetowej 
w zakładce Ochrona Środowiska/Gospodarka odpadami ko-
munalnymi), segregujemy odpady, jeŜeli ze wszystkich odpa-
dów komunalnych „wydzielać będziemy” 12 frakcji odpadów. 
Sześć z tych frakcji będziemy zbierać w 4 rodzajach worków 
(o odpowiednich kolorach). Pozostałe odpady będziemy mogli 
umieszczać w kubłach. Będą takŜe typy odpadów, które będzie 
moŜna dowieźć do punktu selektywnej zbiórki lub do miejsc 
okresowych zbiórek, zlokalizowanych na terenie miasta.  
Proszę pamiętać, Ŝe segregacja opadów upowaŜnia do skorzy-
stania z niŜszej stawki opłaty.  

 
Jak ma wyglądać segregacja odpadów? 
1) W zabudowie jednorodzinnej odpady, tj. papier, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomatariałowe, metal i odpady zielo-
ne będziemy gromadzić w workach o następującej kolorysty-
ce: 

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

nia 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), 

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

 
Odpady, których nie da się juŜ wysegregować np. popiół, po-
zostałości po obranych owocach i warzywach, odpadki z je-
dzenia i gotowania, zabrudzone ręczniki papierowe uŜywane 
w kuchni, środki higieny osobistej, w tym pampersy, tekstylia, 
będziemy umieszczać w pojemniku na zmieszane odpady ko-
munalne (kuble).  

Niezmiernie istotne jest, aby w pojemniku tym nie znalazły 
się: 

• odpady niebezpieczne, Ŝrące lub toksyczne - w tym 
zuŜyte baterie i akumulatory, świetlówki, przeter-
minowane lekarstwa, farby, lakiery, rozpuszczalni-
ki, detergenty, kwasy, środki ochrony roślin, a tak-
Ŝe zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,  

• gruz budowlany, 
• odpady wielkogabarytowe i zuŜyte opony. 

 
2) W budynkach uŜyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, 
urzędy itp.) selektywną zbiórkę odpadów naleŜy prowadzić z 
zachowaniem ww. zasad, przy czym zbiórka odpadów segre-
gowanych moŜe odbywać się w systemie workowym lub w 
pojemnikach o odpowiednich kolorach.  
 
3) W zabudowie wielomieszkaniowej (osiedla) selektywna 
zbiórka ma być prowadzona w systemie oznakowanych kolo-
rami pojemników, przy czym dopuszcza się zbiórkę odpadów 
zielonych w brązowych workach. 
 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 
Kornelia Newy 

 

ZBIÓRKA MEBLI I INNYCH ODPADÓW  
WIELKOGABARYTOWYCH  

ORAZ ZUśYTYCH OPON W 2013 R.  
 

Szanowni mieszkańcy. 
Jak wiem, od 1 lipca 

2013r.  
rusza nowy system  

gospodarki odpadami  
komunalnymi. Zaplanowano,  
iŜ w ramach systemu zbiórka 

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
oraz zuŜytych opon będzie odbywać się  

z częstotliwością 2 razy  
w roku kalendarzowym. 

 
Mając na uwadze powyŜsze uprzejmie informujemy, Ŝe 

pierwsza zbiórka ww. odpadów  przeprowadzona  
zostanie w miesiącu  

lipcu 2013 r. przez wykonawcę, który zostanie  wybrany 
w drodze przetargu. 

 W związku z faktem, Ŝe w dalszym ciągu trwają 
prace komisji przetargowej, zawiadamiamy,  

Ŝe szczegółowe terminy zbiórek  
zostaną Państwu podane po podpisaniu  

umowy z wykonawcą. 
 Informacja będzie zamieszczona równieŜ  

na stronie internetowej oraz na tablicach  
ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy. 
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„…., I zapanowała chwila, 
Jedna z tych ziemskich chwil 
Proszonych, Ŝeby trwały” 
   W. Szymborska 

 

L iceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w 
Rydułtowach  i  Rydułtowskie  Centrum  Kultury 
„Feniks” zorganizowały benefis księdza profesora 
Jerzego Szymika z okazji Jego 60 urodzin. Uroczy-

stość odbyła się 23 kwietnia 2013 roku .W programie była 
impresja poetycka „Alfabet wg Księdza Szymika” i artystycz-
ne prezenty dla Jubilata. Uczniowie występowali przed Beni-

fisantem w mini recita-
lach  zaśpiewali  naj-
piękniejsze  piosenki, 
jak  „List  do  matki”, 
„Dziwny  jest  ten 
świat”,  „  Wolność”, 
odegrali skecz w gwa-
rze śląskiej,  a pomię-
dzy uczniowie Szkoły 
Muzycznej  im.  Pawła 

Świętego w Rydułtowach  zagrali na fortepianie i skrzypcach 
w duetach. KaŜdy punkt programu zapowiadali konferansje-
rzy: Michalina i Tomasz, którzy starali się dostarczać róŜ-
nych, ale miłych wraŜeń Jubilatowi, przeplatając w zapowie-
dziach odmienne w nastrojach występy. Uczestnicy wieczoru 
zapełnili widownię RCK, wstęp na wyjątkową imprezę był 
wolny, nie zawiodła społeczność szkoły, Rydułtów, zaszczy-
cili przedstawiciele władz miasta. Z duŜym zainteresowaniem 
słuchano odpowiedzi Księdza profesora na pytania  w wywia-
dzie, którego udzielał prowadzącym uczniom. Dociekali waŜ-
nych dla młodzieŜy kwestii, jak czym się kierować planując 
przyszłość, do jakich relacji dąŜyć ze starszymi: rodzicami, 
nauczycielami, księŜmi. Ksiądz profesor jak zawsze odpowia-
dał  w  sposób, 
który  daje  do 
myślenia, zaska-
kuje  precyzją 
sformułowania, 
jak  np.  „Pycha 
jest  królową 
wad”…Gościem 
–  niespodzianką 
dla  Benefisanta 
był  kolega  ze 
szkolnej ławki , pan Tomasz Weryński. Zwrócił się do niego 
z laudacją po łacinie, której wówczas uczono wszystkich. Na 
koniec  uroczystego wieczoru zaplanowano składanie Ŝyczeń 
i wręczanie prezentów. Finał uroczystości był słodki dosłow-
nie, na scenę „wjechał” tort, którego mógł spróbować kaŜdy. 
Pierwszy kawałek oczywiście podano Benefisantowi. Spotka-
nie odbyło się w niepowtarzalnej aurze błękitu, wszystkich 
uczestników naznaczyło duchowo, po skończonej uroczysto-
ści nikomu nie śpieszyło się do domu. 

Maria Firut   

O ddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 
3 im Arki BoŜka w Rydułtowach, jako jeden ze 
stu szkół w Polsce, włączył się w akcję „Klub 
Pancernika klika w fotelikach” .Przedszkolaki w 

trakcie spotkań dowiadywać się będą jak prawidłowo prze-
kraczać jezdnię, poruszać się zarówno po drogach w miej-
scach zabudowanych jak i poza nimi. Ponadto zostaną poin-
formowani o tym jak waŜne jest to, aby podczas jazdy samo-
chodem stosować  pasy bezpieczeństwa, foteliki ochronne. 
Spotkaniom „przyglądał” się będzie Pancernik Gustaw, który 
jest nieodłączną maskotką kampanii. Zabawka, którą otrzy-
mało kaŜde z uczestników ma za zadanie przypominać zarów-
no dzieciom i dorosłym o potrzebie dbania o swoje bezpie-
czeństwo. Pamiętajmy, Ŝe korzystanie z pasów bezpieczeń-
stwa, a w przypadku dzieci stosowanie fotelików ochronnych 
ma znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu dro-

gowym oraz zmniejszenie skutków obraŜeń doznanych w 
trakcie wypadku. Organizatorem i inicjatorem kampanii jest 
Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Akcja 
jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Weronika Mosz i Małgorzata Adamczyk 

Benefis księdza Jerzego Szymika  ZAWODNIK PIERWSZEJ KLASY, 
ZAWSZE MA ZAPIĘTE PASY! 

Marek Fibic 
608 652 408 

            Bezpiecznie 
      Profesjonalnie 
               Bez stresu 
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Rydułtowy 
„Nasi wśród najlepszych” 

 
Wojewódzkich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej w Szachach 
reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach zna-
leźli się wśród najlepszych druŜyn województwa. DruŜyna 
dziewcząt (Olga Bilczewska i Agata Stebel) zdobyła mistrzo-
stwo Śląska, a druŜyna chłopców (Kacper Bilczewski i Bar-
tosz Smyczek) wicemistrzostwo Śląska. To historyczny suk-
ces szkoły. W ubiegłych latach jej reprezentanci teŜ stawali 
na podium, jednak jeszcze nigdy wynik nie był tak dobry jed-
nocześnie w kategorii dziewcząt i chłopców. Zawody roze-
grano w auli Akademii Polonijnej w Częstochowie. 
 
 

Krzysztof Jędrośka 
 
Wodzisław Śląski 
 

Wakacyjny Kiermasz Pracy dla młodzieŜy  
juŜ wkrótce 

  

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. organizuje 5 
czerwca 2013r. oraz 5 lipca 2013r. w godz. od 10.00 do 12.00 
„Wakacyjny Kiermasz Pracy” dla młodzieŜy, podczas które-
go pracę oferować będą młodzieŜowe biura pracy, punkty 
pośrednictwa pracy oraz agencje zatrudnienia. Kiermasz od-
bywać się będzie w siedzibie urzędu w Wodzisławiu Śl. przy 
ul. Michalskiego 12. Do udziału w kiermaszu zapraszamy 
uczniów, studentów oraz młodzieŜ poszukującą zatrudnienia. 

 
Wojciech Raczkowski 

 
Rydułtowy 
 

W kopalni „Rydułtowy-Anna” zgin ął górnik  
 

 We wtorek, 7 maja około godziny 5:30 doszło do śmiertelne-
go wypadku w kopalni „Rydułtowy-Anna”. Zerwała się lina 
w kolejce spągowo-linowej. – Górnik próbował się ratować i 
wyskoczył z kolejki. Zmarł w wyniku wielonarządowych 
urazów – mówi Zbigniew Madej, rzecznik prasowy Kompanii 
Węglowej.42-letni górnik był Ŝonaty, miał dwoje dzieci.  
 
 
Wodzisław Śląski 
 

Znamy program kolejnych Dni Wodzisławia 
 

Święto miasta trwać będzie od 31 maja do 2 czerwca. na sta-
dionie MOSiRu. 44 Dni Wodzisławia to m.in. koncert gwiazd 
w ramach Letniej Sceny Eski, wesołe miasteczko, Spotkania z 
Folklorem, koncerty lokalnych zespołów rockowych, występu 
gwiazd muzyki biesiadnej i disco-polo, konkursy z nagrodami 
dla publiczności. Szczegółowy program na stronie 
tu.Wodzisław.pl 

Powiat wodzisławski 
 

W tych restauracjach pysznie gotują. Trafiły na 
Szlak Kulinarny „ Śląskie Smaki" 

 
Do 21 lokali, tworzących od jesieni 2012 r. Szlak Kulinarny, 
dołączyło 14 kolejnych, w tym z powiatu wodzisławskiego. 
Certyfikaty wręczył wicemarszałek Mariusz Kleszczewski, 
Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej. Do grona certyfiko-
wanych restauracji tym razem dołączył Gościnny Dom miesz-
czący się przy ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach a 
takŜe restauracja Rączka Gotuje, niedawno otwarta przy ul. 
Wyszyńskiego w Wodzisławiu. W ubiegłym roku ten sam 
certyfikat otrzymała restauracja Parys w Rydułtowach. Szlak 
Kulinarny „Śląskie Smaki" powstał z inicjatywy Śląskiej Or-
ganizacji Turystycznej w celu ochrony i promowania dzie-
dzictwa kulinarnego województwa śląskiego. Warunkiem 
dołączenia do Szlaku było przejście ścisłego procesu certyfi-
kacji, obejmującego zarówno kwestie smaku potraw, ich 
przygotowania, uŜytych składników, ale takŜe poziom samej 
restauracji - czystość czy dbałość o profesjonalną obsługę. 
Dopiero spełniając te wszystkie warunki, przedstawiciele 
nowych lokali zyskali moŜliwość odebrania certyfikatów po-
twierdzających członkostwo w Szlaku Kulinarnym „Śląskie 
Smaki".  
 
 
Radlin 

Radlińskie Monopoly 
 

Radlińskie monopoly powinna być gotowa na początku maja. 
Jej zaprojektowanie i wyprodukowanie to część dwuletniego 
projektu, który nosi tytuł "Dynamizacja rozwoju społeczno-
gospodarczego Radlina dzięki kompleksowej, międzynarodo-
wej promocji terenów inwestycyjnych". Urzędnicy planują 
wydanie ciekawych graficznie albumów i folderów. W tym 
mieści się równieŜ zaprojektowanie gry miejskiej po terenach 
inwestycyjnych. Pokazywała będzie inne walory Radlina co 
pomoŜe w pozyskiwaniu inwestorów.  
 
 
Wodzisław Śląski 
 

Absolwenci mechanika mają zagwarantowaną  
pracę w JSW SA 

 
Starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła i prezes JSW S.A. 
Jarosław Zagórowski podpisali porozumienie, dzięki któremu 
uczniowie rozpoczynający naukę w technikum mechanicz-
nym o specjalnościach górniczych w Zespole Szkół Zawodo-
wych w Wodzisławiu Śl. otrzymają gwarancje zatrudnienia w 
kopalniach spółki. Porozumienie dotyczy uczniów rozpoczy-
nających naukę w roku szkolnym 2013/2014. Gwarancję za-
trudnienia otrzyma jedna klasa, tj. ok. 30 absolwentów. Wa-
runkiem będzie pozytywny wynik egzaminu potwierdzające-
go kwalifikacje zawodowe przyszłych techników oraz zdol-
ność do pracy pod ziemią stwierdzona przez lekarzy.  
 

 informacje pochodzą z serwisu: tu.Wodzisław.pl 

Z Ŝycia miasta i sąsiadów 



Piece 

Kolejne sukcesy gimnazjalistów z Piec 

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach choć małe, ma się 
czym chwalić. Nasi uczniowie, byli oraz obecni, ciągle dają 
powody do dumy. Brawurowym wykonaniem piosenki „Świat 
się pomylił” Aleksandra Widawska zajęła II miejsce X Woje-
wódzkiego Konkursu Piosenki „Droga do gwiazd przez gim-
nazjum”; wzruszyła nie tylko jury, ale równieŜ wszystkich 
obecnych na sali gości.Podczas tego samego festiwalu zespół 
„SINGERS” reprezentujący Powiatowe Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej oraz nasze gimnazjum, zdobył po raz drugi nagrodę 
Grand Prix.Kolejnym sukcesem dla reprezentanta POPP i gim-

nazjum w Piecach zakończył się ostatnio Ogólnopolski Festi-
wal Wokalistów i Zespołów Wokalnych w Lublinie. Mowa o 
Mateuszu Piecowskim, który zdobył III miejsce wśród obec-
nych z całej Polski i jak zwykle pokonał konkurencję. Wcze-
śniej  uczestnicy brali  udział  w warsztatach prowadzonych 
przez GraŜynę Łobaszewską, po których właśnie odbyły się 
przesłuchania konkursowe w Teatrze Starym w Lublinie. W 
naszym gimnazjum nie tylko rozwijamy się artystycznie; co 
roku nie brakuje finalistów i laureatów konkursów przedmio-
towych. W tym roku: Agnieszka Iwańska-finalistka konkursu 
z biologii, Ruben Stachura-finalista z geografii. Dziewięciu 
przedstawicieli naszego gimnazjum bierze udział w projekcie 
„BAJKI OBYWATELSKIE-EDUKACJA MAŁYCH OBY-
WATELI”, który jest realizowany na terenie powiatu rybnic-
kiego. Trzydziestoosobowa grupa gimnazjalistów pisze bajki 
skierowane do przedszkolaków podejmujące tematy demokra-
cji, pomocy słabszym czy współdziałania w grupie w sposób 
zrozumiały i przyjazny dla nich. Krótko mówiąc mamy ogrom 
zajęć w tak niewielkiej szkole. I to jest właśnie nasz atut-
kameralna  atmosfera,  rozwijanie  zainteresowań,  wzajemna 
współpraca, świetna i chętna do pracy kadra nauczycielska, 
uczniowie z pasją i zaangaŜowaniem. Jak juŜ coś robimy, to 
dajemy z siebie wszystko. Dzień kolorów czy kapcia to norma 
w naszej szkole a Tydzień Profilaktyki, Dni ze Sztuką, noce 
filmowe, wycieczki dla wyróŜniających się uczniów, Dyktan-
do z języka angielskiego, Festiwal piosenki Europejskiej itp. 
na stałe wpisały się w kalendarz imprez szkolnych. I nic by się 
nie działo bez naszej wspaniałej młodzieŜy. 

Dominika Czogała-Gaszka  

Rybnik 

Jak uczelnie tworzące Kampus wypadły  
w prestiŜowym rankingu? 

 

W rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” spośród rybnic-
kich uczelni najlepiej wypadła Politechnika Śląska w Gliwi-
cach. Uczelnia znalazła się na 18. miejscu w kraju. Wśród 23 
uczelni technicznych gliwicka politechnika zdobyła 5. miejsce. 
Ten wynik jest jednak słabszy niŜ w minionym roku – w ran-
kingu 2012 Politechnika Śląska zajmowała 16. miejsce.Nieco 
słabiej wypadł Uniwersytet Śląski w Katowicach, który upla-
sował się na 20. pozycji w kraju. Wśród 26. uniwersytetów 
uczelnia zajęła 7. miejsce. Rok wcześniej w rankingu UŚ zna-
lazł się tylko o jedną pozycję wyŜej.Najgorzej spośród trzech 
uczelni, tworzących Kampus, wypadł Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach. Podobnie jak w 2012 roku uczelnia 
znalazła się na 42. miejscu. W rankingu uczelni ekonomicz-
nych zajęła zaś ostatnie miejsce. Według rankingu najlepsze 
uczelnie w Polsce to Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet 
Warszawski. 

Powiat wodzisławski 

Alpine Bau schodzi z budowy wiaduktu  
na autostradzie A1! 

 
To juŜ koniec marzeń 
kierowców, Ŝe w ciągu 
najbliŜszych miesięcy 
bez przeszkód będzie 
moŜna jechać autostradą 
A1 ze Świerklan do gra-
nicy w Gorzyczkach. Skonfliktowany z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad wykonawca - firma Alpine Bau, 
14 maja ogłosił zerwanie kontraktu na dokończenie feralnego 
mostu w Mszanie.  

rybnik.com.pl 
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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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 We all live in our yellow submarine! Why don’t we paint it 
blue?“  No  i  zaczęliśmy  malować!  Najpierw  socjotera-
peutyczna zabawa na szkolnym dziedzińcu. Rzucając piłką i 
przyklejając do drzewa oliwki Ŝyczenia, mogliśmy poznać się 
wzajemnie. Potem przekraczaliśmy wyimaginowane mosty. 
Powstały równieŜ herby pokazujące nasz stosunek do rasizmu 
– bo ten problem wybrało większość z międzynarodowych 
zespołów do analizy. Doceniono teŜ pierwszą, polską mobil-
ność przygotowaną przez Mirosławę Dyka-Płonka, Monikę 
Brych przy współpracy innych nauczycieli ze Skalnej. Grud-
niowa wizyta w rydułtowskim Liceum Ogólnokształcącym 
im. Noblistów Polskich została pokazana w greckiej bardzo 
interesującej  prezentacji  multimedialnej.  Podkreślono nasz 
profesjonalizm, zaangaŜowanie i urok polskiej zimy. Powstał 
nawet Ŝart językowy, „Polar Express” powinien nazywać się 
w tym roku „Polish Express”. Co więcej, sporo greckich wy-
darzeń wzorowano na naszych pomysłach uznając je za wzor-
cowe! Centralnym punktem wizyty był poniedziałek, kiedy to 
w szkole trenowaliśmy językowe łamańce, przysłowia, bu-
dowaliśmy podstawy pod mini-rozmówki, które są produktem 
finalnym tej części programu! MoŜna zobaczyć próbki zadań 
merytorycznych  na  naszym  szkolnym  Facebooku. 
Prowadzenie programu wymaga jednak ogromnej pracy w 
sensie  koordynacji,  dopracowania  szczegółów,  zgodności 
wszystkich partnerów. Z tym  bardzo odpowiedzialnym i 
skomplikowanym  zadaniem  (wiele  temperamentów, 
doświadczeń,  róŜne oczekiwania  partnerów)  świetnie  po-
radziły sobie nasze koordynatorki, planując juŜ szczegółowo 
naszą  wizytę  w Turcji.  NajwaŜniejsze  są  jednak  relacje 
naszych uczniów. To jak oni odebrali grecką atmosferę, cel i 
zadania projektu, to jak zweryfikowali swoje oczekiwania, 
jakie nawiązali kontakty, przyjaźnie, co przeŜyli zwiedzając 
Helladę?  
 

Mateusz Lisiecki 
 

G recja, Grecja, Grecja... CóŜ to za niesamowity kraj, choć 
jak śpiewała Anna Jantar:  "Nic  nie  moŜe wiecznie 

trwać". Niestety tak szybko to przeminęło, choć nigdy nie 
myślałem, Ŝe w ciągu jednego tygodnia moŜe zdarzyć się tak 
wiele, moŜna spotkać tylu wspaniałych ludzi, zobaczyć tak 
przepiękne i niesamowite miejsca, a przede wszystkim - tak 
dobrze się bawić.Naszą przygodę rozpoczęliśmy od wylotu z 
Krakowa do Frankfurtu, a następnie do Aten, gdzie juŜ trosz-
kę poczuliśmy smak Grecji. Rano samolot zabrał nas do Salo-
nik, a stamtąd juŜ prosto pojechaliśmy do Verii – miasta, w 
którym mieliśmy spędzić najbliŜszy tydzień. Muszę powie-
dzieć, Ŝe bardzo wygodnie śpi się na ramieniu kierowcy.Gdy 
przyjechaliśmy na miejsce gospodarze juŜ na nas czekali. 
Poznałem rodziców Christiny,  którą  miałem przyjemność 
gościć w Polsce. Byli bardzo mili, zresztą jak wszyscy Grecy, 
których poznałam. Christina ma młodszą siostrę i starszego 
brata, który studiuje. Cała rodzina zna język angielski, więc 
nie było problemów z komunikacją. Moi gospodarze miesz-
kają w bloku, w którym oprócz nich są jeszcze trzy rodziny. 
Mieszkanie jest bardzo schludne i zadbane, z balkonem, na 
którym najbardziej lubiłem spędzać czas z powodu wspania-
łego widoku na góry. Z typowych greckich potraw miałem 
przyjemność skosztować musake. Jest to potrawa przypomi-
nająca zapiekankę z bakłaŜanem. Muszę przyznać, Ŝe bardzo 
mi smakowała.  Podczas popołudniowych sjest codziennie 

N a lotniku w Atenach próbowaliśmy kupić kawę. 
JakieŜ było nasze zdziwienie, gdy kelnerka ode-
zwała się po polsku polecając grecką kawę z pia-
skiem,  czyli  taką  parzoną,  popularnie  zwaną 

turecką. Ach ta wielokulturowa Europa! W szkole Arystote-
lesa, pod ołtarzem św. Pawła, przy grobie Aleksandra Wielkie-
go – to tylko niektóre zabytki kultury greckiej zwiedzane przez 
Skalniaków podczas II etapu realizacji programu Comenius - 
Partnerstwo Wielostronne Szkół, którego jesteśmy koordynato-
rem! Spotkanie miało miejsce w uroczym mieście - greckiej 
Verii, jakieś siedemdziesiąt kilometrów na północ od Salonik. 
Nasz projekt, zaakceptowany przez Komisję  Europejską  do 
dwuletniej realizacji w ramach Akcji "Comenius - Partnerskie 
Projekty Szkół", promuje elementy regionalnej kultury partne-
rów (Polska, Turcja, Włochy, Grecja, Bułgaria), jako funda-
ment procesu integracji i wzbogacania europejskiego społe-
czeństwa przyszłości. Głównym celem mini-badawczych zadań 
projektu jest budowanie łączności pomiędzy przeszłością i te-
raźniejszością, z uwzględnieniem potrzeby współdziałania na-
rodów europejskich ponad róŜnicami kulturowymi. Rok 2012 
to Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej; autorzy zaprojektowali zadania w taki 
sposób, by młodzieŜ zyskała moŜliwość współpracy nie tylko z 
rówieśnikami z partnerskich szkół, ale i starszym pokoleniem z 
regionów objętych projektem, budując więzi międzykulturowe 
poza granicami kraju, jak i międzypokoleniowe, w obrębie wła-
snych społeczności. Nie było zatem zaskoczeniem, Ŝe oprócz 
nauczycieli i uczniów z III Liceum w Verii towarzyszyli nam 
wszędzie ich rodzice i pracownicy szkoły. Było głośno, gwarno 
i do późna w nocy. Grecy bowiem mają kilka podstawowych 
zasad: dzień dzielą na dwie części – do sjesty, na którą przebie-
rają się w piŜamki i po prostu śpią grzecznie w domach… i po 
sjeście do późnej, późnej nocy. Dopóki tylko gra muzyka tań-
czą Zacharulę i inne greckie tańce i jeszcze jedno – jedzą – ale 
tak, jak na „wielkim greckim weselu” – z radością, sięgając do 
talerza sąsiada, pokrzykując i klepiąc się po ramieniu! Wielką 
niespodzianką była zatem słodka uczta przygotowana przez 
nauczycieli w pokoju nauczycielskim, gdzie połączone stoły 
zaścieliły tradycyjne desery wszelkiej maści, czy sobotnie spo-
tkanie w podmiejskiej winiarni, gdzie rodzice przynieśli spe-
cjalnie przygotowane dania z jagnięciny, cielęciny, pomidorów, 
bakłaŜanów i mnóstwa grilowanych pyszności. Byliśmy zatem 
w greckim domu, greckiej szkole, byliśmy na miejscowym 
Święcie Wiosny, które w tym roku uatrakcyjnił artystyczny 
przegląd twórczości anglojęzycznej uczniów. Od przedszkolaka 
do licealisty, dosłownie wszyscy na oczach babć, dziadków, 
rodziców; słowem pełnej publiczności prezentowali swoje zdol-
ności językowe, artystyczne i wokalne. Grecja pod tym wzglę-
dem róŜni się bardzo od Polski. Nie dość, Ŝe prawie wszyscy 
znają angielski – wyjątkiem był wiceburmistrz, z którym spo-
tkaliśmy się w ratuszu, nazywający siebie z powodu braku zna-
jomości angielskiego „człowiekiem specjalnej troski” – to jesz-
cze nie mają Ŝadnych oporów przed kontaktami z zagraniczny-
mi gośćmi – wszyscy na prawo i lewo pytają o wszystko, co ich 
interesuje, wciągając w dysputy nawet najbardziej nieśmiałych 
uczestników spotkań. Ale wróćmy do naszego programu i celu 
Comeniusa. Jego hasło brzmi: “Imagine there’s  no countries. 

Kawa po grecku i inne przygody  
Skalniaków! - cz. I 
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 wychodziliśmy  na  balkon,  piliśmy  przepyszną  frappe 
(mroŜona grecka kawa) i rozmawialiśmy o wszystkim, o na-
szym państwach, największych miastach, o historii, uczyli-
śmy się wzajemnie naszych języków. Mama Christiny na-
uczyła mnie nawet troszkę szydełkować! Grecką szkolę od-
wiedziliśmy dwa razy. Najpierw były zajęcia integracyjne, 
gry i zabawy. Krótko mówiąc, poznawaliśmy się. Za drugim 
razem braliśmy udział w lekcji, uczyliśmy się podstawowych 
greckich słówek. Muszę przyznać, Ŝe bardzo podoba mi się 
ten język. Później kaŜda szkoła prezentowała, co przygotowa-
ła, a następnie oglądaliśmy występy i tańczyliśmy. W szkole 
trochę zdziwiło mnie to, iŜ uczniowie codziennie rano groma-
dzą się na boisku i modlą się. Wielkim szokiem było dla mnie 
równieŜ  to,  iŜ  gdy spadnie chociaŜ  centymetr  śniegu, to 
uczniowie nie muszą iść do szkoły. RównieŜ bardzo podobało 
mi się boisko szkolne, było bardzo duŜe, rosły tam drzewa 
owocowe i do wielu dyscyplin były oddzielne miejsca. W 
Grecji bardzo zaskoczyło mnie Ŝycie towarzyskie. Codziennie 
wieczorem wychodziliśmy na miasto i o kaŜdej porze dnia i 
nocy kafejki były pełne ludzi. Czy to 7 rano czy 3 w nocy 
ludzi jest cała masa, sklepy są otwarte, a na drogach duŜy 
ruch. Widać, Ŝe tamtejsi ludzie potrafią cieszyć się Ŝyciem, 
nie stresują się zbytnio i podchodzą do wszystkiego z dystan-
sem. Osobiście bardzo mi się to podoba. W Verii Ŝyje wielu 
młodych ludzi, z których większość dobrze wie, co znaczy 
słowo "impreza". Gdy w sobotę udaliśmy się do klubu, po 
godzinie nie było juŜ tam miejsc. Wszyscy się tłoczyli, ale i 
tak było super. Grecy wiedzą, jak się bawić. Po wyjściu z 
klubu cała ulica była praktycznie nie do przejścia, wszędzie 
pełno ludzi. Jedzą, piją, rozmawiają, a nawet tańczą. Zdziwiło 
mnie trochę to, iŜ codziennie wracaliśmy dosyć późno do 
domów, a na ulicach spotykaliśmy wielu uczniów. Jakim cu-
dem oni potrafią wstać rano do szkoły? W restauracjach czę-
sto grano na instrumentach, aby umilić klientom czas. Podsu-
mowując, nasz pobyt w Grecji wspominam i będę wspominać 
bardzo,  bardzo  miło.  Mam nowe  znajomości  z  róŜnych 
państw, znam troszeczkę grecki, wiele zobaczyłam, zwiedzi-
łam i mam nadzieję, Ŝe jeszcze kiedyś tam wrócę.  
 

Karolina Kołodziej 
 

 

L ecąc do Grecji miałam przed oczami widok pięknie poło-
Ŝonego miasta nad morzem, z białymi domami i zabyt-

kowymi budowlami, które nawiązują do kultury staroŜytnej 
Hellady. Gdy dotarliśmy do miasta, w którym spędziliśmy 
kolejne 5 dni, muszę przyznać, Ŝe trochę mnie zaskoczyła 
jego topografia. Veria jest miastem połoŜonym dość wysoko, 
pełnym ciasnych, bardzo często jednokierunkowych uliczek. 
Myślę, Ŝe nie miałabym najmniejszego problemu, Ŝeby się 
zgubić w jednej z nich. Obserwując ludzi, których spotykałam 
na ulicy i z którymi mieszkałam, mogę stwierdzić, Ŝe podcho-
dzą do Ŝycia w dość prosty i otwarty sposób. Nie widzą obok 
siebie problemów, z którymi boryka się ich państwo. Są w 
stanie od rana spędzać czas w kawiarniach ze znajomymi. 
MoŜe to dobra cecha, nie przejmują się niczym, Ŝyją chwilą. 
Najbardziej jednak zaskoczył mnie czas otwarcia sklepów, 
tych spoŜywczych, jak i tych  z ubraniami. Były czynne przy-
kładowo od godziny 9 do 13 po czym zamykane, a po sjeście 
znów otwierane od godziny 17 do 20. Gdy wychodziliśmy z 
domów na miasto razem z naszymi znajomymi z Grecji, spo-

tykaliśmy wiele ludzi mimo wszystko, pozytywnie nastawio-
nych do nas-obcokrajowców, którzy według nich odbierają 
im miejsca pracy. Mieliśmy wraŜenie, Ŝe wszyscy się znają i 
lubią. Co krok słyszeliśmy jak witają się wzajemnie z uśmie-
chem na twarzy.  Szkoła w Grecji tak naprawdę jest prowa-
dzona we dwóch „przestrzeniach”, jedna darmowa - państwo-
wa, druga płatna - prywatna. Prawie kaŜdy z naszych grec-
kich znajomych po kilku godzinach spędzonych w szkole, 
brał  później  udział  w zajęciach w szkołach prywatnych. 
Uczestnictwo w tych zajęciach daje im większe szanse na 
dostanie się na wybraną uczelnię wyŜszą. UwaŜam, Ŝe Grecja 
ma bardzo bogatą historię i kulturę, którą mieliśmy okazje 
poznać w ciągu tych kilku dni. Państwo to jest zupełnie in-
nym państwem niŜ nasza Polska. Tworzą go inni ludzie, my-
ślę, Ŝe nam Polkom brakuje odrobiny otwartości i podejścia 
do Ŝycia w beztroski sposób.  
 

Ania Kustos 
 

 

 
 

c.d. w następnym numerze „Kluki” 
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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 – 17:00 
Wtorek: 13:30 – 17:30 
Środa: 08:30 – 15:30 
Piątek: 08:30 – 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 

 

 

Odpowiedzialność za długi w małŜeństwie cz. II 

Wierzyciel moŜe zostać zaspokojony z majątku wspólnego oraz osobistego kaŜdego z małŜonków tylko w sytuacji, gdy oboje 
oni są stronami czynności prawnej, która jest przyczyną powstania długu. Inaczej jest w przypadku, gdy dług powstaje w wyniku 
zaciągnięcia zobowiązania przez jednego z małŜonków, ale za zgodą drugiego. W takiej sytuacji wierzyciel moŜe Ŝądać zaspoko-
jenia powstałego z tej czynności prawnej długu  z majątku osobistego małŜonka, który jest stroną czynności prawnej, bądź teŜ z 
majątku wspólnego. Ograniczone jest to jednak przedstawieniem przez wierzyciela dokumentu urzędowego lub prywatnego, 
stwierdzającego, Ŝe dług powstał w wyniku czynność prawnej, na którą drugi małŜonek się zgodził i nie miał wpływu.  W takiej 
sytuacji, jeśli w wyniku czynności prawnej, której stroną jest tylko jeden z małŜonków, a drugi nie wyraził na nią zgody, powstał 
dług bądź zobowiązanie jednego z małŜonków nie wynika z czynności prawnej, to zaspokojenie wierzyciela następuje z majątku 
osobistego dłuŜnika,  z wynagrodzenia za pracę, z dochodów uzyskanych przez dłuŜnika z innej działalności zarobkowej, takŜe z 
korzyści uzyskanych z prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. W sytu-
acji, w której powstanie wierzytelności związane jest z prowadzeniem przez małŜonka, który jest dłuŜnikiem, przedsiębiorstwa, 
które naleŜy do wspólności majątkowej, wierzyciel moŜe zostać zaspokojony równieŜ z przedmiotów majątkowych naleŜących 
do tego przedsiębiorstwa. Uzyskany przez wierzyciela tytuł wykonawczy będzie skierowany do małŜonków wspólnie, ale wyda-
ny zostanie mu dopiero wtedy, gdy przedstawi on dokument urzędowy bądź prywatny, stwierdzający, Ŝe dług powstał w związku 
z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

 Jeśli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności bądź dotyczy majątku osobistego jednego z małŜonków, to 
wierzyciel moŜe zostać zaspokojony z majątku osobistego dłuŜnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez 
dłuŜnika z innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności 
przemysłowej, a takŜe innych praw twórcy. 
 Pamiętajmy, Ŝe wierzyciel małŜonka nie ma prawa, w czasie trwania wspólności majątkowej, Ŝądać zaspokojenia z udzia-
łu, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małŜonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach 
naleŜących do tego majątku. (art. 42 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 
 Przed nieprzyjemnymi konsekwencjami pewnych czynności prawnych, moŜna się zabezpieczyć poprzez ograniczenie 
wspólności majątkowej lub ustanowienie rozdzielności majątkowej, którą zawiera się w formie aktu notarialnego jako umowę 
majątkową małŜeńską. 

www.swiadomy-obywatel.pl 

PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    
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FUNKACJE 
Niejeden, co wczoraj zakładał fundacje,  
dzisiaj więzienną spoŜywa kolację. 
 
WIEŚCI Z SYPIALNI 
Trza się napocić Ŝeby nie sknocić. 
 
FEROMON 
Najsilniejsze feromony mają  
zwykle cudze Ŝony. 

 
SZCZYT PORNOGRAFII 
Fizjologiczną załatwiać potrzebę 
pod gołym niebem. 
 
ROMANS Z KRAWCOW Ą 
By scenariusz randek nie był jednaki,  
proponowała, by z a s z y ć się w krzaki. 
 
ZA PÓŹNO 
Na amory nie brak jej było ochoty,  
za kaŜdym chłopcem szła jak w dym,  
gdy chciała wrócić na drogę cnoty,  
nie miała z czym. 
 
EROTYK 
Najlepszy erotyk 
przez kontakt i dotyk. 
 
STAN BŁOGOSŁAWIONY 
Nie zawsze stan błogosławiony 
za sprawą męŜa u jego Ŝony. 
 
RANDKA Z SATYRYKIEM 
By ich nie posądzono o formę grzechy, 
kładli wyłącznie się ze śmiechu. 
 
PORADA MAŁ śEŃSKA 
Niektórym męŜom przyda się ta rada: 
spojrzeć na Ŝonę okiem  sąsiada. 
 
NATURYSTKA 
Tylko wyłącznie dzięki upałom 
ubiera nic na gołe ciało. 
 
OBROTNA 
Bardzo obrotna z niej jest dziewczyna 
co z jednym zerwie z drugim zaczyna. 
 
MIŁO ŚNICZKA ZWIERZ ĄT 
Gdy z zoologami wdawała się w igraszki 
najbardziej ją zwykle ciekawiły ptaszki. 
 

MIŁO ŚĆ ROLNICZA 
Gdy się znaleźli razem w stodole, 
to do popisu mu dala pole. 
 
NA CHĘTNĄ 
Nie kaŜda chętna 
bywa ponętna. 

Czesław Czaika 

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 możliwość umieszczenia na niej  

płatnej reklamy– tanio ! 

Najserdeczniejsze Ŝyczenia   
urodzinowe dla  Solenizantów 

urodzonych w czerwcu: 
 

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 Kieś 
Anna Butwiłowska 

Beata Gaszka 
Krzysztof Jędrośka 

Erwin Menżyk 
Erwin Paszenda 
Tadeusz Kieś 

Alojzy Barnabas 
Zbigniew Ponkała 

Kamil Wolner 
Krystian Gajda 

Brunon Konieczny 
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Humor Humor Humor 
Nazwa firmy 

 

E gzamin na prawo jazdy. Egzaminator zadaje kursantowi 
pytanie:  

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

* * * 

Z imowe popołudnie. Piękna dama wychodzi na spacer w 
futrze i spotyka na ulicy członków ekologicznej organiza-

cji Greenpeace.  
- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z Ŝywych norek?  
- To nie norki, to poliestry.  
- A czy pani wie, ile poliestrów musiało oddać Ŝycie, Ŝeby pani 
miała futro?!  

* * * 

S potkało się dwóch kolegów po długim czasie. 
- Jak Ŝyjesz? Co dobrego u Ciebie? Opowiadaj! 

- Co tu mówić...? Pcha się tą biedę! 
- śartujesz?! O jakiej biedzie ty mówisz? Zawsze ci się układa-
ło! 
- Ale w małŜeństwie mi się nie układa. 
- Nie wierzę, przecieŜ na uczelni świata poza sobą nie widzieli-
ście! 
- Na uczelni tak! A teraz mam podejrzenie, Ŝe mnie zdradza. 
- Dlaczego tak myślisz? 
- JuŜ ci to wytłumaczę! Mam taką pracę, Ŝe ciągle muszę zmie-
niać miejsce zamieszkania. Trzy lata w Lublinie, dwa w Star-
gardzie, dwa w Kamieniu Pomorskim, trzy w Poznaniu i teraz 
znowu Warszawa. 
- No i co z tego? PrzecieŜ jeździcie razem! 
- Tak! Tylko, Ŝe w tych wszystkich miejscach, przesyłki do 
domu przynosił ten sam listonosz!  

* * * 

Z nany rosyjski kompozytor umiera i mówi do faceta który 
spisuje testament: 

- Chciałbym, aby na moim pogrzebie zagrała orkiestra symfo-
niczna. 
- A co pan chciałby usłyszeć?  

 

Z a nami obchody 90 - lecia istnienia harcerstwa w Ry-
dułtowach. Dziękujemy wszystkim za tak liczny 
udział.   2. maja nasz nowy sztandar hufca został 
przekazany przez fundatorów oraz poświęcony przez 

Duszpasterza harcerzy Archidiecezji Katowickiej, ks. phm. 
Piotra Larysza. W uro-
czystościach wzięła 
równieŜ udział Komen-
da Chorągwi Śląskiej z 
komendantem hm. An-
drzejem Lichotą na cze-
le. Po uroczystości 
przekazania sztandaru 
w kościele pw. św. Je-
rzego w Rydułtowach, 
uczestnicy przemasze-
rowali na rynek w Ry-
dułtowach, by tam uczcić święto flagi państwowej.  W deszczo-
wy piątek seniorzy, harcerze i sympatycy harcerstwa spotkali 
się w Oratorium św. Józefa w Rydułtowach, by wspólnie po-
wspominać dzieje harcerstwa w naszym mieście. Goście mogli 
zobaczyć m.in. przedstawienie przygotowane przez pwd. Han-
nę Komarek oraz dh. Artura Kopkę w wykonaniu Klubu Te-
atralnego, działającego w naszym hufcu. Na naszej małej scenie 
zaprezentowało się równieŜ kilka zespołów - Rzuchowianki, 
Skaut Family oraz 8 Dzień Tygodnia. Nie brakowało pamiątko-
wych dyplomów, gratulacji i Ŝyczeń co najmniej następnego 90 

- lecia. Obok oratorium StraŜ PoŜarna i Policja zorganizowały 
stanowiska z wieloma atrakcjami. MoŜna było między innymi 
sprawdzić, co dzieje się z człowiekiem, gdy ten podczas podró-
Ŝy nie zapnie pasów bezpieczeństwa. Spotkanie obfitowało w 
liczne opowieści, a śpiewanie skończyło się po kilku dobrych 
godzinach. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Ma-
my nadzieję, Ŝe teraz, mając w nazwie hasło "Błękitne Niebo", 
nasz hufiec będzie jeszcze lepiej wychowywał młode pokole-
nie. Wszak to oni równieŜ tworzą nasz Błękit, a naszą misją jest 
dbanie o ich rozwój. Do zobaczenia na harcerskim szlaku! 

phm. Sławomir Duda 

90 - lecie istnienia harcerstwa  
w Rydułtowach 
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C zasem się zastanawiam czy moje zapisane słowa 
zmuszają do refleksji,  a jeszcze tym bardziej do 
działania, lecz dochodzę do wniosku, Ŝe częściej 
odbierane jest jako niezasłuŜona krytyka bo 

wszystko w mieście jest ok. Czy rzeczywiście jest tak dobrze? 
Swego czasu pisałem, Ŝe w Rydułtowach mamy 8 marketów, 
a tylko o 1 wiem, Ŝe umoŜliwia klientom skorzystanie z toale-
ty (Intermarche). Czy Władze miast interweniowały w tej 
sprawie? Podam 2 przykład. Urząd Miasta sprzedał parcelę 
(ul. Ofiar Terroru za Biedronką) wraz z pasem wzdłuŜ drogi 
w którym jest ciąg kabli telefonicznych gdzie stoją 2 latarnie. 
Efekt jest taki, Ŝe lampy nie świecą bo nie ma dostępu do 
latarni ani teŜ do włazów by to naprawić. Ulica Ofiar Terroru 
jest w zamyśle naszą reprezentacyjną ulicą i tak w części jest, 
ale kto zwróci uwagę na śmieci leŜące za płotami poniŜej ul. 
Jagiellońskiej i na zaśmiecenie dolnej ul. Ofiar Terroru (koło 
przystanku). Niepokoi teŜ, Ŝe od jesieni nieuporządkowana 

jest parcela 
naprzeciw 
byłej apteki 
(ul. Plebi-
scytowa). 
Nie wiem 
dlaczego w 
sferze zain-
teresowania 
Zakładu 
Komunalne-
go i StraŜy 
Miejskiej 
nie jest po-

bocze drogi prowadzącej do cmentarza od Kościoła św. Jerze-
go bo co pogrzeb  to wstyd za leŜące śmieci. Co pewien czas 
słuŜby komunalne mają problem z fontanną do której dowcip-
nisie wlewają płyny pianotwórcze i trzeba wodę wymienić, a 
filtry czyścić co niemało kosztuje. Ciekawe czy z monitorin-
gu choć raz odczytano kto jest sprawcą tych drogich wygłu-
pów. Podobna sytuacja dotyczy zaułka obok lokalu „Warka” 
gdzie po kaŜdym słonecznym dniu  moŜna znaleźć butelki, 
szklanki, kufle i inne nieczystości. I tu równieŜ kłania się 
monitoring, który okazuję się tylko nieskutecznym strasza-
kiem.  
W mieście w ostatnim okresie obchodziliśmy wiele rocznic: 
90-lecie ZHP w Rydułtowach, 90-lecue Klubu Naprzód, 65-
lecie LO, 65-lecie Biblioteki Miejskiej, 25-lecie Przedszkola 
nr 4, nie mówiąc o szumnych obchodach 20-lecia samodziel-
ności miasta. Było wiec o naszym mieście głośno i to w pozy-
tywnym znaczeniu. Nasze 20-lecie jest wiec jak widać mało 
znaczące. Mimo to pozwalamy sobie na honorowanie kolej-
nych organizacji, instytucji i osób statuetkami 20-lecia 
TMRu. WyróŜniliśmy więc: Urząd Miasta Rydułtowy, Ko-
mendę HUFCA ZHP Rydułtowy, Gimnazjum nr 1, NZOZ 
Rydułtowy, Zespół Gimpel Band, RCK Feniks, Przedszkole 
nr 4,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  i osoby: Prezesa 
Klubu Emeryt Alojzego Stebel, Członka Zarządu TMRu 
Adolfa Widera, pośmiertnie śp. Czesława Rezner, kronikarza 
TMRu Teresę Maciejewską, Członka Komisji Rewizyjnej 

Krystynę Garbas. Na przyszłych uroczystościach chcemy 
uhonorować statuetkami kolejne instytucje i osoby, które 
współpracowały z naszym Towarzystwem lub wspomagali 
swoim  sprzętem lub środkami.  
Usłyszeliśmy zarzut od mieszkańców, Ŝe nie organizujemy 
konkursu na „Najpiękniejsze otoczenie domu” czy na 
„Najpiękniej ukwiecony balkon”. I tu odpowiadam, Ŝe to py-
tanie naleŜy skierować do Urzędu Miasta zwłaszcza do Pana 
Naczelnika Damiana Morica.  
W miesiącu listopadzie kończy się okres udzielania bezpłat-
nych porad prawnych i obywatelskich w naszych biurach na 
terenie powiatu, którymi zarządzamy jako Towarzystwo Mi-
łośników Rydułtów. Przypomnę, Ŝe projekt od 2010 roku 
kosztował juŜ 1,8 mln zł, Ŝe jest to ponad 5 tys. porad praw-
nych i specjalistycznych. Czy jest to powód do dumy? Raczej 
tak, chociaŜ najwaŜniejszą rzeczą jest fakt, ze ludzie zrozu-
mieli, ze tak jak potrzebny jest nam czasem lekarz tak waŜna 
jest teŜ porada prawna zanim dotknie nas określony problem. 
Zachęcamy więc do skorzystania jeszcze w kolejnych miesią-
cach z porad. Czy nadal będą udzielane bezpłatne porady 
prawne? Tego nie wiem lecz na pewno musi nastąpić upo-
rządkowanie systemu bo obecnie porady prawne opłacone są i 
organizowane przez róŜne instytucje, a na końcu sprowadza 
się, Ŝe są to środki albo z BudŜetu Państwa albo ze środków 
Unijnych. 
W czasie rozmowy zapytano mnie czy TMR uprawia jakąś 
politykę. Przypomniałem mu nazwę Towarzystwa, w której 
mieści się słowo „Miłośników”. A to zobowiązuje do tego 
byśmy dąŜyli do tego by naszym mieszkańcom Ŝyło się bar-
dzo dobrze, byśmy byli dumni ze swej miejscowości i wszyst-
kie nasze krytyczne uwagi wobec zachowania określonych 
mieszkańców czy działań firm lub instytucji to jakby 
„ojcowskie” zwrócenie uwagi na wszystko co szkodzi wize-
runkowi miasta i ogółowi mieszkańców. I tak to trzeba odbie-
rać.  

Henryk Machnik 
 

 
 
 
 
Do wynajęcia mieszkania  

 
• 39 m²  
• 66 m² 
 

Osiedle Orłowiec 27,28 
Rydułtowy  

 
Wszelkie informacje  

moŜna uzyskać  
dzwoniąc pod numer telefonu  

 
tel. kom. 501 201 636  
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W  miesiącu kwietniu 2013r. Kopalnia 
„Rydułtowy-Anna” rozpoczęła eksploatację 
ściany X - C (planowane zakończenie we 
wrześniu 2013r.). Ściana ta znajduje się w 

rejonie granicy administracyjnej miasta Rydułtowy pomiędzy 
ulicami Piecowską i Mickiewicza przecinając ulicę Racibor-
ską na głębokości ok. 1000m. Ściana ta swój bieg rozpoczęła 
w rejonie ulicy Piecowskiej, zaś zakończy go w rejonie skrzy-
Ŝowania ulic Raciborskiej i Mickiewicza. Pierwsze wpływy 
jej eksploatacji na powierzchni będą ujawniały się z końcem 
miesiąca maja. Eksploatacja ściany X-C spowoduje powsta-
nie niecki osiadań w której największe będą dochodziły do 
wartości 0,25m. Powstała niecka spowoduje powstanie terenu 
górniczego I kategorii. W wyniku eksploatacji ściany moŜe 
dojść do wystąpienia wstrząsów górniczych, których energia 
nie przekroczy wartości 8 x106J. Prognozowane przyśpiesze-
nia drgań gruntu mieścić się będą w przedziale 400-750mm/s2. 
W celu bezpiecznego przejęcia prognozowanych wpływów 
eksploatacji przez zabudowę powierzchni, kopalnia wykonała 
inwentaryzację z określeniem odporności statycznej i dyna-
micznej zarówno budynków uŜyteczności publicznej jak i 
obiektów jednorodzinnych i gospodarczych wraz z inwentary-
zacją fotograficzną elementów mogących odpaść po wstrzą-
sie, połoŜonych w rejonie występowania deformacji ciągłych  
przedmiotowej ściany. Inwentaryzacją objęto 9 budynków 
uŜyteczności publicznej, tunel kolejowy, budynki wieloro-
dzinne osiedla Orłowiec oraz 272 obiekty zabudowy jednoro-
dzinnej. Z porównania odporności w/w obiektów z prognozo-
wanymi kategoriami terenu górniczego, oraz prognozowany-
mi przyspieszeniami drgań gruntu wywołanych wstrząsami 
górniczymi wynika, iŜ są one zdolne w bezpieczny sposób 
przejąć wpływy planowanej eksploatacji górniczej. KaŜdora-
zowo w przypadku wystąpienia wstrząsu o energii ≥ 105 J 
prowadzone będą oględziny obiektów połoŜonych w rejonie 
epicentrum wstrząsu, oraz obiektów, których właściciele 
zgłoszą wystąpienie uszkodzeń powstałych w następstwie 
wstrząsu. W ramach profilaktyki budowlanej po wystąpieniu 
wstrząsu o energii ≥ 105J kopalnia niezwłocznie dalekopisem 
przesyła do właściciela sieci gazowej informację o zaistnia-
łym wstrząsie, zawierającą jego energię, oraz lokalizację. 
KaŜdorazowo po zaistniałych wstrząsach o energii ≥105J pro-
wadzone są przez słuŜby techniczne właściciela sieci obchody 
kontrolne sieci gazowej w promieniu 1km od epicentrum 
wstrząsu i w razie potrzeby  awaryjne naprawy. Kopalnia 
sukcesywnie prowadzi naprawy obiektów uszkodzonych 
wpływami eksploatacji górniczej na podstawie rocznych pla-
nów napraw szkód górniczych. W przypadku wystąpienia 
szkód górniczych postępowanie o naprawienie szkody 
wszczynane jest na pisemny wniosek poszkodowanego, za 
wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub w razie wystąpienia 
wstrząsu pochodzenia górniczego, w  przypadku których 
zgłoszenia moŜna dokonać telefonicznie (po wstrząsie – tele-
fonicznie w dniu wystąpienia wstrząsu). Tryb awaryjny jest 
zastrzeŜony dla sytuacji zagroŜenia zdrowia, Ŝycia lub mienia 
uŜytkowników obiektów powierzchniowych jeśli istnieje 
przypuszczenie, Ŝe zagroŜenie zaistniało wskutek ruchu za-
kładu górniczego i wymaga niezwłocznego podjęcia działań 
celem jego likwidacji lub minimalizacji skutków. Zaleca się 

aby zgłoszeń szkód dokonywać na  formularzach dostępnych 
na kopalni w Dziale Szkód Górniczych i na stronie interneto-
wej www.kwsa.pl (zakładka – Likwidacja szkód). 
 

 

P owróćmy jak za dawnych lat...”  zachęcają  słowa 
przedwojennego szlagieru. TakŜe artyści, twórcy, 
projektanci sięgają kilkadziesiąt lat wstecz po na-
tchnienie. Moda roku 2013 wzoruje się  na latach 60

- tych ubiegłego wieku. A muzyka rozrywkowa ? Program 
rozrywkowy, który odbył się 04.05.2013 w sali teatralnej 
RCK Feniks nosił tytuł „Prywatka 60 pl.”  
Wykonawcą był młody zespół Big4band . 
Bigband to określenie zespołu lub orkie-
stry jazzowej, które największą popular-
ność osiągnęły w epoce swingu czyli w 
latach 30-tych i 40-tych ubiegłego wieku. 
Klasyczny skład bigbandu to perkusja, 
fortepian, gitary i saksofon. Występujący zespół  „Big4 band”  
składał się z pięciu muzyków i czterech wokalistów. Panie Iza 
i Agnieszka oraz panowie Joachim i Darek, który z duŜą dozą 
dowcipu i werwy prowadził równieŜ cały program. Usłyszeli-
śmy piosenki wyłącznie pochodzenia polskiego, w stylu 
„rock and roll” (dosłownie „trzęś się i kołysaj”) a więc szalo-
ne i Ŝywiołowe  oraz w stylu „videoclip dance” czyli teledy-
skowym – popularnym, bazującym na krokach prostych, ale 
wymagających muzykalności i koordynacji. Dla odświeŜenia 
pamięci czytelników „Kluki” wymienię wykonane piosenki: 
„Dwudziestolatki”, „Jedziemy autostopem”, „Malowana la-
la”, „O mnie się nie martw”,”Nie zadzieraj nosa”, „Niedziela 
będzie dla nas”, „W siną dal”, „Malgośka”, „Pod papugami”, 
„Przetańczyć z tobą chcę całą noc”,  „Gdy mi ciebie zabrak-
nie”, „Jadą wozy kolorowe”, „Goniąc kormorany”, „Znamy 
się tylko z widzenia”, „Zielone wzgórza nad Soliną”, „Ale to 
juŜ było”, „Gdzie się podziały tamte prywatki” - czyli garstka 
lubianych przebojów z tamtych lat. A sala uległa wspomnie-
niom śpiewając, bujając się i kołysając... Znała teŜ wszystkich 
prawykonawców tych piosenek, co stwierdzam z duŜą satys-
fakcją. 

Krystyna Barnabas 
 

Kopalnia „Rydułtowy –Anna” 

       Klimaty muzyczne w Sali Teatralnej 

W piątek 10 maja  
odbyła się uroczysta gala 

konkursu  
Powiatowy Lider  

Przedsiębiorczości.  
Wśród dziewięciu firm 

uhonorowanych  
statuetkami i tytułami 
Powiatowego Lidera 
Przedsiębiorczości  
znalazła się firma  

z Rydułtów.   
Pan Krzysztof Bander, 
prowadzący restaurację 

Willa .  
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Z archiwum TMR-u 
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Benefis  
ks. Jerzego Szymika 

„ Święto Flagi” 

SkrzyŜowanie na 
ul. Raciborskiej  

z ul. Bema -  
stan robót 

„Witej wiosno roztomiło” - impreza zorganizowana przez 
TMR współfinansowana przez Starostwo Powiatowe  

Foto: Sabina Tomaszewska 
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BANK SPÓŁDZIELCZY  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  

TEL 

Filia Rydułtowy 
Ofiar Terroru 27 

• 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 

Przygotowania  
do przemieszczenia 

pomnika  
Konarzewskiego  

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

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) 

 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! 

 

 

Dofinansowanie na kolektory  
słoneczne do 6 tys. zł, 

 

Dodatkowy rabat po okazaniu  
dyskietki górnika 

MMMM    ONTERONTERONTERONTER 
F.H.UF.H.UF.H.UF.H.U    

CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJCENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJCENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJCENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ    
ul. Pszowska 428 B (za zajazdem Gracja) 

tel. 32 455 70 98  www.fhumonter.plwww.fhumonter.plwww.fhumonter.plwww.fhumonter.pl    

* kotły na węgiel, eko groszek,  pelet  
   oraz gaz ziemny, 
* kolektory słoneczne z dofinansowaniem, 
* kominki na pelet, 
* pelet, brykiet, 

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOTŁÓW W OKOLICY 

Wykonując kompleksową instalację  
wodno - kanalizacyjną ., c.o. oraz solarną  

 klimatyzacja Gree GRATIS! 

 

Czynne: pn-pt 7.30-17.00,  sb 7.00-13.00 

 

 

Świeża garmażerka, catering, 
tanie obiady,imprezy okolicznościowe  

w Orłowieckiej Chacie  
na osiedlu Orłowiec  

oś. Orłowiec 27aoś. Orłowiec 27aoś. Orłowiec 27aoś. Orłowiec 27a    
44444444----280 Rydułtowy 280 Rydułtowy 280 Rydułtowy 280 Rydułtowy     

tel 32 442 06 60 tel. kom. 501 201 636tel 32 442 06 60 tel. kom. 501 201 636tel 32 442 06 60 tel. kom. 501 201 636tel 32 442 06 60 tel. kom. 501 201 636    


