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N a Ofiar Terroru naprzeciw starego cmentarza 
( dzisiaj sklepy i pijalnia piwa ) było teŜ duŜe 
rzeźnictwo Ptok. W podwórzu teŜ były zabudo-
wania ubojni i przetwórstwa. Po wojnie bardzo 

krótko teŜ firma była czynna. Później w latach 80-tych tam 
był sklep rzeźniczy z wyrobami Janety. Jego wyroby cieszyły 
się duŜym powodzeniem. Ptok z rodziną chyba w latach 60-
tych wyjechał do RFN-u. Słyszałam, Ŝe tam teŜ otworzył za-
ład i miał bardzo duŜe powodzenie. Wiadomo, Ŝe polskie 
wyroby masarskie są dobre i zagranicą cieszą się powodze-
niem. Myślę ,Ŝe jest to pewna prawidłowość, Ŝe w miastach 
czy wsiach przy głównej ulicy zawsze mieści się najwięcej 
sklepów, warsztatów czy firm. Tak teŜ jest z ul. Ofiar Terroru 
– dawniej Dworcowa, Banchofstrasse, Adolf Hitlerstrasse. Te 
zakłady dziwnie skupiły się w jej dolnej części. Była bardziej 
zabudowana. Dzisiaj się to trochę wyrównało. Na skrzyŜowa-
niu licy Ofiar Terroru i Mickiewicza jest piekarnia Nowak. 
Antoni Nowak miał piekarnię juŜ przed wojną, w czasie oku-
pacji i jakiś czas po wojnie. Potem piekarnię i sklep przejęła 
„Społem„. Dwaj jego synowie Antoni i Jerzy teŜ byli pieka-
rzami. Kiedy pojawiła się moŜliwość, syn Antoni znowu pod-
jął działalność. Cały czas, po dzień dzisiejszy chwali się chleb 
od Nowaka. Dziś piekarnię prowadzi wnuk seniora Antonie-
go. Wyszedł z dobrej szkoły. PowyŜej Nowaka były jeszcze 
trzy firmy. Potej samej stronie był Langrzyk, prawie przed 
samym Ćmokiem. Tu było blacharstwo i dekarstwo. Od ulicy 
był duŜy sklep z produktami firmy i sprzętem hydraulicznym. 
Po wojnie był dość długo jakiś sklep. Ale juŜ nie pamiętam 
jaki. Był to niski biały dom. Dziś wyburzony. Za Langrzy-
kiem – jak juŜ wspomniałam – był zakład stolarski Ćmok. Jak 
na owe czasy, był to duŜy zakład. Zatrudniał wielu ludzi. Za-
kład przetwórczy znajdował się w podworzu. Z przodu, od 
ulicy był dom ze sklepami i mieszkaniami (do dziś). W zakła-
dzie wytwarzano stolarkę budowlaną i meble. Po wojnie prze-
jęła to jakaś spółdzielnia stolarska czy budowlana. TeŜ za-
trudniano tu kilkudzesięciu pracowników i kontynuowano 
produkcję Ćmoka. W sklepach budynku mieszkalnego po 
wojnie swoją pracownię rzeźbiarsko-malarską otworzył Lu-
dwik Konarzewski z Istebnej. Oprócz jego pracowni było tu 
przez ładnych parę lat ognisko platyczne. Tu chodzili młodzi 
ludzie – uczniowie miejscowych szkól i z sąsiednich miejsco-
wości. Poznawali arkana sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej. 
Nad sklepami było jego mieszkanie. Po śmierci seniora jakiś 
czas pracownię prowadził jego syn Ludwik. Pisałam juŜ o 
tym. Potem wyprowadził się do Istebnej. Zakład stolarski 
zamknięto chyba w latach 80-tych.  
Prawie naprzeciw była duŜa firma i sklep z obuwiem – 
Szczotka. Od ulicy był duŜy sklep. Warsztat był w podwórzu. 
Szczotka naprawiał, sprzedawał i robił buty na zamówienie. 
Po wojnie jakiś czas szewstwo prowadził Klimanek a potem 
Wilhelm Newy. Za Szczotką jest dom Grabiec. Tu przez dłu-
gie lata była księgarnia, na którą mówiono u Grabca i wszy-
scy wiedzieli o co chodzi. Za tym domem było duŜe podwó-
rze a w głebi dom. Na tym placu stały nagrobki i kamienie. 
Tu był zakład kamieniarski Ociepka. Był jeszcze jakiś czas po 
wojnie. Na terenie Rydułtów by to jedyny tego rodzaju za-
kład. 

Prawie naprzeciw – duŜy dwupiętrowy dom. Tu mieściła się 
firma budowlana Bieniek – choć duŜo ludzi wymiawiało 
„Binek”. Firma znana była w Rydułtowach. Oprócz wielu 
prac wykonała pierwszą w mieście kanalizację, którą zmie-
niono dopiero w naszych latach po powodzi. Niestety po woj-
nie władza ludowa właściciela aresztowała. Zginął w okrut-
nym polskim łagrze w Świętochłowicach. 
Na dole naprzeciw skrzyŜowania z ulicą do kopalni i rampy, 
był teŜ duŜy zakład. Bartkowiak – skład i handel drzewem. 
Był przed wojną i w czasie okupacji. Po wojnie pamiętam, Ŝe 
był to duŜy zakład prywatny. Chyba jeszcze w latach 70-tych. 
Myślę, Ŝe współpracował z miejscowym tartakiem, bo tuŜ za 
parkanem ciągną się tory z tartaku do kopalni. Na ile wiem, to 
zaopatrywał miejscową ludność, stolarzy, kopalnię i okolicę 
w drzewo. DuŜy plac od ulicy oddzielony był parkanem. 
Zawsze stały tam samochody i furmanki w oczekiwaniu na 
załadunek. Po jego śmierci zakład jakis czas prowdził syn, ale 
potem zakład zamknięto. 
 

Horacy 

Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie… 

Warto wiedzieć i pamiętać. 
cz. II 

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 

Rydułtowy, ulica Ofiar Terroru. Lata 1967-1969  



 
Referat Inwestycji 

 
10.MODERNIZACJA KŁADKI NAD TORAMI PKP 
PRZY ULICY OBYWATELSKIEJ 
20 czerwca uzyskano zaświadczenie od Wojewody Śląskiego 
o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych. Została 
powołana komisja przetargowa do przygotowania i przeprowa-
dzenia przetargu na roboty budowlane. 
Trwa uzgadnianie procedur i warunków na wejście w teren z 
oddziałami PKP. 
11.OŚWIETLENIE ZA BUDYNKIEM USC 
W dniu 16 maja uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. 
Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia. Ter-
min składania ofert upłynął w dniu 18 czerwca. 
12. MODERNIZACJA MOSTU NA ULICY BARWNEJ 
W dniu 16 maja zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót 
MontaŜowych „EURO-BUD" sp. z o.o. Tarnobrzeg na remont 
mostu. Wartość umowy: 50 312,33 zł. 
27 maja został przekazany plac budowy. Wykonawca opraco-
wuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Termin wykonania robót upływa 30 września. 
13. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PU-
BLICZNEGO NR 2 
22 maja przekazano plac budowy firmie PBUH sp. z o.o. 
BUDMAR Racibórz. 
Firma rozpoczęła roboty budowlane. 
W dniu 21 maja zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwe-
storskiego ze Studiem POŁOMSCY z Rydułtów. 
Termin wykonania robót budowlanych upływa 29 sierpnia. 
14. ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMI ĘDZY 
U L I C A M I  S T R Z E L C Ó W  B Y T O M S K I C H 
I JAGIELLO ŃSKĄ 
Uzyskano warunki przebudowy i zabezpieczenia kabli elektro-
energetycznych przy ulicy Strzelców Bytomskich. Na podsta-
wie uzyskanych warunków moŜliwe będzie ukończenie doku-
mentacji projektowej ciągów komunikacyjnych pomiędzy uli-
cami Strzelców Bytomskich i Jagiellońską. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: sierpień. 
15. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP1 
Trwają prace projektowe, dotyczące termomodernizacji wraz z 
modernizacją instalacji c.o. oraz dociepleniem ściany hali 
sportowej. 
Termin opracowania dokumentacji upływa 30 sierpnia. 
Wartość dokumentacji: 10 947,00 zł. 
16. PLAC ZABAW PRZY UL.WOJCIECHA KORFAN-
TEGO 
Podpisano umowę z firmą Studio Projektowe Dominika Stula-
Nankiewicz z Rybnika. Projektant opracowuje projekt zago-
spodarowania terenu przy ulicy Wojciecha Korfantego. 
Termin wykonania dokumentacji upływa 30 czerwca. 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
1. Zarejestrowano 129 urodzeń (w tym 17 mieszkańców Ry-
dułtów), 44 zgony (w tym 18 mieszkańców Rydułtów). 
2. Zarejestrowano 19 małŜeństw i 2 rozwody. 
3. Spisano 20 zapewnień do zawarcia małŜeństwa. 

StraŜ Miejska - maj 
1. NałoŜono 53 mandaty karne. 
2. Udzielono 95 pouczeń (drogowe i porządkowe). 
3. Skierowano do Sądu 6 wniosków o ukaranie (6 osób prze-
kraczających prędkość). 
4. Przeprowadzono 34 kontrole i 7 rekontroli posesji - w 
związku z odprowadzaniem nieczystości ciekłych i stałych. 
5. Przeprowadzono 32 kontrole związane z zachowaniem 
ostroŜności przy trzymaniu psów. 
6. Przeprowadzono 2 kontrole związane ze spalaniem przez 
mieszkańców odpadów w kotłach c.o. 
7. Przeprowadzono 24 kontrole terenów szkół w związku z 
przebywaniem na nich młodzieŜy w porze wieczorowo-nocnej 
oraz 2 kontrole związanych z paleniem wyrobów tytoniowych 
w obrębie szkół. 
8. Podjęto: 
1. 18 interwencji w związku ze spoŜywaniem alkoholu w miej-
scach niedozwolonych, 
2. 12 interwencji w związku z zaśmiecaniem i zanieczyszcza-
niem ulic i miejsc publicznych, 
3. 62 interwencje w związku z nieprawidłowym parkowaniem 
samochodów. 
9. Przeprowadzono 12 kontroli straganów w celu sprawdzenia, 
czy osoby sprzedające prowadzą działalność gospodarczą. 
10. Dokonano kontroli stanu technicznego 12 placów zabaw. 
11. Zabezpieczono 3 razy ruch drogowy (transport pomnika, 
procesja, zawody sportowe). 
12. Zabezpieczono ład i porządek podczas festynu na Rafie. 
13. Przeprowadzono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 prelekcję na temat przepisów ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochro-
nie zdrowia przed następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych, a takŜe kodeksu wykroczeń. 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
1. Osuszono ściany i połoŜono nowe tynki w mieszkaniu przy 
ulicy Raciborskiej 244/2. 
2. Wycięto 13 drzew. 
3. Naprawiono i ocieplono elewację budynku przy ulicy Bema 
103a. 
4. Zamontowano nowe oznakowanie na drogach gminnych: 
ks.F.Blachnickiego, boczna Traugutta, zatoka przystankowa 
przy KWK. 
5. Naprawiono nawierzchnię dróg na ulicach: Jesionowej, 
Miodowej, M.Reja, K.Miarki, Pawia. 
6. Ustawiono urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ulicy 
R.Traugutta. 
7. Trwają remonty mieszkań do zasiedlenia: Osiedle Karola 
16/2, Mickiewicza 6/7, Ofiar Terroru 49/4. 
8. Rozpoczęto budowę ŚcieŜki Powstań Śląskich. 
9. Naprawiane są i stare kontenery na odpady. 
10. Trwa druga nasada kwiatów na rabatach. 

Rydułtowskie Centrum Kultury  
1. Zorganizowano: 
1. występ Kabaretu Młodych Panów, 
2. wystawę rysunków „Kierunek: Architektura", 
3. spektakl „Wilki w ścianach" (Teatr SAFO), 
4. przedpremierowe pokazy filmu „Tedi i poszukiwacze zagi-
nionego miasta" 
5. wystawę „Na koniec świata i z powrotem", 
6. koncert „Z biegiem Olzy" w wykonaniu Józefa Brody i ze-
społu Ad Libitum. 
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7. Wyświetlono 42 seanse filmowe. 
8. Odbyły się 2 spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„WAWEL". 
9. Wybrano firmę, która realizować będzie nagłośnienie i 
oświetlenie sceny podczas Dni Rydułtów. 

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy 
1. Dnia 18 maja ksiąŜnica wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 
„Odjazdowy bibliotekarz", w ramach której zorganizowano 
rajd rowerowy (pokonano trasę z centrali biblioteki do filii w 
Radoszowach i do „Mediateki na zakręcie") 
2. W dniach od 1 do 8 czerwca w ramach akcji „Cała Polska 
Czyta Dzieciom" podsumowano projekt dla przedszkolaków - 
„Przyjaciele z podwórka" - wraz z pasowaniem ich na czytel-
ników biblioteki. 
3. Dnia 8 czerwca realizowano projekt „NiezaleŜna od polity-
ki, szerokością geograficzną nieograniczona - muzyka". Pro-
jekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz z budŜetu państwa. 
4. W czytelni moŜna oglądać wystawę numizmatyczną „PRL 
1944 - 1999 monety okazjonalne". 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
1. Dnia 25 maja zespoły taneczne reprezentowały miasto na VI 
Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Pszowie. Nasi wycho-
wankowie odnieśli ogromny sukces na turnieju o randze woje-
wódzkiej, w którym brało udział ponad osiemdziesiąt zespo-
łów. 
1. W kategorii „Show Dance" - grupa młodsza - „Klarnetki" 
zajęły I miejsce. 
2. W kategorii „Inne formy tańca" - grupa młodsza - 
„Klarnetki mini" zajęły I miejsce. 
3. W kategorii „Inne formy tańca" - grupa starsza - „Olimpki 
zajęły II miejsce. 
4. W kategorii „Taniec Towarzyski" - grupa młodsza - KT 
„Sempre 2" zajął II miejsce. 
5. W kategorii „Taniec Towarzyski" - grupa starsza - KT 
„Sempre " zajął II miejsce. 
6. Najmłodszy zespół „Klarnetki mini - nowe" został wyróŜ-
niony przez jury. 
2. Dnia 1 czerwca w Dzień Dziecka zaplanowana na „Rafie" 
kolejna impreza plenerowa z powodu deszczu została przenie-
siona do RCK „Feniks". Dopołudniowe zmagania sportowe na 
kompleksie boisk „Orlik 2012" przy ulicy Mickiewicza prze-
biegły bez deszczu. W zmaganiach siatkarzy Puchar Przechod-
ni Burmistrza Miasta Rydułtowy wywalczyła druŜyna Urząd 
Miasta / Radni (pokonała druŜynę Spółdzielni Mieszkaniowej 
Orłowiec). Po raz pierwszy Puchar przez rok zajmie honorowe 
miejsce w naszym urzędzie. 
3. Dnia 15 czerwca zorganizowano festyn rodzinny na „Rafie" 
pod hasłem „Dzień Rodzica". Prezentowano dorobek arty-
styczny przedszkolaków w ramach XV Festiwalu Twórczości 
Dzieci i MłodzieŜy Miasta Rydułtowy. 
4. Dnia 15 czerwca na kompleksie boisk „Orlik 2012" przy ul. 
Kochanowskiego odbył się V Turniej Piątek Piłkarskich Ho-
norowych Dawców Krwi o Puchar Dyrektora Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Tur-
niej zorganizował Zarząd Miejskiego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Rydułto-
wach. 
5. Dnia 15 czerwca na kompleksie boisk „Orlik 2012" przy ul. 
Mickiewicza miały miejsce rodzinne zmagania sportowe w 
ramach obchodów Dnia Rodzica. 

Państwowe Ognisko Plastyczne 
1. W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wiosna w na-
szym mieście", organizowanym przez SP nr 3 w Rydułtowach 
prace wychowanków Ogniska zajęły: 
1. I miejsce (kl. I-III) - Milena Pasierbska 
2. I miejsce (kl. IV-VI) - Aurelia Białkowska 
3. wyróŜnienie: Sonia Święty 
2. W Bielsku-Białej odbyła się 15 edycja Konfrontacji Pla-
stycznych Młodych Twórców. W konfrontacjach tych nasze 
dziewczyny Aleksandra Kacperek i Martyna Kowacka zdoby-
ły wyróŜnienia za zestawy grafik. 
3. W dniu 28 maja goszczono dzieci z grupy plastycznej 
„Plamki", działającej w MOK Radlin. Dzieci wykonały prace 
w technice suchej igły. 
4. Dnia 14 czerwca otwarto wystawę podsumowującą zajęcia 
w roku szkolnym 2012/2013. Wystawa czynna będzie do 27 
czerwca od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 
18:00. 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  
1. W dniach 24-25 maja przeprowadzono II Międzynarodowe 
Mistrzostwa Mini-futbolu. W turnieju w sumie wzięło udział 
16 zespołów z Rydułtów i okolicznych miejscowości, a takŜe 
dwa zespoły z Orlovej (Czechy). Łącznie w zawodach wzięło 
udział 320 uczniów klas IV i V szkół podstawowych. W finale 
wygrała Szkoła Podstawowa nr 1 z Pszowa. 
2. W dniu 27 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych w związku z ogłoszonym konkur-
sem ofert na realizację zadań publicznych na II półrocze 2013 
roku. 
3. Trwają przygotowania do wizyty delegacji z Reken w ra-
mach realizowanego projektu „Sztuka i sport". 
4. Trwają przygotowania do spotkania Burmistrza Miasta z 
najlepszymi uczniami. 
5. Trwa analiza złoŜonych ofert na realizację zadań publicz-
nych w zakresie kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji, któ-
rych realizacja rozpoczyna się w II półroczu. 
 

Planowane roboty w zakresie dróg do wykonania  
w roku 2013. 

1. Naprawa chodnika na ul. Obywatelskiej w rejonie targowi-
ska, 

2. Remont placu przy „ Pomniku  Walk i Zwycięstwa lat 191-
9,1920,1921,1939-45”, 

3. Remont parkingu naprzeciw Urzędu Miasta, 
4. PrzełoŜenie zjazdów w rejonie budynku Os. Karola 21, 
5. Remonty miejscowe nawierzchni z kostki betonowej ul. 

Jagiellońska, 
6. Regulacja częściowa krawęŜnika ul. Św. Jacka, 
7. Modernizacja drogi Orłowiec równoległa do Obywatel-

skiej, 
8. Modernizacja mostu ul. Barwna, 
9. Budowa drogi Pietrzkowicka -boczna, 
10. Remont ul. Fryderyka Engelsa – inwestor zewnętrzny, 
11. Remont części ul. Radoszowskiej w rejonie skrzyŜowania z 

ul. Generała Stanisława Maczka -   inwestor zewnętrzny, 
 
W sprawie budowy kanalizacji sanitarnej odsyłamy do strony 
internetowej Urzędu Miasta Rydułtowy link „waŜne > budowa 
kanalizacji”, gdzie są przedstawione harmonogramy robót z 
podziałem na poszczególne ulice. 
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W  dniu 19 czerwca 2013 r.  na hali sportowej w 
Rydułtowach odbył się VI  wewnętrzny Tur-
niej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora 
OPP.  Dzieci i młodzieŜ Klubu Tanecznego 

SEMPRE prezentowały  nabyte  w ciągu roku umiejętności  
w  8 tańcach, były to: samba, rumba, cha cha, jive, walc an-
gielski, quick step oraz rock and roll i poleczka. Prezentacje 
oceniała trzyosobowa  komisja sędziowska. W ramach poka-
zów grupowych, zaprezentowano układy choreograficzne; 
poleczki, cha cha cha- w dwóch wykonaniach, MIX Jiva i 
Rocka oraz salsę. Gośćmi turnieju był zespół ,,OLIMPKI”, 
który zatańczył taniec hiszpański i czardasza. W turnieju 
wzięło udział 40 tancerzy  rywalizując w trzech grupach wie-
kowych. Widzowie obejrzeli 22 prezentacje taneczne w tym -
11 róŜnych tańców. Przy organizacji imprezy z zaangaŜowa-
niem pracowali byli wychowankowie klubu oraz rodzice tan-
cerzy. W turnieju przyznano w poszczególnych grupach I –II- 
III miejsce a wszystkie pozostałe pary zajęły IV miejsca – 
poniewaŜ w tej imprezie  najwaŜniejsza jest wspólna zabawa. 
Wszyscy tancerze otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy 
oraz upominki a zdobywcy pierwszych trzech miejsc  Pucha-
ry Dyrektora OPP. Wszystkie prezentacje  taneczne gorąco 
oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność. 
 
 

Wyniki   VI Turnieju Ta ńca Towarzyskiego  
o  Puchary Dyrektora OPP 

 

 W grupie SEMPRE-D   - kategoria od 8 do 10 lat 

     I   miejsce   - Patryk Dziwoki – Wiktoria Gensty 
     II  miejsce   -  Kamil Szlosarek – Wiktoria Konieczny 
     III miejsce   - Miłosz Krajczok – Roksana Rybińska 
 
W grupie SEMPRE-2  - kategoria od 10 do 13 lat 
     I   miejsce    - Mateusz Nowak – Lidia Kocur 
     II  miejsce    - Robert Wasilewski  - Paulina Bluszcz 
     III miejsce   - Wojciech Piechaczek  - Zofia Spandel 
 
W grupie  SEMPRE  -  kategoria powyŜej 14 lat 
     I miejsce    - Radosław Bulenda  - Julia Lepiarczyk 
     II miejsce   - Bartosz Maks  - Helena Kocur 
     III miejsce  - Tobiasz Lepiarczyk – Anna Kolbusz 
 
Nagrody Trenera  otrzymały: Helena Kocur i Julia Le-
piarczyk a specjalną pochwałą  wyróŜniono Kacpra Bujal-
skiego i Szymona Ryszkę. Były równieŜ specjalne podzię-
kowania i dyplomy dla rodziców. Turniej zakończył się 
spotkaniem towarzyskim przy poczęstunku przygotowa-
nym przez rodziców tancerzy Klubu Tanecznego SEM-
PRE. 
 
 

mgr Anna Skomorowska  
 
 

 
Animatorzy kultury ju Ŝ pracują! 

 

T o moja pierwsza w Ŝyciu wystawa, całą noc nie 
spałam – tak skomentowała wydarzenie jedna z 
autorek „Letniego Salonu Artystycznego”, którego 
otwarcie odbyło się we wtorek 25 czerwca w ryduł-

towskiej galerii „Złote Grabie”. Wystawę twórczości rodzi-
mych artystów moŜna nazwać „produktem finalnym” pierw-
szej klasy  Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Pol-
skich w Rydułtowach realizującej innowację pedagogiczną 
„animator kultury”. Klasa objęta jest patronatem Wydziału 
Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Kato-

wicach.„Wystawę od początku do końca zaprojektowali i 
wykonali sami” – podkreśliła pani Magda Wadas wykładow-
czyni historii sztuki w I c, a jednocześnie właścicielka galerii 

– to ogromna praca. Musieli skontaktować się z twórcą, zapo-
znać z jego dorobkiem, wybrać prace i przegotować ekspozy-
cję. Jak na siedemnastolatków to bardzo trudne zadanie – 
podkreśliła. Otwarcie wystawy zaszczyciło wielu znakomi-
tych gości. Pani burmistrz Kornelia Newy podkreśliła inno-
wacyjność pracy Liceum, dodając, iŜ jako babcia jednej z 
uczennic ferwor przygotowań śledziła „od kuchni”. Przybyli 
równieŜ wiceprzewodniczący Rady Miasta Rydułtowy i Po-
wiatu Wodzisławskiego – pani Barbara Wojciechowska oraz 
pan Roman Juzek, członek zarządu powiatu Zbigniew Se-

INFORMACJA O TURNIEJU 2013 Otwarcie „Letniego salonu artystycznego” 
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emann, ks. dziekan Konrad Opitek, prorektor PWSZ w Raci-
borzu dr inŜ. Juliusz Kieś, dr Franciszek Nieć oraz sami arty-
ści i ich rodziny. Klasa „animator kultury” jest dowodem na 
to, Ŝe Rydułtowom kultura jest potrzebna – podkreśliła Janina 
Chlebik-Turek dyrektor Rydułtowskiego RCK „Feniks” oraz 
współautorka prowadzonej innowacji i wykładowczynie teorii 
kultury.. Trzeba sobie uzmysłowić – dodała, Ŝe wychowuje-
my w ten sposób nie tylko  twórców kultury, ale równieŜ, co 
bardzo istotne jej świadomych odbiorców!”. Wobec bardzo 
sprzyjającej postawy władz powiatu wodzisławskiego, które 
wsparły nabór do klasy kulturalno-medialnej, obiecując finan-
sowanie w niej zajęć dodatkowych – Krystyna Osińska-
Francuz nauczycielka Liceum na Skalnej i „serce”  całego  
„przedsięwzięcia” postanowiła kuć Ŝelazo póki gorące i po-
prosić o patronat Instytut Sztuki PWSZ w Raciborzu. Koor-
dynatorem współpracy został mianowany dr Franciszek Nieć 
– jej długoletni przyjaciel! Zapraszamy wszystkich do odwie-
dzenia „Letniego Salonu Artystycznego” 
 

Piotr Skowronek 
 

  

8  czerwca 2013 roku uczniowie, rodzice i  nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 1 przeŜywali po raz kolejny 
dzień integracji ze środowiskiem lokalnym. Właśnie 
na sobotę zaplanowano XVII festyn rodzinny pod 

hasłem  „Z pasją i talentem”, podczas którego wszyscy 
uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności, 
pochwalić się zainteresowaniami i niezwykłymi umiejętno-
ściami. Do tego wydarzenia przygotowywała się cała społecz-
ność szkolna. Na wysokości zadania stanęli  uczniowie, na-

uczyciele oraz rodzice, a takŜe cały personel administracyjno 
– gospodarczy. Dzięki wspólnym działaniom i pomocy Dy-
rekcji impreza wypadła świetnie. KaŜdy jej uczestnik mógł na 
festynie znaleźć coś interesującego dla siebie. Gwoździem 
programu , jak zwykle były występy artystyczne dzieci. Swój 
program zaprezentowała większość klas. Skoczna muzyka, 
kolorowe stroje, tańce, piosenki oraz słowo mówione sprawi-
ły, Ŝe licznie przybyli goście z uwagą obserwowali to, co 
działo się na scenie. Występy szkolne potwierdziły, Ŝe utalen-
towanych uczniów w SP nr1 nie brakuje, nie brakuje teŜ pasji 

nauczycielom, którzy te talenty potrafią odkrywać i szlifować 
tak, Ŝeby przybrały ostateczną formę pięknej błyszczącej per-
ły. Całą imprezę uświetniał swoim śpiewem zespół muzyczny 
prowadzony przez panią Joannę Solich oraz  zespoły taneczne 
pani Wolner i pani Skomorowskiej, działające w ramach 
OPP. Na scenie pojawili się teŜ sportowcy z Rybnickiego 
Klubu Sportowego „Karate Jiu Jitsu”. Nauczyciele wychowa-
nia fizycznego z SP 1 teŜ mieli do zaproponowania sporo 
atrakcji. W czasie 
festynu moŜna 
było chodzić na 
szczudłach, rzu-
cać jajkiem na 
odległość oraz 
rywalizować w 
grze w piłkę noŜ-
ną w zespołach 
dla chłopców i dla 
dziewcząt. Nie-
wątpliwie jedną z atrakcji festynu był mecz piłki noŜnej roze-
grany pomiędzy druŜyną szkolorzy i farorzy oraz  druŜyną 
Radnych Miasta Rydułtowy. Zapału i poświęcenia nikt nie 
mógł grającym odmówić. Przewaga leŜała raz po jednej, raz 
po drugiej stronie, ale ostatecznie, kiedy Radni  wpadli juŜ w 
odpowiedni rytm, to nie oddali prowadzenia do końca. DruŜy-
na szkolorzy i farorzy z kapitanem dziekanem Konradem 
Opiłkiem zapowiedziała rewanŜ za rok. Mieszkańcy, którzy 
skorzystali z zaproszenia i pojawili się na szkolnym boisku, 
mogli spędzić miło czas, racząc się kawą i ciastem w kawia-
rence. Nie brakowało takŜe konkretnych propozycji w 
uczniowskim menu, a grilowana kiełbasa, zapiekanki, bigos 
smakowały najlepiej na świeŜym powietrzu. Podczas festynu 
sprawdziły się tradycyjne dania i znane, ale zawsze z niecier-
pliwością oczekiwane przez dzieci atrakcje, takie jak prze-
jaŜdŜka na quadzie czy dmuchana zjeŜdŜalnia. Na wszystkich 
uczestników Festynu czekała na koniec upragniona nagroda. 
Nie obyło się bez rozczarowania, ale wielu uczestników cie-
szyło się z większego lub mniejszego prezentu, a tym naj-
większym tradycyjnie były dwa rowery. Warto podkreślić, Ŝe 
rodzinnemu festynowi od początku do końca towarzyszyły 
ciepłe promienie słońca, które jakby zapraszały wszystkich 
mieszkańców Rydułtów do aktywnego wypoczynku i wspól-
nej zabawy. Zapraszamy za rok! 

Aldona Skrzyszowska  
 

„Z pasją i talentem” –  
XVII Festyn Rodzinny  



 
powiat wodzisławski 
 
 

Sfotografuj pozytywne zmiany w twojej okolicy! 
 

S tarostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zaprasza 
mieszkańców powiatu do udziału w konkursie fotograficz-

nym: „Pozytywne zmiany w 15-lecie Powiatu Wodzisławskie-
go”. Celem konkursu jest ukazanie za pomocą zdjęć pozytyw-
nych zmian zachodzących w powiecie wodzisławskim na prze-
strzeni 15 lat i tego, tego, co zdaniem mieszkańców wydaje się 
ciekawe, wyjątkowe i warte pokazania. Dzięki temu zobaczy-
my powiat wodzisławski z perspektywy mieszkających w nim 
ludzi.  Konkurs ma za zadanie odkrywać, promować i popula-
ryzować zainteresowanie pięknem naszego regionu. Konkurs 
ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich miesz-
kańców powiatu wodzisławskiego, bez względu na wiek, zaj-
mujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko. Osoby 
niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za 
pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnik 
ma prawo zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe własnego 
autorstwa. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym naleŜy 
przesyłać pocztą lub złoŜyć osobiście w kancelariach Staro-
stwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumiń-
skiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” w nieprzekraczalnym 
terminie – do 10 września 2013 r. Dla autorów najciekawszych 
prac przewidziane są cenne nagrody pienięŜne i rzeczowe. 
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie 
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkur-
su, który wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na 
w w w . p o w i a t w o d z i s l a w s k i . p l . 
 

Wojciech Raczkowski 
 

Jejkowice 
 

Popołudnie poetyckie z Honoratą Sordyl 

W  dobie telefonów, faksu, Internetu, /trudno doczekać się 
listu/ własnoręcznie pisanego…, a jednak na przekór 

wszystkim moŜna pisać wiersze, odczuwać piękno otaczające-
go świata i po prostu 
być człowiekiem. 
Dzięki  tym słowom 
pochodzącym z wier-
sza Honoraty Sordyl 
List do siebie samej 
chcemy przybliŜyć to 
wyjątkowe spotkanie, 
które odbyło się 12 
czerwca w naszym 
gimnazjum. Pani Ho-
norata Sordyl chętnie 
odpowiedziała  na zaproszenie uczniów szkoły i zaszczyciła 
nas swoją obecnością podczas Popołudnia poetyckiego. Chcie-
liśmy pokazać młodzieŜy, Ŝe nie trzeba urodzić się na Śląsku, 

aby o nim pisać oraz nie trzeba ukończyć studiów humani-
stycznych, aby być poetą. Podczas spotkania uczniowie klas 
pierwszych, drugich i trzecich (Edyta Nieszporek, Natalia 
Marszolik, Jakub Kasperkowiak, Aleksandra Bogocz, Martyna 
Heliosz, Bartek Wowra oraz Beata Jonderko) przy akompania-
mencie fletu – Marty Wojaczek  i  gitary - Jacka Wojaczka, a 
takŜe piosenki w wykonaniu Aleksandry Bogocz i Martyny 
Heliosz recytowali wiersze poetki. Następnie pani Honorata 
powiedziała kilka słów o sobie i swej twórczości, po czym 
uczniowie mieli moŜliwość zadania poetce pytań i uzyskania  
wiersza wraz z autografem. Gimnazjum chce podziękować  
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania 
oraz przybyłym gościom, tj. panu wójtowi Jejkowic Markowi 
Bąkowi i pani dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej Hannie 
Przetak. 
 

Agnieszka Machnik 

 
Wodzisław Śląski 
 

Przy szkole znaleźli 100 kg bombę lotniczą 
 

Na bombę lotniczą waŜącą około 100kg natknęli się pracowni-
cy wykonujący prace przy przebudowie drogi na ulicy Szkol-
nej. Niewybuch znajdował się pomiędzy budynkiem szkoły a 
blokiem mieszkalnym. Na szczęście szkoła była zamknięta, a z 
bloków ewakuowano w sumie około 40 osób. Na miejscu 
obecny był starosta wodzisławski i komendant straŜy miejskiej 
odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w mieście. Zapew-
niono takŜe pomoc słuŜb ratunkowych. Bombę waŜącą około 
100 kg zabrała jednostka wojskowa z Gliwic. Saperzy z jed-
nostki zdetonowali niewybuch na poligonie. To nie pierwsze 
tego rodzaju znalezisko w centrum Wodzisławia Śl., który w 
ostatnich miesiącach II wojny światowej był celem szczegól-
nie dotkliwych bombardowań (zniszczono ok. 80% miasta). 
Kilka lat temu znaleziono pocisk lotniczy w pobliŜu szpitala. 
Zamknięto wtedy banki i obiekty handlowo – usługowe. Do-
szło teŜ do ewakuacji pacjentów szpitala. Podobnie jak wtedy, 
takŜe wczoraj na szczęście nikomu nic się nie stało. Zamknięto 
wtedy banki i obiekty handlowo – usługowe. Doszło teŜ do 
ewakuacji pacjentów szpitala. Podobnie jak wtedy, takŜe 
wczoraj na szczęście nikomu nic się nie stało.  
 

tu.Wodzisław.pl 
 

Rybnik 
 

Modernizacja targowiska: wkrótce na placu  
targowym staną nowe stragany 

 
 

W maju rozpoczął się remont targowiska przy ulicy Hallera. 
Prace remontowe obejmują m.in. przebudowę i wymianę na-
wierzchni na części placu targowego Na przebudowanym pla-
cu targowym staną nowe stragany. Łącznie na targowisku bę-
dzie ponad sto straganów ustawionych w rzędach. 
Przetarg na dostawę i montaŜ straganów zostanie rozstrzygnię-
ty lada dzień. Wykonawca na montaŜ straganów będzie miał 
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Z Ŝycia miasta i sąsiadów  cz.I 
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Miasto Rydułtowy zaprasza na wycieczki 

 
Szczegółowy plan wycieczek – cykl wyjazdów rekreacyjno-
sportowych w ramach realizacji programu profilaktyki z za-
kresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 
Wycieczki w góry: 
10.08- Wycieczka do Szczyrku- Salmopolu- Skrzyczne  
24.08- Wycieczka do Ustronia- Czantoria  
07.09- Wycieczka do Brennej – Błatnia ( wyjazd połączony z 
ogniskiem) 
Wyjazdy o godz. 7:30 z parkingu przy ul. Ofiar Terroru na-
przeciwko Urzędu Miasta. Zapisy na poszczególne wycieczki 
przyjmowane będą w tygodniu w którym organizowany jest 
wyjazd w Urzędzie Miasta, pokój nr 16, od poniedziałku do 
środy w godz. 7:30-15:30. O zapisie decyduje kolejność zgło-
szeń ( 48 osób). Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobi-
stych. Zapisywać oprócz siebie moŜna tylko współmałŜonka i 
dzieci do lat 18. Dzieci do lat 18 , które pojadą bez rodziców 
lub prawnych opiekunów, zapisywane będą tylko po przedło-
Ŝeniu pisemnej zgody rodziców ( bądź opiekunów) na wyjazd 
dziecka. Kosz zapisu : 7 zł. 
Wycieczki rowerowe: 
17.08 – Rybnik, Kamień 
21.09-Marklowice  
Zbiórka na parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 – Rado-
szowy o godz. 9:00. 
Bezpłatne zapisy na poszczególne wycieczki rowerowe przyj-
mowane będą w tygodniu, w którym organizowany jest wy-
jazd w Urzędzie Miasta, pokój nr 16 od poniedziałku do śro-
dy w godz. 7:30-15:30 
Ilość miejsc ograniczona ( 30 osób). W ramach wycieczki 
przewidziany jest poczęstunek. Więcej informacji pod nume-
rem telefonu 32 45 37 450.  
 
 
Jastrzębie Zdrój 

 
Szóstka w Jastrzębiu. Ktoś został milionerem  

 
Wystarczył jeden kupon i wygrana w wysokości 5 milionów 
766 tysięcy 860 złotych i 70 groszy stała się faktem. 
Szczęśliwe liczby to 2 3 7 11 19 23 
 
 
Mszana 
 
Mieszkaniec Mszany został mistrzem w kulturystyce 

 
25-latek z Mszany- Łukasz Szołtysek zdobył mistrzostwo 
Polski w kulturystyce w kategorii 75 kg. Zawody odbyły się 
pod koniec kwietnia w Mińsku Mazowieckim. Po tych zawo-
dach Ł. Szołtysek takŜe dostał się do kadry Polski. Marze-
niem pana Łukasza jest dotarcie do finału jakiejś międzynaro-
dowej imprezy dla kulturystów. Za 2-3 lata chciałby teŜ poje-
chać do Hiszpanii na słynne zawody organizowane przez sa-
mego Arnolda Schwarzeneggera.  
 

Informacje: Nowiny Wodzisławskie,  
Nowiny Rybnickie 

14 dni. Modernizacja targowiska ma zakończyć się pod koniec 
sierpnia.  

rybnik.com.pl 
 
 

Alpine ogłosiła upadłość 
 
W ubiegłym tygodniu austriacki koncern złoŜył wniosek o upa-
dłość w sądzie w Wiedniu. Jak podają austriackie media, długi 
Alpine Bau sięgaja 2,5 mld euro. Koncern zadłuŜony jest m.in. 
u około 6200 swoich pracowników spośród 17 tys. osób zatrud-
nionych we wszystkich oddziałach. W Polsce zatrudnia około 
tysiąca osób. Firma deklaruje dalsze opłacanie pracowników i 
podwykonawców. Upadłość ma być układowa, co oznacza Ŝe 
sąd wyznaczy nadzorcę, który będzie układać się z wierzyciela-
mi w sprawie spłaty naleŜności.  
 
 
Rydułtowy 

 
Opis placów w parku sensorycznym  

 
Plac Nr 1 – WZROK 
Będzie to plac z nawierzchnią w kolorach czerwonym  i czar-
nym, ławkami w intensywnych kolorach , barwnymi nasadze-
niami, a takŜe kwitnącymi drzewami, wabiącymi ptaki i moty-
le. Na placu zostanie wkomponowany rodzaj instalacji prze-
strzennej, to jest 3-4 metrowy słup z zamocowanym na nim 
symbolem- okiem, wykonany ze stali nierdzewnej z wypełnie-
niem w postaci kolorowej pleksi. 
Plac nr 2- SMAK  
Charakterystyczne będą plantery z nasadzeniami jadalnych ro-
ślin. Wśród nich: mięta, koper, rozmaryn, tymianek, rumianek, 
czosnek, nasturcje, róŜe czy fiołki. Będą teŜ warzywa i owoce: 
truskawki, poziomki, jagody albo pomidorki koktajlowe. Nie 
zabraknie siedzisk, które pozwolą na odpoczynek i konsumpcję 
przy planterach. Obok będzie teŜ kranik, który umoŜliwi umy-
cie roślin. Plantery zostały zaprojektowane tak, by osoby nie-
pełnosprawne nie miały trudności z dostępem do nich. 
Plac nr 3- ZAPACH 
Z roślinnością, która uwalnia intensywny zapach: tymiankiem, 
miętą, lawendą, piwonią czy konwalią. Dodatkowo w trzech 
wnękach z ławkami pojawią się trejaŜe po których piąć i prze-
wieszać będą się pachnące wisterie i wiciokrzewy. 
Plac nr 4- SŁUCH 
Otoczony roślinnością „ szeleszczącą” czyli trawami i delikat-
nymi krzewami a takŜe roślinnością wabiącą ptaki. Wśród na-
sadzeń zostaną rozlokowane budki lęgowe i karmniki. W cen-
tralnej części placu znajdzie się fontanna oraz trzy kolorowe 
wiaty. Do dyspozycji parkowiczów będą teŜ urządzenia interak-
tywne odbijające dźwięki lub działające jak instrumenty mu-
zyczne. 
Plac nr 5- DOTYK 
Otoczony nasadzeniami o zróŜnicowanej fakturze, które będą 
zachęcały do ich dotykania. Wśród nich rośliny puszyste, two-
rzące swoiste dywany, roślinność pierzasta, miękka i papiero-
wa. W głównej części znajdzie się plac zabaw z urządzeniami 
generującymi manualny rozwój dzieci a takŜe trzy kolorowe 
wzniesienia wykonane z bezpiecznej nawierzchni.  
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4  czerwca Szkołę Podstawową nr 3 im. Arki BoŜka w Ry-
dułtowach odwiedzili uczniowie francuskiej szkoły z 

miejscowości Carvin. Grupa liczyła dwadzieścia osób, a wi-
zyta była związana z udziałem naszej szkoły w projekcie Eu-
ropeMix w ramach programu Comenius, który polega na wy-
mianie uczniów i nauczycieli szkół zagranicznych z Cypru, 
Bułgarii, Grecji, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, 
Słowacji, Francji i oczywiście Polski. Wszyscy uczniowie 

angaŜowali się w przygotowania do tej wizyty, m.in. przygo-
towując dekoracje, aby goście dobrze poczuli się w naszym 
gronie. Francuskich gości serdecznie powitała pani dyrektor, 
Joanna Rusok, nauczyciele i wychowankowie. Podczas całej 
wizyty gościom towarzyszyły uczennice, które w marcu br. 
gościły we Francji: Wiktoria Knapik, Paulina Koczy, Nikola 
Nosiadek, Izabella Paulus, Natalia Prochasek i Wiktoria Pro-
cek. Aby wizyta udała się jak najlepiej, nad całością wraz z 

panią dyrektor czuwała pani Martyna Szulc, koordynator pro-
gramu Comenius w naszej szkole. Na początek goście zostali 
przez nas poczęstowani tradycyjnym śląskim kołaczem. Na-
stępnie, w kilkuosobowych grupkach mogli obejrzeć, jak wy-
glądają u nas lekcje języka angielskiego, plastyki i muzyki. 
Kolejnym punktem programu była prezentacja na temat Ślą-
ska, przygotowana przez panią Joannę Bugdoł – francuskie 
dzieci zobaczyły m. in. prawdziwe śląskie stroje i mundur 
górniczy. Wszystkim bardzo spodobały się równieŜ zajęcia 
origami, poprowadzone przez panią Agatę Gruszczyk, pod-

czas których polskie i francuskie dzieci wspólnie wykonały 
papierowe ślimaki – logo projektu EuropeMix. Po pysznym 
obiedzie (gościom baaardzo smakowało polskie jedzenie) na 
sali gimnastycznej wystąpili finali ści szkolnego konkursu 
Mam talent, prezentując róŜne układy taneczne i występy 
wokalne. Na zakończenie nauczyliśmy naszych gości tańca 
do piosenki Noski, noski, który wspólnie wykonaliśmy. Po 
występach dekorowaliśmy upieczone przez panie kucharki 
wspaniałe ciasteczka, co okazało się dla naszych gości nowo-
ścią, którą przyjęli z zachwytem. Ta część odwiedzin była 
zdecydowanie najbardziej integrująca – mogliśmy lepiej po-
znać francuskich uczniów i porozmawiać z nimi, wypróbowu-
jąc przy tym nasze zdolności językowe i komunikacyjne. Nie-
stety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Kiedy przyszedł 
czas Ŝegnać się z gośćmi, wręczyliśmy im małe upominki, 
aby jak najlepiej zapamiętali odwiedziny w naszej szkole. 
Podczas pobytu w Polsce uczniowie z Carvin zwiedzili rów-
nieŜ Kraków, Wieliczkę i Kopalnię Guido w Zabrzu, jednak 
mamy nadzieję, Ŝe dzień w naszej szkole na długo pozostanie 
w ich pamięci.  
 
 
 
 
 
 

 

P o dłuŜszej przerwie 13 lipca miałem przyjemność  wystą-
pić z okazji Dni w Czernicy. Były potrawy róŜnych kuch-

ni świata od kiełbasy z grilla po japońskie sushi. Były wystę-
py dzieci i młodzieŜy działających w tamtejszym Ośrodku 
Kultury. Wystąpiły takie zespoły jak Znaczki, Znak Pokoju ... 
O godzinie 19 scena naleŜała do mnie. Później o godzinie 20 
była zabawa dyskotekowa przy znanych hitach. Dziękuję 
wszystkim za przybycie, otuchę i wsparcie mimo złej pogody 
i deszczu. Mimo to zagrałem dla Was. Czernica Dzięki ! A 
juŜ 24 sierpnia w ramach Hyde Parku zagram po raz pierwszy 
w Rydułtowach na placu rozrywki "RAFA".  
Zapraszam serdecznie! 
 

Goście z Francji w rydułtowskiej „trójce” 

Wiktoria Knapik kl.5b 
Natalia Prochasek kl. 5b 

Izabella Paulus kl. 6b 

Voyth Guitar 



KLUKA 331/ 1 Sierpień 2013 AKTUALNO ŚCI  11 

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 

 

 

Ochrona pracownika na urlopie wychowawczym –cz. II 
  
 Ochrona trwałości stosunku pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, korzystającego z prawa wyko-
nywania pracy w obniŜonym wymiarze czasu pracy  polega na zakazie wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę przez 
pracodawcę w okresie od dnia złoŜenia przez pracownika wniosku o obniŜenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do wyko-
nywania pracy w nieobniŜonym wymiarze czasu pracy, nie dłuŜej jednak niŜ przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez 
pracodawcę umowy o pracę w okresie ochronnym jest dopuszczalne w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a 
takŜe gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 
Ostatnią grupą przyczyn wskazanych w kodeksie, z powodu których moŜliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem 
przebywającym na urlopie wychowawczym, są przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. 

Przyczynami, których podstawę stanowi wina pracownika, są: 

1. cięŜkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, 
2. popełnienie w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa uniemoŜliwiającego zatrudnianie go na dotychczasowym stano-
wisku, jeŜeli jest ono oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 
3. zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Od 1 styczniu 2009 r. na podstawie art. 1868 k.p. ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę obowią-
zuje takŜe pracowników, którzy, będąc uprawnionymi do urlopu wychowawczego, podjęli decyzję o niekorzystaniu z urlopu 
wychowawczego, lecz świadczeniu pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy (art. 1867k.p.). Wskazana ochrona przysługuje 
pracownikowi od momentu złoŜenia pisemnego wniosku o obniŜenie wymiaru czasu pracy i trwa do dnia powrotu do nieobniŜo-
nego wymiaru czasu pracy. Ochrona taka nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 12 miesięcy. Ochrona pracownika w trakcie korzystania z 
urlopu wychowawczego bądź uprawnienia do obniŜenia wymiaru czasu pracy dotyczy nie tylko wypowiedzeń definitywnych, 
lecz takŜe wypowiedzeń zmieniających. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę w okresie urlopu wychowawczego pra-
cownik ma prawo do Ŝądania w sądzie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, a w przypadku, gdy umowa uległa juŜ 
rozwiązaniu – moŜe Ŝądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo stosownego odszkodowania. 

PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    



KLUKA 331/ 1 Sierpień 2013 AKTUALNO ŚCI  12 
ROBOTNY ANTEK 

 
Siedzioł Antek w zegrodce,ciepło było i to mu się podobało 
A robić mu się nic nie chciało 
Narobiył się zatela -robiył na dole 
JuŜ na grubie mioł dojś;ledwa doszłapoł do szole 
Cało szychta nosiył byjgi na plecach 
A byjgi som ciynŜki przeca 
KrziŜ i nogi go bolały 
Jakiś lichy był cały 
W doma, po obiedzie wzion se kawa 
Siednył se w ciyniu na ława 
Chcioł se chłop dychnyć na świyŜym lufcie po obiedzie 
Poczytać gazeta-w zegrodce posiedzieć 
Ledwa se siod to Cila, baba jego z chałupy wyparzyła 
Jak nakryncono- taki kozani mu zrobiyła 
"A ty co? ni mosz nic inkszego do roboty 
Yno pić kawa i czytać gupoty! 
Chytej się sieczynio trowy 
Chodnik wyflojstrować cza nowy 
Pozamiatać, pomalować płot 
Bier się za robota a to flot 
Obejrz se u Francka za płotym-oni majom wszysko nowsze 
Piykniejsze i lepsze ,ałto majom a droŜsze! 
Hyjdla w niedziela nowy klajd obleczony miała 
Jo by teŜ taki chciała! 
Majom w oknach gardiny nowe 
A ty siedzisz , kawa pijesz i gotowe" 
Cilce było wszysko źle i mało 
Yno cudze ji się podobało 
Tak dłogo nad Antkym dondrała 
AŜ mu od tego głowa pynkała 
Zamias dali słochać tego mraszczynio 
Zostawiył kawa i chyciył się sieczynio 
Trowa zesieczono Antek bez godanio 
Dół się do placu zamiatanie 
Jeszcze nie skończył a Cila juŜ wymyślyła 
"Poryj mi w zegrodzie bo byda kwiotki sadziyła" 
Antek rył bez narzykanio 
Bo ni mioł nic do godanio 
Ale jak jeszcze to nie było gotowe 
To Cila juŜ miała do niego zadani nowe 

"Natargej mi kibel cześni i postów tu na ława 
Wezna cześni mamie bo idą na kawa" 
Tego juŜ za moc Antkowi było 
Fronknył opatom bo go to wnerwiyło 
A bez płot Francek się tymu dziwoł 
Zawołoł mu Antek: "podź idymy na piwo" 
Dwa razy godać Franckowi nie czabyło 
Zebroł się gibko i juŜ go nie było 
Bo w doma z Hyjdlom mioł tako sama lajera 
Goniyła go do roboty bo teŜ była przehera 
TeŜ wszyskigo miała mało ' 
Jednako ji cojś nie pasowało 
Na dwa słowa ugodali się Antek z Franckym flot 
Bez płot 
Tak wartko się ugodali 
śe w tej chwili na piwo wykuplowali 
Teraz dopiyro Cila się skapowała 
śe za moc na roz po Antku chciała 
I tak to je; jak się mo chłopa dobrego i robotnego 
To nie trza za mocka na roz chcieć od niego 
 

 
 

Marietta Nikel 

Towarzystwo Miło śników Rydułtów  
zaprasza wszystkich mieszka ńców  
na naszą now ą stron ę internetow ą, 

 gdzie mo Ŝna znale źć wiele  
ciekawych 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 sierpniu: 
 

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”    

 
 

Jadwiga Kolasa 
Maria Stebel 

Bernadeta Majer 
Róża Machnik 

Marcin Wojaczek 
Leonard Stęchły 
Mariusz Stebel 
Jan Wojaczek  
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Humor Humor Humor 
Nazwa firmy 

 
 

 
 

 

C o to jest jaszczurka?  
- Krokodyl, który przeŜył pierwszy rok planu Balcerowi-

cza...  
 

* * * 
 

D umny ojciec do synka:  
- Bocian przyniósł ci siostrzyczkę, chcesz ją  zobaczyć?  

- Później tato - pokaŜ mi najpierw w grudniu bociana ....  
 

* * * 

F acet powinien pamiętać:  
- datę, kiedy się poznał z kobietą,  

- datę pierwszej randki,  
- kiedy po raz pierwszy poszli do restauracji,  
- dzień pierwszego pocałunku,  
- dzień pierwszego seksu.  
Ale nie ma facetów, którzy by zapamiętali tyle   
 

* * * 

W raca pijany mąŜ późną nocą do domu. Otwiera drzwi, 
widzi, stoi Ŝona z wałkiem i teściowa z patelnią.  

MąŜ mówi:  
- Idźcie spać, baby, nie jestem głodny!   
 

* * * 

W iesz... Mam cudownego męŜa. Nie pije, nie pali, nie bije 
mnie i nie zdradza, nie ogląda meczy, nie Ŝałuje mi pie-

niędzy - mówi jedna.  
- Dawno go sparaliŜowało?   
 

* * * 
 

J ak sądzisz, Stefan, czy maseczka z ogórków poprawia mój 
wygląd?  

- Oczywiście, Marysiu. Ja nie rozumiem tylko, po co ty ją za 
kaŜdym razem zmywasz?  

 
* * * 

W raca gość z delegacji wcześniej niŜ zapowiadał. wcho-
dząc do domu zauwaŜył Ŝe w sypialni spod kołdry wy-

stają dwie pary stóp małe i duŜe. Nabrał pewności co do nie-
wierności Ŝony. Z przedpokoju wziął kij baseballowy i zaczął 
bić nim od stóp aŜ po głowy przez kołdrę, z lubością wsłuchi-
wał się w jęki bitych. A Ŝe się trochę zasapał, poszedł do kuch-
ni się napić. Wchodząc do kuchni zobaczył Ŝonę przy zlewie.  
- A, to ty, kochanie - powiedziała. - Przywitałeś się z teścia-
mi?!   

* * * 
 

T eść ma być operowany przez zięcia. Przed podaniem nar-
kozy zapowiada:  

- Lepiej się postaraj, jeŜeli ja umrę, to Ŝona planuje przeprowa-
dzić się do was.   

D nia 19 maja 2013 r. o godzinie 6.00 zaczęła się na-
sza przygoda – siedzieliśmy razem z nauczycielami 
w samolocie lecącym do Włoch do Rzymu. Z Rzy-
mu  mieliśmy  bezpośredni  pociąg  do  Grosseto, 

gdzie odebrali nas rodzice naszych włoskich przyjaciół. KaŜdy 
pojechał do swojego „nowego domu”. Poznawanie Włoch roz-
poczęliśmy od poniedziałkowej wycieczki do Rzymu. Zwiedza-
liśmy Plac oraz Bazylikę św. Piotra, Plac Wenecki, Kapitol, 
Forum Romanum oraz Koloseum. Po zwiedzaniu, mieliśmy 
trochę  czasu  wolnego,  który  przeznaczyliśmy  na  zakupy. 
W tym dniu, na szczęście dopisała nam pogoda. Zwiedzanie 
Rzymu zajęło nam duŜo czasu, tak więc zmęczeni, wróciliśmy 
późno do domów. Od wtorku do czwartku braliśmy udział w 
zajęciach szkolnych, m. in. byliśmy na apelach, uczestniczyli-
śmy w lekcjach (prowadzonych w języku włoskim). Te trzy dni 
słuŜyły temu, abyśmy się zintegrowali z naszymi kolegami z 
Włoch i Hiszpanii. Polscy i hiszpańscy nauczyciele w tym cza-
sie poznali dokładnie włoski system nauczania oraz zobaczyli 
ciekawe i charakterystyczne miejsca tego regionu Toskanii. W 
piątek gospodarze zorganizowali wszystkim uczestnikom pro-
jektu imprezę poŜegnalną w szkole. Miała ona charakter festy-
nu - duŜo ludzi, duŜo jedzenia i duŜo muzyki. Nazajutrz rano 
spotkaliśmy się z nauczycielami w  Grosseto i wyruszyliśmy do 
Florencji. Pomimo ulewy udało nam się zobaczyć: katedrę San-
ta Maria del Fiore,  Dzwonnicę Giotta, kościół Santa Croce 
oraz Most Złotników i Pałac Vecchio. Będąc przemoczonym do 
suchej nitki oraz słysząc jak grzmi, udaliśmy się do najbliŜszej 
restauracji na obiad. Przeczekując oberwanie chmury, delekto-
waliśmy się włoską kuchnią. Jedliśmy przepyszną lasagne, tra-
dycyjną włoską pizzę oraz przeróŜne pasty. Z restauracji biegli-
śmy wprost do autobusu. O godzinie 3.00 w nocy z soboty na 
niedzielę,  wyruszyliśmy  w  drogę  powrotną  do  domu, 
o godzinie 8.35 siedzieliśmy juŜ w samolocie. Wylądowaliśmy 
w Pyrzowicach około 10,30 kończąc w ten sposób naszą wło-
ską przygodę. 
 

 
Marta Buczel kl. 3a. 

Sprawozdanie z wyjazdu do Włoch uczniów  

i nauczycieli realizujących projekt  partnerskiej  

wymiany szkół Comenius „Jesteśmy tym co jemy” 

z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Jejkowicach. 



KLUKA 331/ 1 Sierpień 2013 AKTUALNO ŚCI  14  

R ześki poranek przywitał mieszkańców naszego 
miasta którzy 6 lipca zebrali się na parkingu pod 
Urzędem Miasta, by oficjalnie rozpocząć sezon 
turystyczny. Właśnie w tym dniu odbyła się pierw-

sza tegoroczna wycieczka organizowana w ramach realizacji 
programu profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholi-
zmowi. Warto podkreślić, Ŝe wycieczki te mają juŜ wielolet-
nią tradycję w naszym mieście. Cieszy fakt, Ŝe pomimo 
zmian pokoleniowych amatorów górskich wędrówek w Ry-
dułtowach nie brakuje.  
 Istniały obawy, Ŝe szyki rydułtowskim turystom moŜe 
pokrzyŜować pogoda. Ostatecznie jednak deszcz nie spadł, a 
jedyną niedogodnością była utrzymu-
jąca się na niektórych partiach trasy 
mgła. Program wyjazdu zakładał zdo-
bycie dwóch niewysokich szczytów: 
Szyndzielni i Dębowca. Co do prze-
biegu samej wyprawy, to piechurzy 
bardzo szybko podzielili się na dwie 
grupy. Pierwszą stanowiły osoby, któ-
re zdecydowały się na zdobycie Szyn-
dzielni metodą tradycyjną – za pomo-
cą własnych mięśni. Druga grupa zde-
cydowała się na mniej wyczerpującą 
formę zdobycia szczytu – kolejkę li-
nową. Obie grupy spotkały się w schronisku, gdzie po odpo-
czynku razem ruszyły łagodną trasą w kierunku Dębowca i 
dalej do miejsca zbiórki gdzie czekał autobus.  
Przekrój wiekowy uczestników był bardzo zróŜnicowany. Na 
szczególne wyróŜnienie zasługują najmłodsi uczestnicy. Cie-
szy zwłaszcza fakt, Ŝe w dobie spędzania przez dzieci wolne-
go czasu przed komputerem rodzice zabierają swe czasem 
bardzo małe pociechy w góry ucząc ich szacunku dla przyro-
dy i miłości do gór.  

Na co dzień podziwiamy ludzi, którzy zdobywają 
ośnieŜone szczyty Himalajów. Podziwiajmy równieŜ jednak 
naszych rydułtowskich odkrywców. Argumentem niech będą 
słowa wypowiedziane przez Tenzinga Norgaya, który wspól-
nie z Edmundem Hillarym jako pierwszy zdobył najwyŜszy 
szczyt świata. Stwierdził on, Ŝe „ka Ŝdy ma swój Everest”. 
śeby czerpać radość z obcowania z naturą, pooddychać świe-
Ŝym powietrzem, a takŜe pokonać własne słabości nie trzeba 
udawać się w Himalaje. Wystarczą nasze Beskidy. Bo kaŜdy 
z nas ma swój Everest, na który chce się wspiąć. 

 
(Autor: Łukasz Majer) 

 
 
 
 
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  

Marek Fibic 
608 652 408 

            Bezpiecznie 
      Profesjonalnie 
               Bez stresu 

  
 

Serdecznie zachęcamy młodzieŜ, dorosłych w wieku  
produkcyjnym oraz emerytów do wstępowania w szeregi 

KaŜdemu gwarantujemy przydział interesujących zadań co 
pozwala pokazać Wasze rozliczne talenty.  

Członkostwo w Towarzystwie to nie tylko obowiązki 
( składki 20 zł i uczestnictwo w Walnym Zebraniu)  

ale teŜ wiele ciekawych zajęć dające wyŜycie.  
ZaleŜy nam na tym by młodsze pokolenie stopniowo  

przejmowało odpowiedzialność za istnienie i działalność  
Towarzystwa. 

 
Za Zarząd 

Prezes TMRu 
Henryk Machnik 

Uwaga Czytelnicy, Mieszkańcy Rydułtów !!! 

Towarzystwa Miłośników Rydułtów.  

Rydułtowscy piechurzy ruszają na szlak!Rydułtowscy piechurzy ruszają na szlak!Rydułtowscy piechurzy ruszają na szlak!Rydułtowscy piechurzy ruszają na szlak!    

Przypominamy i informujemy żePrzypominamy i informujemy żePrzypominamy i informujemy żePrzypominamy i informujemy że: 
 

Relacje i informacje o realizowanych projektach przez 
organizacje, szkoły, przedszkola itp. są płatne i wynoszą: 

• ½ strony A4 – 80 zł + VAT 
• cała strona A4- 150 zł + VAT 

Drobne ogłoszenia typu: kupię- sprzedam to 10 zł + VAT 
Podziękowania, kondolencje, Ŝyczenia- w zaleŜności od 
zajmowanej powierzchni od 20 zł do 50 zł + VAT 
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M iłosza i Tobiasza zaskoczyła reakcja niemiec-
kich uczniów i nauczycieli na katowickim lot-
nisku. Byli zdziwieni naszą otwartością, entu-
zjazmem i pozytywnymi emocjami. Witaliśmy 

ich z otwartymi ramionami i humorem w  30-stopniowym 
upale i to sprawiło, Ŝe nie było Ŝadnego dystansu i rezerwy. 
Po prostu od pierwszej chwili byliśmy kumplami! Pomysł 
Polsko-Niemiecko-Czeskiego projektu narodził się podczas 
spotkania w Łubowicach ponad rok temu. Byliśmy wówczas 
po realizacji projektu dwustronnego ze szkołą w Hamburgu, a 
na konferencji podsumowującej w Katowicach dowiedzieli-
śmy się, Ŝe moŜemy zaprosić do takiej współpracy dowolne-
go partnera. Dlaczego nie Gimnazjum z Orlovej, miasta part-
nerskiego Rydułtów, z którym gorące kontakty nieformalne 
łączą nas od niemal dziesięciu lat – wspomina dyrektor ryduł-

towskiego Liceum na Skalnej – dr Piotr Skowronek. Warto 
korzystać z takiej okazji, tym bardzie, Ŝe za własne pieniądze 
co roku organizujemy wspólne przedsięwzięcia. Tym razem 
chcieliśmy pokazać przyjaciołom zza miedzy wybitnego ro-
mantyka Josepha von Eichendorffa. Wspólne zwiedzanie i 
grillowanie  w przepięknych ruinach łubowickiego zamku 
zaowocowało tygodniowym projektem, do którego dyrektor 
szkoły czeskiej włączył ich niemieckiego partnera. I? … po 
prostu wyszło super! A teraz garść faktów:  od 17 do 21, w  
najbardziej gorącym środku czerwca 2013r. LO im. Nobli-
stów Polskich w Rydułtowach zorganizowało wymianę pol-
sko-niemiecko-czeską w ramach współpracy szkół. Był to dla 
nas pierwszy projekt trójstronny organizowany przez  Polsko-
Niemiecką Współpracę MłodzieŜy z udziałem kraju trzecie-
go. Nasza szkoła miała juŜ doświadczenie w organizowaniu 
wymiany dwustronnej polsko-niemieckiej oraz we współpra-
cy z Gimnazjum w Orlovej. Tym razem podjęliśmy nowe 
wyzwanie i postanowiliśmy zaprosić uczniów z Niemiec 
(Berufskolleg z Siegen w Nadrenii) oraz z Czech (Gimnazjum 
w Orlovej.) Organizatorami bezpośrednimi wymiany były - 
nauczycielka języka angielskiego Lidia Szmelich oraz  ger-
manistka Małgorzata Piotrowska – koordynatorka projektu. 
Gospodarze i goście zakwaterowani byli w Górnośląskim 
Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach i szukali w okolicy 
śladów niemieckojęzycznego poety romantycznego 
J.Eichendorffa. Uczestnicy projektu wspólnie zwiedzali Łu-

bowice i okolicę, młyn w Brzeźnicy, zamek Piastowski w 
Raciborzu. Pojechali na wycieczkę do Krakowa, gdzie mię-
dzy innymi udali się z wizytą do Instytutu Goethego, z któ-
rym Liceum na Skalnej ściśle współpracuje. WaŜniejsze jed-
nak dla integracji były zajęcia na miejscu. Mimo, iŜ pobyt w 
domach rodzinnych jest tańszy i ma specyficzne walory, to 

przebywanie 24 na dobę z rówieśnikami usprawnia zarówno 
komunikację jak i sprawności interpersonalne. Uczniowie 
brali udział w wieczorze polsko-niemiecko-czeskim . Wspól-
nie przygotowany program artystyczny pomógł przełamać 
bariery i uprzedzenia, pokazał jak wszechstronnie uzdolniona 
jest młodzieŜ  z Polski, Niemiec i Czech . Była nauka rdzen-
nie polskiego poloneza, piosenki w róŜnych językach, śpie-
wane przy akompaniamencie gitary, prezentacje multimedial-
ne przedstawiające szkoły i miasta. W ramach ewaluacji 
uczestnicy projektu wykonali i zaprezentowali w grupach 
międzynarodowych collage . Wieczór poŜegnalny odbył się w 
niepowtarzalnej scenerii przy ognisku na tle ruin zamku, w 
którym spędził swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze wybitny 
poeta romantyczny. Dzięki trójstronnej wymianie młodzieŜy 
uczniowie z trzech sąsiadujących ze sobą krajów mieli moŜli-
wość wzajemnego poznania się, integracji oraz pokonywania 
uprzedzeń czy, poszerzenia wiedzy o kraju partnerów, promo-
wania kultury i tradycji własnej ojczyzny, kontaktu z języka-
mi obcymi. Projekt został w duŜej mierze dofinansowany 
przez PNWM w Warszawie. W przyszłym roku planujemy 
powtórzyć nasze spotkanie, tym razem po stronie niemieckiej, 
a więc ahoj, , Auf Wiedersehen, do widzenia! 

 

Piotr Skowronek i Małgorzata Piotrowska 

 

O przyjaźni, Eichendorffie  
i grillowaniu kiełbasek 

 
Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy  

im. Henryka Mikołaja Góreckiego  
wraz z PAN Archiwum w Warszawie  

Odział w Katowicach serdecznie zaprasza  
na wystawę pt: „KOBIETY W NAUCE”. 

Wystawę moŜna oglądać w naszej ksiąŜnicy  
cały sierpień.  

Serdecznie zapraszamy 
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Zespół Szkół w Rydułtowach- 

osiągnięcia uczniów 
 

WYKAZ UCZNIÓW  
STYPENDIA NAUKOWE, SPORTOWE I ARTY-

STYCZNE 
Rok szkolny 2012/2013  - II semestr 

KLASY  I-III Gimnazjum nr 2 
 
 

 
 
 

 
 

WYKAZ UCZNIÓW  
STYPENDIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE  

i SPORTOWE  
Rok szkolny 2012/2013  - II semestr 

KLASY  IV-VI Szkoła Podstawowa nr 2 

KLA-
SA 

ŚREDNIA 5,3 i powyŜej – 
stypendium 

Rodzaj przy-
znanego sty-

pendium 
I b Szymon Frączek – 5,42 naukowe 
I b Kurek Marek – 5,5 naukowe 
I b Słonka Piotr – 5,42 naukowe 
I b Słonka Piotr - sportowe sportowe 
I b Sobik Anna – 5,42 naukowe 
I d Wolski Łukasz - sportowe sportowe 
II a  Boczek Zuzanna – 5,67 naukowe 
II a  Kalwarczyk Patrycja – 5,87 naukowe 
II a  Kuśka Dominika – 5,33 naukowe 
II a  Skiba śaneta – 5,33 naukowe 
II a  Skiba śaneta - artystyczne artystyczne 
II b  Antończyk Paskal - sportowe sportowe 
II b  Jordan Monika - sportowe sportowe 
II b  Symoszyn Michał – 5,4 naukowe 
II b  Bulenda Aleksandra – 5,53 naukowe 
II b  Urbańczyk Dominika – 5,33 naukowe 
III b  Mijal Szymon – 5,53 naukowe 
III b  Psota Ksenia - sportowe sportowe 
III b  Swoboda Wiktoria – 5,33 naukowe 
III c  Bulenda Radosław – 5,4 naukowe 
III c  Czogała Aleksandra – 5,33 naukowe 
III c  Karwot Natalia – 5,33 naukowe 
III c  Kuczera Adam – 5,4 naukowe 
III c  Luks Edyta – 5,6 naukowe 
III c  Paluch Katarzyna – 5,33 naukowe 
III c  Pietrzak Katarzyna – 5,33 naukowe 

 Lp. ŚREDNIA 5,3 i powyŜej – 
stypendium 

Rodzaj przyzna-
nego stypendium 

1 Paluch Michał – 5,3 naukowe 
2 Rybiński Kamil – 5,3 naukowe 
3 Samek Kamil – artystyczne artystyczne 

4 Schwan Jacek – 5,3 naukowe 
5 Sobik Karolina – 5,4 naukowe 
6 Sobik Karolina - artystyczne artystyczne 

7 Wiejak Wiktoria – 5,3 naukowe 
8 Koścień Kamila – 5,5 naukowe 
9 Koźlik Adam – 5,3 naukowe 
10 Kuna Kamil – 5,4 naukowe 
11 Kuna Kamil - artystyczne artystyczne 
12 Rachwał Karolina – 5,3 naukowe 
13 Słomka Zuzanna – 5,3 naukowe 
14 Szymanowski Jakub – 5,4 naukowe 
15 Psota Jessica – 5,3 naukowe 
16 Psota Jessica - sportowe sportowe 
17 Kaczyński Bartosz – 5,57 naukowe 
18 Malina Agata – 5,33 naukowe 
19 Sternak Agata – 5,62 naukowe 
20 Przybylski Klaudiusz – 5,38 naukowe 

21 Przybylski Klaudiusz –  
artystyczne 

artystyczne 

22 Bober Olaf – 5,7 naukowe 
23 Kłosek Wiktoria – 5,4 naukowe 
24 Pawlak Zuzanna – 5,3 naukowe 
25 Plucińska Nikol – 5,5 naukowe 
26 Antończyk Denis – VI b - 

sportowe 
sportowe 

27 Radzikowska Kamilla – 5,7 naukowe 

28 Szczęsny Bartosz – 5,3 naukowe 
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G mina Lyski po raz kolejny powaŜnie potraktowała 
udział w „V Europejskim Tygodniu Sportu dla 
Wszystkich”.  Sukcesy bowiem nie tylko nobilitu-
ją ale i mobilizują. W naszym województwie 

przebiegał on w dniach od 26 maja do 1 czerwca jako „XIX 
Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013 r.”. W sportowej zaba-
wie w ciągu Tygodnia  udział wzięło na naszym terenie 3.719 

osób, czyli statystycznie  prawie 40%  mieszkańców Gminy.  
Dało to nam 12 miejsce w Polsce w grupie gmin liczących 7,5 
– 15 tys. mieszkańców. Imprezy odbywały się głównie na 
boiskach klubów sportowych, szkół oraz lyseckim „orliku”. 
Najwięcej było meczów piłkarskich i siatkówki. Były takŜe 
biegi przełajowe, tańce i „Zumba fitness”, spacery nordic 
walking, czy wreszcie test Coopera polegający na pokonaniu 

moŜliwie najdłuŜszego dystansu w biegnąc przez 12 minut. 
Najmłodszy uczestnik testu miał 13 lat a najstarszy był o pół 
wieku starszy.Inaczej klasyfikowano gminy w rywalizacji 
wojewódzkiej, w której Lyski zwycięŜyły w kategorii gmin 
do 10 tys. mieszkańców !  W poprzednich latach teŜ byliśmy 
w czołówce zajmując kolejno 4, 2 i 3 miejsca. WyróŜnienia, 
okazały puchar  oraz nagrodę dla Gminy w wysokości 3 tys. 
zł odebrał 3 lipca z rąk  członka Zarządu Województwa Ślą-

skiego Arkadiusza Chęcińskiego oraz wiceprezesa Zarządu 
Śląskiego TKKF Antoniego Jazienickiego  wójt Grzegorz 
Gryt podczas uroczystości w Urzędzie  Marszałkowskim.  
 

N a zaproszenie wójta Grzegorza Gryta 2 lipca w 
Lyskach gościli radni sejmiku województwa ślą-
skiego Jerzy Gorzelik, Henryk Mercik, Andrzej 
Sławik i Janusz Wita. Są oni radnymi z ramienia 

Ruchu Autonomii Śląska, którego wójt Gryt jest wiceprze-
wodniczącym. Po wizycie w siedzibie Urzędu Gminy, gdzie 
Wójt zaznajomił gości z najistotniejszymi problemami Lysek, 
Radni udali się w teren by na własne oczy zobaczyć stan dróg 
wojewódzkich przebiegających przez Gminę. Był to odcinek 

drogi nr 923 PstrąŜna – Dzimierz  - Nowa Wieś  - śytna  - 
Raszczyce, który w wielu miejscach nadaje się do szybkiego 
remontu. Wójt Gryt przedstawił takŜe gościom sytuację pla-

nowanej drogi Racibórz – Pszczyna, która połączyć ma za-
chodnią część województwa z jego centrum i odciąŜyć nad-
miernie eksploatowaną drogę z Rybnika do Raciborza.   
 

Krzysztof Kluczniok -Urz ąd Gminy Lyski  

Sukces w rywalizacji sportowej gmin ! 

Radni Sejmiku w Lyskach 
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RYDUŁTOWY  
Rozbili gabloty i skradli złoto. 

Policjanci z miejscowego komisariatu zatrzymali trzech męŜ-
czyzn, którzy w sklepie jubilerskim rozbili gabloty i skradli 
złotą biŜuterię wartości około 20 tys. złotych. Do sklepu jubi-
lerskiego przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach weszło 
dwóch zamaskowanych męŜczyzn. Nie odezwali się ani sło-
wem do pracownicy, ale rozbili szklane gabloty i zabrali znaj-
dująca się tam złotą biŜuterię. Wszystko rozegrało się w kil-
kanaście sekund. Na szczęście złodzieje nie uŜyli wobec ko-
biety przemoc. Po zabraniu łupu wybiegli ze sklepu i uciekli 
w nieznanym kierunku. Sprzedawczyni zaczęła krzyczeć Ŝe 
jest napad. Jeden ze świadków zauwaŜył samochód złodziei. 
Był to niebieski fiat cinquecento. Świadkowi udało się rów-
nieŜ zapamiętać częściowe numery rejestracyjne. Jeszcze tego 
samego dnia udało się ustalić i zatrzymać trzech męŜczyzn. 
Kiedy dwójka plądrowała gabloty, trzeci czekał na nich w 
samochodzie. Wobec 55- letniego kierowcy i 31- letniego 
złodzieja sąd zastosował dozór policyjny. W stosunku do 32- 
latka, który był juŜ karany, a teraz działał w tzw. warunkach 
powrotu do przestępstwa, zastosował tymczasowy areszt.  
 
PSZÓW 

Potrzebne miliony których nie ma. 
Prawie 86 mln zł tyle kosztowałoby odtworzenie infrastruktu-
ry drogowej na terenie Pszowa. I dotyczy to jedynie dróg ad-
ministrowanych przez miasto. Raport przygotowali urzędnicy 
na wniosek radnych. Lista dróg zawiera 51 pozycji. Raport 
określa ich stan techniczny w skali od 1 do 5. Wynika z niego 
Ŝe w najgorszym stanie a więc z adnotacją „stan awaryjny” 
znalazły się drogi: ciąg drogowy ul. Sportowa – os. Biernac-
kiego, ul. Traugutta boczna- gruntowa i ul. Jaskółcza. W sta-
nie przedawaryjnym są: Drzymały, POW, Cisowa, boczna 
Paderewskiego, Długosza, Jagienki i Juranda. Z kolei remon-
tu nie wymagają, czyli stan odpowiedni mają ulice: Marii 
Konopnickiej, Krasickiego, Śląska ( łącznik-nowy), Ko-
ściuszki, Jagiełły i Witolda. Miasto nie ma pieniędzy na prze-
prowadzenie gruntowych remontów. Po zimie część dróg jest 
w fatalnym stanie. Wiele było budowanych kilkanaście lub 
kilkadziesiąt lat temu, bez podbudowy przeznaczeniem do 
innego niŜ dziś natęŜenie ruchu. Ze starości i braku nośności 
nie wytrzymują. Zdajemy sobie z tego sprawę , ale przy 
zmniejszonych dochodach miasta naprawdę nie stać nas na 
remontowanie w takim zakresie jaki jest wymagany. Dlatego 
na razie musimy przede wszystkim dbać o przejezdność tych 
dróg – przyznaje burmistrz Hawel.  
 
RADLIN 

Radlin w pierwszej setce najbogatszych  
samorządów. 

W najnowszym rankingu najbogatszych samorządów Radlin 
znalazł się w pierwszej setce jako jedyne miasto z naszego 
regionu. Rydułtowy w tej samej kategorii są dopiero na 526 
miejscu. W tegorocznym rankingu Radlin awansował na 
miejsce 89 z ubiegłorocznej pozycji nr 115. Dwa lata temu  
zajął miejsce 432. Obecna pozycja to zarazem najlepszy wy-
nik wśród miast powiatu wodzisławskiego. Pszów zajął w 
rankingu miejsce 565, zaś Rydułtowy 526. Wodzisław Śląski, 
jako miasto powiatowe znalazł się w osobnym rankingu gdzie 
zajął 215 miejsce spośród 268 badanych miast. Warto wspo-

mnieć , Ŝe najbogatszym miastem w Polsce w tegorocznej 
klasyfikacji jest Krynica Morska, zaś najbogatszym miastem 
wojewódzkim – Warszawa. Najbogatszym miastem grodzkim  
jest Sopot, a Rybnik odnotował spadek w porównaniu z 2011 
rokiem. Na 18 miejscu wśród miast grodzkich znalazły się 
śory ( w poprzednim rankingu były na 26 pozycji), natomiast 
Jastrzębie Zdrój spadło z 17 na 34 miejsce. Wśród gmin wiej-
skich w pierwszej pięćdziesiątce znalazły się Ornontowice 
( 43 miejsce) , gmina Pawłowice zajęła 81 miejsce a Suszec – 
102. Gmina Lubomia zanotowała znaczny skok na rankingo-
wej liście, wskakując z 842 miejsca na 113 , zaś Marklowice 
w porównaniu z ubiegłymi latami nieco spadły- są obecnie na 
124 miejscu a były na 41. 
 
OLZA  

Olzanki wyśpiewały Grand Prix  
Juwenaliów III wieku.  

 
Ogromny sukces zespołu śpiewaczego Olzanki z Olzy. Z war-
szawskich Juwenaliów III Wieku zespół przywiózł Grand 
Prix, czyli został uznany za najlepszy ze wszystkich , które 
zaprezentowały się podczas 6 edycji tej imprezy. A konkuren-
cja była spora, bo w dwudniowych przesłuchaniach wzięło 
udział 1500 śpiewaków z 30 miast – I my jako jedyny zespół 
ze wsi- podkreśla Anna Kopystyńska, liderka Olzanek. Ze-
spół pojechał do Warszawy po namowie jednego z jego 
członków Stanisława Pająka, który na Juwenaliach bywał juŜ 
w wcześniejszych latach jako członek Uniwersytetu III Wie-
ku z Rybnika i odnosił tam sukcesy. Juwenalia odbyły się 3 i 
4 czerwca. W pierwszym dniu Olzanki wzięły udział w prze-
słuchaniach, które odbyły się w warszawskim  klubie 
„Hybrydy”. Zespół zaprezentował 15- minutowy program w 
czasie którego zaśpiewał 6 piosenek, głównie śląskich. Usły-
szeliśmy od jury sporo ciepłych słów. Powiedziano nam, Ŝe 
śpiewamy subtelnie, artystycznie i Ŝe nasze piosenki to arcy-
dzieło, które mamy chronić. Dlatego następnego dnia na uro-
czystą galę podsumowującą Juwenalia, która odbyła się w 
warszawskim teatrze Palladium członkowie zespołu szli pełni 
nadziei. Przeczuwaliśmy jakiś sukces bo wiedzieliśmy Ŝe 
wypadliśmy dobrze. Indywidualne wyróŜnienia otrzymały 
Irena Witek- Bugla kierownik Olzanek oraz Anna Kopystyń-
ska. Wszyscy czekali jednak na wyróŜnienie dla zespołu. Kie-
dy w końcu prowadzący nie wyczytał nas ani przy wyróŜnie-
niach ani kiedy wręczano nagrody za kolejne miejsca na po-
dium to zrobiło nam się smutno. Pani Anna była nawet trochę 
zdenerwowana Ŝe jechali taki szmat drogi i wrócą bez zespo-
łowego wyróŜnienia. I kiedy te czarne myśli kł ębiły się juŜ w 
głowie pani Anny nagle na samym prawie końcu prowadzący 
powiedział, Ŝe Grand Prix czyli najwaŜniejsza nagroda trafi 
do zespołu który przyjechał z bardzo daleka bo aŜ znad grani-
cy z Czechami no to juŜ wiedzieliśmy Ŝe chodzi o nas- mówi 
Pieczka. Takiego obrotu spraw Ŝaden z naszych członków się 
nie spodziewał. Na jakieś wyróŜnienie liczyli wszyscy o naj-
waŜniejszym tytule nie myślał nikt. W nagrodę zespół otrzy-
mał czek na 2 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane 
z utrzymaniem zespołu. Dla nas najmilsze były jednak słowa, 
które usłyszeliśmy w Warszawie na temat naszego śpiewania. 
To naprawdę podniosło nas na duchu- podkreśla Anna Kopy-
styńska.  

Informacje: Nowiny Wodzisławskie,  
Nowiny Rybnickie 

Z Ŝycia miasta i sąsiadów  cz. II 
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Z  reguły nie lubię pisać na tematy związane z religią 
bo juŜ kilka razy „zmyto mi  głowę”, Ŝe ośmielam 
się pisać o sprawach, które podobno są tylko dome-
ną duchownych. Jak jednak nie zauwaŜyć, Ŝe wła-

śnie część duchownych, zwłaszcza hierarchia kościelna i to 
polska zdumiewa nieobyczajnymi zachowaniami i działania-
mi stricte politycznymi. CzyŜby to chęć do odgrywania jesz-
cze większej politycznej roli w państwie niŜ dotychczas, mi-
mo Ŝe ogół wiernych jest temu przeciwny. Nadzieją jest przy-
kład i wypowiedzi PapieŜa Franciszka. Obserwujemy coraz 
więcej inicjatyw referendalnych w samorządach  zwłaszcza 
związanych z chęcią odwołana władz. Widać tym samym, Ŝe 
zbliŜają się nowe wybory samorządowe. W Rydułtowach teŜ 
zaczyna się odczuwać „gorączkę” z tego powodu. Pojawiają 
się juŜ nazwiska kandydatów na burmistrza: Kornelia Newy, 
Krzysztof Jędrośka, Waldemar Wollny, Arkadiusz Skowron, 
Marek Wystyrk, Janina Turek, Lucjan Szwan, Barbara Woj-
ciechowska, Joanna Gapińska i być moŜe jeszcze inne osoby. 
Patrząc na to przez pryzmat osób, które nie mieszkają w Ry-
dułtowach lecz widzą ciągle pozytywne zmiany w naszym 
mieście to faworytami wyborów są obecni Włodarze. Popsuć 
wszystko moŜe ustawa śmieciowa, która zmusza wszystkich 
do płacenia za śmieci, a to nie wszystkim się podoba zwłasz-
cza tym, którzy dotąd nie posiadali kubłów, nie segregowali 
więc naleŜy domniemać, Ŝe podrzucali śmieci, względnie je 
palili – więc nie ponosili kosztów wywozu odpadów. Szuka-
nie niskich kosztów ogrzewania a więc palenie mułów a w 
części i odpadów jeszcze na długi czas nie pozwoli zwalczyć 
niskiej emisji. To moŜe zrobić tylko tania zdala czynna sieć 
ciepłownicza i tu są potrzebne długofalowe rozwiązania szu-
kania tańszych źródeł energii. Do wykorzystania jest przykła-
dowo ciepło z hałdy, wody termalne, pompy ciepła, ciągi 
solarów itd. W dyskusjach nie brakuje teŜ rozwaŜań na inny 
temat w tym o charakterze terytorialnym. Śmiesznym jest, Ŝe 
w tak małym mieście jak Rydułtowy uŜywa się określenia 
aglomeracje dotąd zarezerwowane dla duŜych obszarów. My-
ślę, Ŝe powoli do radnych gmin zacznie docierać świadomość 
łączenia sąsiednich gmin na wzór Kędzierzyn – Koźle bo nie 
moŜe tak być, Ŝe w kaŜdej z gmin prawie jedna piąta docho-
dów gminy idzie na utrzymanie administracji i róŜnych agend 
przez nich powoływanych. Co draŜni ? Fakt, Ŝe niektóre zała-
dowane samochody wyjeŜdŜające z kopalni nie są kryte plan-
deką i w efekcie za samochodami unoszą się tumany pyłu, 
dotyczy to równieŜ samochodów wyjeŜdŜających od pszow-
skiej hałdy „Wrzosy”. Denerwują stukające klapy studzienek 
zwłaszcza na ul. Bema i Traugutta. ZbliŜają się Dni Rydułtów 
z jak zwykle ambitnym, bogatym ale i kosztownym progra-
mem. Zastanawiam się czy taka impreza powinna być nieod-
płatna. OtóŜ na całym zachodzie za udział w tego rodzaju 
imprezach trzeba płacić. Moim zdaniem 2 zł wstępu nikogo 
by nie zrujnowało a mielibyśmy dwa profity: wiedzielibyśmy 
ile faktycznie bierze udział w jakiejś formie uczestnictwa w 
Dniach Rydułtów i pokryte zostałyby jakieś koszty. Przykład 
dała Kopalnia „Rydułtowy – Anna” organizując festyn dla 
swoich pracowników właśnie za 2 zł odpłatności od osoby. 
JuŜ od miesiąca działa ustawa śmieciowa. W Rydułtowach z 
realizacją ustawy o wywozie i segregacji odpadów nie ma 
większych kłopotów pomijając osiedla mieszkaniowe gdzie 
nadal brakuje odpowiedniej ilości pojemników na segregowa-

ne odpady. Jak wybrną spółdzielnie mieszkaniowe z koniecz-
nością segregacji – zobaczymy! Na wszystko trzeba trochę 
czasu, przyzwyczajenia i wzajemnej sąsiedzkiej kontroli. Nie-
stety nic się nie zmieniło z przyzwyczajeniem kierowców do 
wyrzucania śmieci z jadących samochodów. Nadal nie reagu-
jemy na wyrzucanie przez dzieci (i nie tylko) papierów po 
lodach, cukierkach czy wypitych płynach i niestety nadal 
ogromna ilość takich śmieci zalega na poboczach dróg i chod-
ników, choć na ogół kosztów nie brakuje. Trwa konkurs na 
„Najpiękniejszą posesję” i „Najpi ękniejszy balkon” – druga 
seria  zdjęć do tych konkursów będzie właśnie w tym miesią-
cu. Ale w przyszłym roku chcemy zainaugurować akcję  
„Czemu nas sąsiedzie zawstydzasz” pokazując najbardziej 
zaniedbane posesje i zakątki. Niedługo nad tunelem zostanie 
oddana „ŚcieŜka powstańców” – teren na którym przypomi-
nać się będzie i uczyć o roli powstań śląskich w historii Pol-
ski i udział w tych wydarzeniach naszych przodków. Myślę, 
Ŝe kolejną dobrą rzeczą byłoby uporządkowanie lasku za 
USC, przygotowanie okręŜnej trasy spacerowo-rowerowej 
przez lasek nad tunelem w nawiązaniu do ścieŜki powstańczej 
przez zalesioną hałdę ( na Erbreichu ) do tablicy upamiętnia-
jącej czeskich lotników, dalej w porozumieniu z Gminą Ga-
szowice ku czernickiemu kościele, dalej ku szkole podstawo-
wej (tam są tablice i pomnik powstańców) skąd ścieŜką na tak 
zwaną” Babią Górę” z przejazdem koło zabytkowej Kopalni 
Cila, przejazd koło domków jednorodzinnych ze zjazdem w 
kierunku byłego stawu Erbreich i wyjazd poprzez lasek  za 
USC. Taką trasą jeździłem na rowerach z harcerzami w cza-
sach mojej młodości a w części takiej trasy organizowaliśmy 
wyścigi na rowerach górskich. Trasa jest ciekawa i to bez 
przejazdu przez ruchliwe ulice i place. Mam nadzieję, Ŝe taka 
inicjatywa zostanie podjęta i powstanie kolejne miejsce dla 
rekreacji i sportowego stylu Ŝycia. Na zaproszenie kancelarii 
sejmowej wzięli śmy udział w konferencji poświęconej ocenie 
programu udzielania bezpłatnych porad prawnych. Była re-
prezentacja sejmowa, byli senatorowie, dwóch ministrów i 
szeroka reprezentacja organizacji udzielających takich porad. 
Niestety z przykrością stwierdzam, Ŝe korporacje prawnicze 
zrobiły wszystko by takie działanie na kolejne lata zdecydo-
wanie zminimalizować. Towarzystwo Miłośników Rydułtów 
w drugim półroczu będzie realizować dwa projekty współfi-
nansowane ze środków miasta. Są to projekty pod nazwą 
„Dni Rydułtów i konkursy” oraz „Jesień z przyjaciółmi TMR-
u”. Trwają intensywne prace by zdąŜyć zrealizować wymie-
nione projekty zwłaszcza pierwszy, który powinien być juŜ 
realizowany od maja a nie od 8 lipca. Nasi męŜczyźni czyli 
„Old Stars” wraz z „Rzuchowiankami” zaliczyli kolejny wy-
stęp: w Miłoszowicach na „Wielkiej wystawie kwiatów i 
sprzętu rolniczego” oraz na przeglądzie zespołów na Kampu-
sie w Rybniku. Przypomnę, Ŝe przygotowanie do występu nie 
było sprawą prostą bo nie łatwo  było zastąpić ś. p Czesława 
Reznera, który prowadził nasze zespoły. Obecnie trwają przy-
gotowania do występów na doŜynkach w Rzuchowie, Kobyli, 
na Święto Kołocza w śorach i na naszą imprezę „Jesień z 
przyjaciółmi TMR-u”, która odbędzie się w RCK Feniks 11 
października bieŜącego roku. Przesyłamy właśnie zaproszenia 
do uczestnictwa dla zespołów o charakterze regionalnym a 
juŜ teraz zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w tej im-
prezie. 
 

H. Machnik 

MOJE ROZWAśANIA 
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Stowarzyszenie Rodzin i Osób  
Niepełnosprawnych w Rydułtowach ogłasza 

nabór do projektu pt ,, MY  TEś...’’ dotowanego  
z zadań zlecanych przez Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl [ środki PFRON]. 

  
Adresatami bezpośrednimi  zadania będzie  

15 osób z niepełnosprawnością  z terenu Powiatu  
Wodzisławskiego. Adresatami pośrednimi będzie  

15 harcerzy HUFCA BŁĘKITNE NIEBO 
 

Zadanie pt. ,,MY TEś..” polega na zorganizowaniu 
dwóch jednodniowych wycieczek turystyczno – krajo-
znawczych w Beskidy i na Dolny Śląsk oraz na prowa-
dzeniu warsztatów filmowych i plastycznych z zakresu 

rzeźby i modelarstwa integrujących osoby niepełno-
sprawne z terenu Powiatu Wodzisławskiego z młodzieŜą 
pełnosprawną – harcerzami    z HUFCA „BŁĘKITNE 

NIEBO” RYDUŁTOWY 
 

Miejsce realizacji zadania – Rydułtowy 
Czas trwania zadania – VIII- XII 2013r 

Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel 32 4578 765        
lub 660 914 752 

Ilość miejsc ograniczona 
  

Przewodnicząca Stowarzyszenia 
          Barbara Wojciechowska 

  

 

 
 

ZASADY BEZPIECZE ŃSTWA PODCZAS  
WYPOCZYNKU NAD WOD Ą: 

 
- Pływaj jedynie w miejscach strzeŜonych przez ratowników 
WOPR 
- Zawsze sprawdź wodę i warunki atmosferyczne przed  
kąpielą 
- Pływaj jedynie w oznaczonych miejscach 
- Zawsze pływaj ze znajomymi, przyjaciółmi 
- Czytaj wszystkie instrukcje i informacje dotyczące warun-
ków kąpieli oraz przestrzegaj znaków umieszczonych przy 
zbiornikach wodnych 
- Nigdy nie nurkuj w wodzie (nie skacz na głowę!), jeŜeli nie 
znasz głębokości. 
- Nidy nie wrzucaj i nie wpychaj do wody stojących na pomo-
ście znajomych lub przyjaciół 
- Przed kąpielą zorientuj się, gdzie znajduje się stanowisko 
ratowników i pomieszczenie pierwszej pomocy 
- Jeśli zamierzasz skorzystać ze sprzętu pływającego, pamię-
taj o zabraniu kamizelek ratunkowych. 
- Nie skacz do wody po długotrwałym opalaniu się 

- Nie podnoś fałszywych alarmów 
- Nie wchodź do wody tuŜ po zjedzeniu posiłku 
- w razie zagroŜenia wzywaj pomocy 
 
Symbolami stosowanymi w celach informacyjnych są flagi. 
Wywieszona flaga biała oznacza kąpielisko strzeŜone, nato-
miast flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli ze względu na 
niesprzyjające ku temu warunki. 

  
Nie utrudniaj kąpieli innym. 

 Bezpieczna kąpiel zaleŜy tylko od Ciebie!!! 
 
PIERWSZA POMOC:  
1. Co się stało, czy jest przytomny 
2. UdroŜnij drogi oddechowe 
3. Sprawdź czy oddycha! 
4. Wezwij pomoc! Telefon: 999 lub 112 
5. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej 
6. Wykonaj 2 oddechy ratunkowe  

 
 
 
 
 
 
 
 

Uzgodniono z NZOZ Rydułtowy 



BoŜe Ciało  
w Parafii Orłowiec 

Konferencja w Sejmie z udziałem  
przedstawicieli TMR-u 
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Występ Old Stars  
i Rzuchowianek oraz 

innych  
zespołów  

Regionalnych 
 na rybnckim   

Kampusie 
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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 pro-

jektów 
••••    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 

  

 

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    

 

Spotkanie obywatelskie  
z roŜnem  

29.07.2013r. 
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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 

Budowa Parku  Sensorycznego  
w Rydułtowach 
Foto: F. Paprotny 


