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B yły teŜ inne zakłady przetwórcze i sklepy masar-
skie. Jednak one były jakby w cieniu Gliwickie-
go .Były znane i popularne, choć nie na miarę Gli-
wickiego. Przedstawię je po kolei. Oprócz obu 

Gliwickich był na Ofiar Terroru Ptok – dziś pijalnia piwa 
obok Biedronki. W podwórzu teŜ były zabudowania. Wnio-
skuję więc, Ŝe i tu była przetwórnia. Sklep był czynny przed 
wojną i w czasie okupacji. Po wojnie teŜ jakiś czas był tam 
sklep masarski. Kiedy właściciel wyjechał do RFN-u wszyst-
ko ucichło. Innym zakładem rzeźniczym był śydek na ul. 
Plebiscytowej. Zabudowania w podwórzu teŜ wskazywały na 
przetwórnię. Ale tego na pewno nie wiem. Po wojnie śydek z 
Ŝoną prowadzili sklep rzeźniczy ale juŜ pod egidą „Społem”. 
Pamiętam pod sklepem długie nocne kolejki za czasów Polski 
Ludowej. Takie kolejki w tych czasach były pod kaŜdym 
sklepem rzeźniczym. MąŜ po trzeciej zmianie robił kolejkę a 
nad ranem zmieniała go Ŝona, Ŝeby dostać kawałek mięsa i 
kiełbasy. To jest dziś niewiarygodne ale takie niestety lata 
świetlanego socjalizmu były. Jakoś je przeŜyliśmy. DuŜe zna-
czenie miały znajomości, powiązania i więzy. Według mojej 
pamięci był jeszcze jeden duŜy masarski sklep , naprzeciw 
Kolonii Karlik na ul. Bema. Sklep był znany. TuŜ obok była 
piekarnia  Antoni Szczęsny. Jej koleje teŜ były róŜne. Jakiś 
czas prowadził ją po wojnie syn, potem „Społem”. Dziś po-
dobno piecze tu wnuk Antoniego. Tak więc mieszkańcy Kar-
lika mieli pod ręką wszystko co trzeba, a tam gdzie dziś wete-
rynarz był Konsum spoŜywczy. Na ulicy Ofiar Terroru 
oprócz Nowaka o którym juŜ pisałam był jeszcze Kazik i śy-
dek. Zwrot „u Kazika” długo funkcjonował w naszym lokal-
nym języku. Dziś juŜ tylko stare pokolenie uŜywa tego okre-
ślenia. Był przed wojną i w czasie okupacji – dziś dom na-
przeciw „śabki”. Oprócz chleba i bułek wypiekał teŜ ciastka . 
W latach powojennych najlepsze były „napoleonki”.  Czy  
zaraz po wojnie czy nieco później jego zakład teŜ przejęła 
Spółdzielnia „Społem”, wtedy Kazik zaczął wypiek ciastek 
„na czarno”. Myślę, Ŝe dzięki „dobremu sercu” ówczesnego 
prezesa Spółdzielni p. KoŜucha Kazik mógł korzystać ze 
swojej piekarni. Ciastka sprzedawał w swoim mieszkaniu. 
Słynne na całe Rydułtowy były „Japanery” i „Murzynki”. 
Znajomy piekarz, który tam pracował opowiadał mi, Ŝe Kazik 
nigdy tych ciastek nie piekł, gdy jeszcze ktoś był w piekarni. 
Oficjalnie podobno orzekł, Ŝe z tą recepturą pójdzie do grobu. 
I tak się stało, zasmucając wielu zjadaczy tych ciastek. Ale o 
tym juŜ pisałam. Przez wiele lat po wojnie była tam piekarnia 
i sklep. Po likwidacji były tam roŜnego rodzaju sklepy, ale 
piekarnia juŜ nie „odŜyła”.  
Jest jakiś fenomen, Ŝe  w Rydułtowach było duŜo zakładów 
piekarniczych. PrzecieŜ Rydułtowy nie były kiedyś takie 
wielkie jak dziś – osada górniczo rolnicza. Dzisiaj są pięknym 
śląskim miastem. Mimo tego, piekarzy zawsze było wielu i 
wszyscy byli chwaleni przez zjadaczy chleba i bułek. Nie 
zawsze działali równolegle, ale często zazębiali się, dlatego 
moŜe, Ŝe byli małymi rodzinnymi firmami i nie „szli na ma-
sówkę”. JuŜ nie pamiętam, którzy zaraz po wojnie podjęli 
znowu wypiek. Byli wykańczani – jak wielu innych drobnych 
zakładów rzemieślniczych – przez podatki, ograniczenia z 

dostawą mąki no i domiary ( dodatkowe podatki i kary). Wie-
le piekarni przejęła Spółdzielnia „Społem”. Tam gdzie praco-
wali dawni właściciele choć z trudem, musieli godzić się na 
ówczesne warunki, przepisy i receptury. W swoich zakładach 
byli tylko pracownikami. „Ustrój sprawiedliwości społecznej” 
tępił prywatną inicjatywę. Ja juŜ o  wielu tych drobnych za-
kładach pisałam przy róŜnych okazjach. Chcę tylko skomaso-
wać temat i utrwalić w historii Rydułtów. Na Ofiar Terroru, 
na przeciw Parku Hvidowre jest duŜy stylowy dom. Tu był 
piekarz śydek. Po wojnie juŜ nie otworzył zakładu. Został 
aresztowany i osadzony w polskim lagrze. Po powrocie pra-
cował w innym zawodzie. Pamięć o tym, Ŝe tu był piekarz 
dość szybko zanikła. Ale są jeszcze Rydułtowicy, którzy uŜy-
wają określenia „u śydka piekarza”. Potem w latach 1966-73-
92 weszło inne określenie „u Hermana” i  „u Hermanki”. Tu 
ciastka wypiekał i sprzedawał Herman. Jak na tamte czasy był 
to hit – bardzo dobre wypieki i był popularny na okolicy. Po 
jego śmierci działalność podjęła  Ŝona, specjalnością były 
włoskie lody kręcone z automatu. Daleko, szeroko takich nie 
było. Wielka popularnością cieszyły się równieŜ pączki. Wte-
dy funkcjonowało określenie  „u Hermanki”. Dziś  jednak 
słyszy się częściej „u śydka”. 
Najdalej od centrum była piekarnia Cywis, na granicy  Ryduł-
tów i Czernicy, za ewangelickim cmentarzem na ul. Racibor-
skiej. Choć ten zakład teŜ po wojnie trochę był prywatny, 
trochę spółdzielczy określenie „chleb od Cywisa” zostało. Na 
skrzyŜowaniu  Raciborskiej  z drogą do Czernicy był jeszcze 
jeden zakład, który trochę konkurował z Gliwickim. Był to 
duŜy zakład masarski i sklep rzeźniczy Gajda. Gajda był zię-
ciem Bezucha.  O Bezuchowcu szeroko pisałam.  
W centrum była piekarnia Sobeczko. Dziś piecze Waler. Po 
wojnie prowadził ją Gilner. Na ul. Plebiscytowej był drugi 
piekarz Nowak Józef, brat Antoniego. Z tyłu domu była pie-
karnia, od ulicy sklep. Tam zawsze był dobry chleb i kolejki. 
Miał córkę i syna, którzy wyjechali do Niemiec. Na  początku 
lat 50-tych „Społem” przyjęło piekarnię. Kolejni piekarze 
podjęli dobra renomę. Tu piekli Emil Czogała i Jerzy Nowak 
syn Antoniego. Dziś jest tu  Podstawka. 
Na ul 26-Marca ( Biertułtowskiej ) piekarnię miał Płonka. Po 
wojnie chleb wypiekał tam Lipka chyba teŜ pod szyldem 
„Społem” do czasu aŜ wybudował dom i piekarnię na ul. 
KrzyŜkowickiej. Chyba miał dwóch synów ale Ŝaden nie pod-
jął dzieła ojca. Jeden zginął tragicznie.  Do bardzo dobrych 
piekarzy naleŜał w czasach PRL-u Siedlaczek. Mimo duŜych 
kłopotów, podatków prosperował jako prywatny piekarz. Po 
wojnie miał piekarnię i sklep u Filipka naprzeciw dzisiejszego 
Domu Orkiestry, u wylotu drogi łączącej Ofiar Terroru i Mic-
kiewicza tuŜ pod szrajberem. W drugiej połowie lat pięćdzie-
siątych wybudował dom i piekarnię na ul. Nowej i dalej był 
prywatnym piekarzem. Do dziś – znając czasy PRL-u podzi-
wiam ten fenomen. Pamiętam, Ŝe gdzieś około 13-14 godz. 
był drugi wypiek. Ludzie juŜ godzinę naprzód szli robić ko-
lejkę, Ŝeby im nie brakło. Chleb miał ogromne powodzenie. 
Po jego śmierci jakiś czas prowadził piekarnię młodszy syn.  
Starszy wybudował dom i piekarnię na Pszowskiej ( Traugut-
ta). TeŜ miał powodzenie. Dziś piekarnię prowadzi juŜ jego 
syn.  
 

Horacy  

Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie… 

Rydułtowscy rzemieślnicy 
cz. I 



 
UTWORZENIE TERENU USŁUG REKREACYJNYCH 
PRZY UL. OFIAR TERRORU – PARK SENSORYCZNY 
Wykonywano prace końcowe, związane z budową parku: uło-
Ŝono kolorową nawierzchnię bezpiecznego upadku, wykonano 
nawierzchnie na placach oraz główne ścieŜki z płyt granito-
wych, posadzono drzewa i roślinność niską. Zamontowano 
urządzenia: fontannę, wiaty, maszty, urządzenia zabawowe, 
grę Playtop Street, ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, 
balustrady i barierki ze stali nierdzewnej, pergole, urządzenia 
interaktywne i dźwiękowe. 
W dniu 16 sierpnia upłynął termin realizacji robót związanych 
z budową parku. W tym teŜ dniu zgłoszono zakończenie robót. 
Obecnie trwają czynności odbiorowe. 
Do dnia 26 sierpnia na obiekcie zostaną zamontowane trzy 
kamery monitoringu miejskiego. 
Obiekt zostanie oddany do uŜytku w dniu 7 września. 
 
PRZEBUDOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO DW 
NR 935 - UL. RACIBORSKA 
W dniu 19 czerwca podpisano protokół odbioru końcowego w 
obecności przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Syryni.  
Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 2 587 408-
,98 zł. 
Na mocy zawartego porozumienia dokumentację z realizacji 
zadania przekazano w miesiącu lipcu do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego. 
 
MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ 
Uzyskano pozwolenie na budowę odcinka kanalizacji sanitar-
nej Ø 200 oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej Ø 
300. 
Buro projektowe Studio Połomscy  przekazało opracowaną 
dokumentację projektową.   
Termin wykonania dokumentacji: 30 czerwca. 
Wartość: umowy: 15 950,00 zł.   
 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ 
Projektant wystąpił z prośbą o przedłuŜenie terminu wykona-
nia opracowania dokumentacji technicznej. Prośbę swoją mo-
tywował tym, Ŝe wystąpiła konieczność uzyskania odstępstwa 
od przepisów technicznych w związku z zatwierdzeniem geo-
metrii drogi, uzyskaniem zatwierdzenia stałej organizacji ru-
chu oraz decyzji ZRID. Termin opracowania dokumentacji 
projektowej został przedłuŜony do dnia 15 maja 2014r. 
Wartość umowy: 180 810,00 zł 
 
ŚCIEśKA POWSTAŃ ŚLĄSKICH 
Trwają roboty brukarskie wokół pomników upamiętniających 
powstania śląskie.  
Stopień zaawansowania robót: około 70%.  
Planowany termin zakończenia robót to pierwsza połowa 
września. 
Wartość robót budowlanych: 148 000,00 zł. 
 
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY PIETRZKOWIC-
KIEJ  

24 lipca zostało wydane pozwolenie na budowę. 
Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przepro-
wadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 
robót budowlanych. 
Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.  
Otwarcia ofert dokonano 20 sierpnia. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 lipiec. 
Wartość umowy (projekt): 7 872,00 zł 
 
PRZEBUDOWA BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA 
UL. RACIBORSKIEJ  
Wykonawca robót zrealizował zakres, związany z budową 
stanowiska do pchnięcia kulą i boiskiem wielofunkcyjnym o 
nawierzchni poliuretanowej. Zakończono równieŜ przebudowę 
fragmentu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Realizo-
wane są roboty związane z wykonaniem podbudowy na boisku 
do piłki noŜnej. W najbliŜszym czasie ułoŜona zostanie na-
wierzchnia poliuretanowa na juŜ gotowej podbudowie na bieŜ-
ni okólnej. Na ukończeniu są roboty związane z budową ogro-
dzenia. 
Termin realizacji zamówienia (projekt + wykonawstwo): 31 
sierpień. 
Wartość umowy: 817 950,00 zł. 
 
MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU ORŁOWIEC - 
RÓWNOLEGŁEJ DO ULICY OBYWATELSKIEJ 
W dniu 19 czerwca przekazano wykonawcy teren budowy. 
Trwa procedura związana z zatwierdzeniem czasowej organi-
zacji ruchu na okres realizacja zadania. Rozpoczęto roboty 
związane z przebudową ogrodzenia Przedszkola Publicznego 
nr 3 w miejscu planowanych miejsc postojowych. 
Wartość umowy: 330 982,77 zł 
Termin realizacji robót: 30 września. 
 
MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
Z uwagi na to, Ŝe wartość ofert złoŜonych w postępowaniu na 
wykonanie robót budowlanych  znacznie przekroczyła kwotę, 
jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zadania, anulowano 
postępowanie na wyłonienie wykonawcy. Została skorygowa-
na wartość kosztorysowa zadania. W trakcie powtórnego po-
stępowania wybrano firmę Zakład Remontowo - Budowlano-
Usługowo - Handlowy „INSTBUD” sp. z o.o. z Rud. Z firmą 
podpisano umowę na kwotę 54 243,00 zł.  
Podpisano równieŜ umowy z inspektorami nadzoru inwestor-
skiego: z branŜy elektrycznej („Dorota Fojcik ZEAZ” z Rybni-
ka) oraz branŜy instalacyjnej („DAW-INś Nadzorowanie Pro-
jektowanie Wykonawstwo DAWID MROZEK” z Gorzyczek) 
– na łączną wartość 1 783,50 zł.  
W dniu 23 lipca przekazano wykonawcy teren budowy. 
Termin wykonania robót: 30 wrzesień. 
Stan zaawansowania robót – 80 %. 
 
MODERNIZACJA KŁADKI NAD TORAMI PKP PRZY 
ULICY OBYWATELSKIEJ 
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy 
robót.  
Dnia 12 lipca nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 2 oferty ce-
nowe, które przewyŜszyły wartość, jaką zamawiający przezna-
czył na realizację robót. 
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Wobec tego w dniu 16 lipca przetarg został uniewaŜniony. 
Z uwagi na uwarunkowania czasowe wykonanie robót zostaje 
przesunięte na rok 2014. 
 
OŚWIETLENIE ZA BUDYNKIEM USC 
Do dnia 18 czerwca wpłynęły 4 oferty cenowe. Wybrano ofer-
tę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego i Handlowego 
ELARKO-BUD z Raciborza za cenę 31 365,00 zł. 
Dnia 27 czerwca zawarto umowę na wykonanie oświetlenia z 
terminem wykonania do 27 sierpnia. 
Dnia 4 lipca przekazano firmie plac budowy. 
Firma wykonała fundamenty pod słupy oświetleniowe oraz 
ułoŜyła kabel energetyczny. 
Wartość umowy: 31 365,00 zł. 
Termin wykonania : 27 sierpień. 
 
MODERNIZACJA MOSTU NA ULICY BARWNEJ 
Wykonawca uzyskał projekt organizacji ruchu. Obecnie jest w 
trakcie zawierania umowy na uŜyczenie pasa drogowego. We-
dług harmonogramu rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi z 
dniem 2 września.   
Termin wykonania: do 30 września. 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PU-
BLICZNEGO NR 2 
W budynku dokonano kompleksowej wymiany instalacji c.o., 
zamontowano zestaw hydroforowy, dokonano montaŜu klapy 
oddymiającej, stolarki  drzwiowej przeciwpoŜarowej w po-
mieszczeniach komunikacyjnych, wykonano przemurowania 
ścian wewnętrznych, wykonano przebudowę schodów ze-
wnętrznych, zamontowano punkty hydrantowe na kondygna-
cjach. Przystąpiono do montaŜu instalacji sygnalizacyjnej 
przeciwpoŜarowej i ewakuacyjnej.  Obecnie trwają prace ma-
larskie i wykończeniowe.    
Termin wykonania robót budowlanych: 29 sierpień. 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMI ĘDZY ULI-
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 
Projektant w dniu 9 lipca złoŜył dokumentację techniczną w 
Starostwie Powiatowym. Obecnie trwa procedura weryfikacji 
kompletności złoŜonej dokumentacji. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej : 16 września. 
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP1  
Termin uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowla-
nych upływa z dniem 30 sierpnia. 
Wartość dokumentacji: 10 947,00 zł. 
 
PLAC ZABAW PRZY UL.WOJCIECHA KORFANTE-
GO 
Studio Projektowe Dominika Stula-Nankiewicz z Rybnika 
opracowało projekt zagospodarowania terenu pod urządzenia 
zabawowe (w ramach programu „Razem bezpieczniej”). 
Zgłoszono rozpoczęcie robót. 
Został ogłoszony przetarg nieograniczony. 
Termin otwarcia ofert: 27 sierpnia. 
 
TERENY REKREACYJNE PRZY ULICY ADAMA MIC-
KIEWICZA W RYDUŁTOWACH - RYDUŁTOWSKA 
FIKOŁKOWNIA RAFA – SUCHY BASEN Z PIŁKAMI 

W dniu 15 lipca zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produk-
cyjno - Handlowo - Usługowym WDWJ s.c. na wykonanie 
drewnianej wiaty, pełniącej rolę zadaszenia dla suchego base-
nu z piłkami. Pierwszy etap zadania, czyli wykonanie kon-
strukcji zasadniczej wraz z kompletnym pokryciem dacho-
wym, został wykonany do dnia 14 sierpnia Termin wykonania 
etapu drugiego, czyli wykonania drewnianych przesłon elewa-
cyjnych, upływa z dniem 30 września. 
Wartość umowy: 22 360,00 zł 
W dniu 25 lipca została zawarta umowa z firmą „KAF-BUD 
Paweł Fiszer” na wykonanie robót związanych z ułoŜeniem 
nawierzchni bezpiecznego upadku oraz wykonaniem robót 
brukarskich w obrębie drewnianej wiaty.  
Wartość umowy: 9 442,66 zł.  
Termin wykonania umowy: 6 września. 
 

*  *  * 
 
Przypominamy, Ŝe organizatorami tegorocznych Dni Ry-
dułtów są: Rada Miasta, Burmistrz Miasta oraz Rydułtow-
skie Centrum Kultury FENIKS. 
 

*  *  * 
 

I N F O R M A C J A 
 
dotycząca uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
została ustalona w deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi złoŜonej w tut. Urzędzie 
Miasta przez kaŜdego właściciela nieruchomości. 
  
Wyliczoną przez Państwa opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi naleŜy wpłacić bez wezwania na rachunek Mia-
sta Rydułtowy nr 75 8468 0000 0010 0027 5004 0001 (tj. np. 
przez internet, w banku, w kasie urzędu lub w innych instytu-
cjach płatniczych), w terminie: 

• za I kwartał - do 20 marca danego roku, 
• za II kwartał - do 20 czerwca danego roku, 
• za III kwartał - do 20 września danego roku, 
• za IV kwartał - do 20 grudnia danego roku. 

 
Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wpłacić naleŜy do 20 września 2013 r.  
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0 9  lipca grupa harcerzy z Rydułtów wybrała się na świą-
teczny obóz w Głuchołazach. Dlaczego świąteczny? W 

kaŜdy dzień naszego obozu coś świętowaliśmy - dzień sportu, 
walentynki, święto podróŜnika czy mikołajki. Świąteczna 
atmosfera towarzyszyła nam codziennie, a dobra zabawa i 
śmiech zostały okraszone harcerską piosenką, musztrą i dy-
mem z wieczornego ogniska oraz sportową olimpiadą na” 
Błękitnym boisku”. Obóz prowadziły piękne, mądre i wesołe 
kobietki: druhna Barbara Szurek-Staniczek komendantka 
obozu, dh. Aneta Wawrzyńczyk z-ca komendantki, dh,. Ania 
Borowska specjalistka od zadań sportowych mistrzyni Polski 
Juniorek oraz brązowa medalistka Polski  w judo seniorek 
wykorzystała przerwę w treningach związaną z rehabilitacją 
po kontuzji kolana na słuŜbę  dziecku , dh. Dominika Hercog 
obarczona harcerstwem  poprzez rodzinę szczególnie bab-
cie ,dh. Danka Wawrzyńczyk zawsze z dziećmi na obozie 
daje siebie . 

N a początku lipca grupa naszych harcerzy wybrała się na 
swój obóz w bardzo urokliwe miejsce na Jurze Krakow-

sko - Częstochowskiej - do Podlesic. Fabuła obozu opierała 
się o zasady pierwszego skautowego obozu oraz biografię 
załoŜyciela skautingu Roberta Baden Powell'a. Nauczyliśmy 
się wielu technik harcerskich takich jak pierwsza pomoc, tere-
noznawstwo, budowy stosów ogniskowych, pionierki, szyfro-
logii i wielu innych umiejętności kształtujących naszą zarad-
ność Ŝyciową. Obóz pełen był dobrego humoru, harcerskich 
piosenek i zabaw, nie zabrakło równieŜ rozwoju fizycznego, 
czyli zajęć sportowych, pieszych wędrówek Szlakiem Orlich 
Gniazd oraz wyjazdów na basen. Tradycyjnie odbył się Festi-
wal Piosenki Harcerskiej przy blasku ogniska, część naszych 
uczestników złączyła się obozowym węzłem małŜeńskim. Co 
wieczór zasiadaliśmy w kręgu do obrzędowego ogniska, po-
znaliśmy wielu harcerzy z innych hufców, razem z którymi 
spędziliśmy miło czas. Dowodzili nami młodzi instruktorzy 
hufca, którzy pierwszy raz samodzielnie prowadzili obóz z 
duŜym powodzeniem dh. Sławek Duda-  komendant obozu, 
dh.Hania Komarek –inicjatorka obozu, dh. Michał Pośpiech  i 
Artur Kopka druŜynowi . 

P o dwutygodniowym odpoczynku w naszych domach juŜ 
część z nas wyjechała na kolejny obóz do Jeleśni, gdzie 

skupiona była w druŜynie kursowej. Na „Błękitnym obozie 
samurajów” oprócz harcerzy funkcjonowały równieŜ dwie 
inne druŜyny składające się głównie z dzieci i młodzieŜy nie-
zrzeszonej. Plan pracy obozu oparliśmy na prawie Harcer-
skim i Kodeksie Samurajów Busido. Jednym z celów było 
przybliŜenie uczestnikom obozu kultury, zwyczajów i obrzę-
dów japońskich. Młodsza druŜyna stworzyła na swym podo-
bozie Dom Japoński, gdzie serwowali herbatkę specjalnie 
parzoną i podawaną, znalazła się tam makieta Japonii z ele-
mentami wykonanymi z masy solnej, nie zabrakło ozdób wy-
konanych podczas zajęć z origami, a na Festiwalu Sztuki Sa-
murajów oglądaliśmy japoński teatr cieni.  Harcerze nauczyli 
się śpiewać nowe piosenki oczywiście w japońskim języku 
oraz wcale nie łatwej  sztuki kaligrafii.  Wszystko to przepla-
tane było zajęciami   survivalu , samoobrony oraz strzelectwa.  
KaŜdy z uczestników odnalazł coś dla siebie. Uczestnicy mie-
li moŜliwość rozwijania swoich talentów artystycznych, za-
równo muzycznych jak i plastycznych, manualnych, sporto-

wych, starsi harcerze kształcili się na kursie zastępowych. Nie 
zabrakło dobrego harcerskiego humoru, obrzędowych ognisk 
wieczornych, a przede wszystkim ruchu na świeŜym powie-
trzu pod okiem instruktora sportowego. Wzięliśmy udział w 
dwóch wycieczkach autokarowych, zwiedziliśmy Ekocen-
trum w Stryszawie, Wadowice, Warownię w Inwałdzie, śy-
wiec oraz wyjechaliśmy na basen. Nabyliśmy wielu nowych 
umiejętności, takich jak dobre maskowanie się w lesie, samo-
obrona, budowa szałasów odpowiednich do warunków pogo-
dowych oraz rozpalanie ogniska bez zapałek. Obóz prowadzi-
ła dh. Barbara Komarek mając do dyspozycji kadrę działająca 
na 3 podobozach pierwszy to podobóz kursu zastępowych 
pełny werwy, inicjatyw bardzo rozśpiewany dowodzony 
przez dh. Hannę Komarek oraz dh. Zbigniewa Kopkę. 

D rugi podobóz o” zabarwieniu” surviwalu i samoobrony 
z duŜą dawka japonistyki prowadzony przez senseia 

Jacka Ostrowskiego fachowca z dziedziny samoobrony, su-
rviwalu instruktora wojsk specjalnych, fanatyka kultury ja-
pońskiej, uzupełniony przez specjalisty z dziedziny harcer-
stwa i muzyki dh. Sławka Dudę oraz dh. Ewę, Kamila , Grze-
sia. 

T rzeci podobóz najmłodsi oraz niezrzeszeni wesoła, rado-
sna i twórcza grupa młodych ludzi , którzy praktycznie 

w całości chcą wstąpić do druŜyn naszego Hufca, a to dzięki 
dh. Dorocie Rak komendantce obozu zawsze nieobliczalnej 
programowo zaskakującej pomysłami nawet samej siebie oraz 
dh. Arturowi Kopka tonującym zapędy swej komendantki 
oraz wspierającej ich Aleksandry Sosna.   

P odczas obozu odbył się równieŜ  Zlot Wielopokoleniowy 
podsumowujący obchody 90- lecia harcerstwa na naszej 

ziemi rydułtowskiej. Na wspólnym ognisku spotkały się 3 
pokolenia harcerskie i zgodnie wszyscy stwierdzili, iŜ choć 
czas ucieka , technika zawładnęła naszym Ŝyciem , ale to na-
sze harcerstwo jest niezmiennie radosne , wesołe łączące lu-
dzi więzami przyjaźni , a niejednokrotnie i małŜeńskimi. Tak 
powstają „ rody harcerskie” , których moŜna było naliczyć 
wiele przy tym szczególnym ogniu jednoczącym bez względu 
na wiek. Nasza stanica harcerska w Jeleśni na przestrzeni lat 
stała się ulubionym miejscem obozowania dla wszystkich 
zgromadzonych, najtrafniej jej rolę określił jeden z młodych 
obozowiczów stwierdzając, Ŝe to miejsce z „  duszą „ ! Wcze-
śniej wszyscy wesoło bawiliśmy się podczas Turnieju Samu-
rajów popisu-
jąc się spraw-
nością fizycz-
ną i wcale 
druŜyna zlo-
towa nie była 
najgorsza!     
KaŜdy obóz 
był dla nas 
motorem na-
pędowym do 
dalszej har-
cerskiej pracy 
oraz pomógł 
nam w nabyciu wielu nowych umiejętności, a przyjaźnie, 
które się tam zawiązały pozostaną  
w nas juŜ na długo.  

CZUWAJ! 
pwd. Hanna Komarek 

Harcerska Akcja lato 2013 
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Rydułtowy 
 

25-latka rozkręca oryginalną herbaciarnię  
w Rydułtowach 

 
Działa zaledwie od dwóch miesięcy, a juŜ zaskarbiła sobie 
grono stałych bywalców. Hookah to nowe miejsce na rozryw-
kowej mapie Rydułtów. Na pomysł wpadła 25-latka z Pszo-
wa, Martyna Glenc. Hookah to spełnienie jej marzeń o stwo-
rzeniu miejsca, gdzie nie tylko moŜna napić się dobrej herba-
ty, zapalić fajkę wodną, ale i spotkać kreatywnych ludzi. Cały 

wystrój mieszczącej się przy ulicy Ofiar Terroru herbaciarni 
jest zaprojektowany przez siostrę właścicielki i własnoręcznie 
wykonany. Na otwarcie czeka teŜ górna sala lokalu.  I równo-
cześnie zachęca do współpracy lokalnych artystów, muzy-
ków, kaŜdego kto chciałby pokazać swój talent szerszemu 
gronu odbiorców.  

tu.Wodzisław.pl 
 

Pszów 
 

Traugutta zostanie znacznie odchudzona 
 

Trwa przebudowa fragmentu ul. Traugutta w Pszowie. Miesz-
kańcy obserwują postępy na placu budowy i zachodzą w gło-
wę: czy droga będzie jedno czy dwukierunkowa? I zaniepo-
kojeni dzwonią do urzędu miasta. Skąd takie wątpliwość ? Do 
tej pory droga miała 9 m szerokości. Zostanie ograniczona do 
6,5 m - wyjaśnia burmistrz Pszowa, Marek Hawel. Dodaje, Ŝe 
linie, które się pojawiły, mogą powodować, Ŝe droga sprawia 
wraŜenie jednokierunkowej. Ale to tylko złudzenie. - Zapew-
niamy, Ŝe będzie dwukierunkowa o pełnych parametrach - 
podkreśla. Na decyzję o ograniczeniu szerokości drogi miało 
wpływ kilka czynników. NajwaŜniejszy to dąŜenie do popra-
wy bezpieczeństwa. - Przebudowywany jest prosty odcinek 
drogi. Kierowcy, szczególnie w nocy, często na nim szaleli. 
Chcieliśmy to ograniczyć. Poza tym inwe-stycja otrzymała 
dofinansowane w ramach tak zwanych schetynówek, które 
zakładają  zwiększenie  waloru  bezpieczeństwa -  tłumaczy 
burmistrz Hawel. 
 

Nowiny Wodzisławskie 
 

 
Wodzisław Śląski 
 

 
Będą leczyć serca 

W Wodzisławiu Śląskim ruszyły  prace przy budowie nowo-
czesne j  Polsko-Amerykańskiej  Kliniki  Serca.  Inwestycja 
powstaje na terenie kompleksu szpitalnego przy ulicy 26 Mar-
ca. Na początku czerwca wykonano roboty przygotowawcze. 
Obecnie na placu budowy pracuje kilkudziesięciu robotni-
ków. Samego budynku jeszcze nie widać zza płotu. Widoczny 
jest za to olbrzymi Ŝuraw, który słuŜy do wylewki betonu. Na 
miejscu pracuje teŜ cięŜki sprzęt. Sama klinika będzie najno-
wocześniejszym obiektem tego typu w regionie, w którym 
będą leczeni pacjenci z chorobami serca. Wodzisławianie juŜ 
się cieszą z inwestycji, bo w ofercie szpitala znajdziemy po-
radnię kardiologiczną, ale Ŝeby dostać się do specjalisty, nale-
Ŝy odczekać 283 dni, a w Rydułtowach 35dni. Choć klinika 
jest prywatną inwestycją, to docelowo chce rów-nieŜ świad-
czyć  usługi  w  ramach  Narodowego  Funduszu  Zdro-wia. 
Otwarcie nowoczesnej kliniki planowane jest do końca tego 
roku. Jej powierzchnia zajmie ponad 2,4 tyś. metrów kwadra-
towych. W klinice będzie moŜna uzyskać pomoc w zakresie 
kardiologii, kardiologii interwencyj-nej i chirurgii naczynio-
wej. 
 

Polska Dziennik Zachodni 
 

powiat wodzisławski 
 

Przyznano nagrody  
 

Nagrody   Powiatu   Wodzisławskiego   za   osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochro-
ny kultury w 2013 roku otrzymali: 
1.za   całokształt   działalności   kulturalnej,    za   wieloletnie,    
wybitne    osiągnięcia   oraz zaangaŜowanie w pracę na rzecz 
kultury, jej upowszechnianie i ochronę:       . 
1)  Krystian Burda w wysokości 3000,00 zł, - Ukończył 
Akademię sztuk Pięknych z wyróŜnieniem w pracowni rzeź-
by. Jego prace były wystawiane w kraju oraz za granica kraju. 
Od 1977 roku bierze udział w wystawach, sympozjach i ple-
nerach.  Jego prace moŜna spotkać w wielu miejscach. 
2)  Wanda Bukowska w wysokości 3000,00 zł, - Od 50 lat 
związana z Wodzisławiem działa na rzecz edukacji i  rodzi-
mej i narodowej. ZałoŜycielka i kierownik Zespołu Pieśni i 
Tańca Ziemi Wodzisławskiej Vladislavia. Zespół brał udział 
w waŜnych festiwalach, przeglądach, konkursach zdobywając 
wiele wyróŜnień i nagród. 
3)  Dorota Brzęczkowska w wysokości 3000,00 zł, - Przez 
całe Ŝycie  związana była  z działalnością kulturalną , prowa-
dziła wiele chórów dziecięcych, młodzieŜowych oraz doro-
słych a w ostatnich 20-latach seniorów rozwijając kulturę 
śpiewaczą w regionie. 
2. za pracę na rzecz kultury, popularyzację i upowszechnianie 
kultury oraz podnoszenie jej jakości na terenie powiatu Wo-
dzisławskiego: 
1)  Kinga Kłosińska w wysokości 1000,00 zł, - Od 5 lat zaj-
muje się badaniami społeczności Ŝydowskiej Ŝyjącej na ob-
szarze ziemi wodzisławskiej ( XVII-XX ).  
2)  Grupa wokalno-instrumentalna „Śpiewająca Rodzin-
ka" w wysokości 1500,00 zł, -  Do największych osiągnięć 
wielopokoleniowej grupy wokalno-instrumentalnej naleŜą su- 

Z Ŝycia miasta i sąsiadów 



kcesy zdobyte podczas Grand Prix w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, I miejsce w Konkursie 
Muzycznym w śorach. Grupa Uświetnia róŜne Gale, imprezy i 
festyny. 
3)  Zespół „CzyŜowianki" w wysokości 1500,00 zł, - zespół 
tworzy grupa 14-stu  Pań  Koła Gospodyń Wiejskich w CzyŜo-
wicach. Są znane z działalności społecznej na rzecz czyŜowic-
kiego środowiska. Organizując róŜnego rodzaju imprezy kul-
turalne o róŜnym zasięgu dbają o zachowanie tradycji przeka-
zywanej przez pokolenia. 
3. za osiągnięcia o istotnym znaczeniu, a w szczególności za 
uzyskanie wysokich miejsc w konkursach międzynarodowych, 
ogólnopolskich lub wojewódzkich w dziedzinie twórczości 
artystycznej i upowszechniania kultury: Jakub Andrzej Lan-
grzyk w wysokości 1000,00 zł.- Jest uczniem Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Wodzisławiu 
Śląskim w klasie puzonu. Zdobył liczne nagrody w   konku-
rach zorganizowanych na terenie kraju. 
 

31. 08 – wydanie nowej gazety nr 332 
31.08-1.09 – udział w Dniach Rydułtów 
1.09. - występ Old Stars z Rzuchowiankami na doŜynkach w 
Kornowacu. 
2.09.-30.09 – udzielanie bezpłatnych porad prawnych i obywa-
telskich w naszych 4 biurach na terenie powiatu: Rydułtowy – 
TMR, Wodzisław Śląski PCPR, Mszana – Urząd Gminy, Go-
rzyce – Ośrodek Pomocy Społecznej 
7.09. – udział w uroczystości otwarcia Parku Sensorycznego 
7.09 – czynny udział w powiatowym Festiwalu Organizacji 
Pozarządowych – rynek miasta Wodzisław 
8.09.-  występ  zespołu  Old  Stars  z  Rzuchowiankami  na 
„Festiwalu Kołocza” w śorach oraz na festynie w Boguszowi-
cach 
2.09- 15.09 – II edycja zdjęć na „Najpiękniejsze otoczenie 
domu” i „Najpiękniejszy balkon” 
2.09-15.10 – przygotowanie do imprezy „Jesień z przyjaciółmi 
TMR- 17.X RCK „Feniks” 
2.09-24.09 – przygotowanie do druku kolejnego numeru Kluki 
20.09 – Spotkanie Obywatelskie w siedzibie Kluki 
27.09. – Spotkanie programowe w siedzibie TMR-u 
 
 

Zapraszamy na stoiska TMRu w czasie  
Dni Rydułtów !!! 

Będziemy prezentować: 
 

• zabytkowe motocykle i samochody, 
• modele samolotów i szybowców, 
• trofea myśliwskie z rozdawaniem sadzonek 

drzew , 
• będzie wystawa XX lecia działalności TMRu z 

prezentacją zdjęć do konkursów na 
"Rydułtowika Roku" , "Najpi ękniejsze otoczenie 
domu", "Najpi ękniejszy balkon", pokaz multime-
dialny, 

• będzie wystawka sprzętu fonograficznego XX 
wieku 

• punkt informacji projektu " Świadomy Obywa-
tel"  

• degustacja ciast przygotowanych przez członków 
TMRu i inne ciekawostki.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

SZEROKĄ WYSTAWK Ę TMR-u   
BĘDZIE MO śNA RÓWNIEś ZOBACZYĆ  

NA FORUM STOWARZYSZE Ń  
W WODZISLAWIU ŚLĄSKIM  

W DNIU 7.09.2013 ! 
 
 
 

Jakie będą kolejne Dni Rydułtów ? 
Przypominamy jak było w zeszłym roku. 
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Plan działań TMR-u na miesiąc wrzesień 
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 warunkami pracy w firmach w Strefie, z przebiegiem proce-
sów produkcyjnych, oraz miała okazję przyjrzenia się pracy 
ludzi zatrudnionych w tych firmach. Odwiedzono firmy: MI-
CHAEL, zajmującą się produkcją szerokiej gamy wyrobów z 
metalu, jak np. końcówki układów wydechowych, której nale-
Ŝą się szczególne podziękowania za zaangaŜowanie w zapre-
zentowanie swojej firmy rydułtowskiej młodzieŜy, TECH-
POL, w której najciekawszą gałęzią działalności jest nowo-
czesna ocynkownia oraz STOLARSTWO MEBLOWE BA-
LIŃSCY, gdzie produkowane są meble na wymiar. Obecnie 
prowadzone są rozmowy z kolejnymi dwoma inwestorami, 
którzy być moŜe jeszcze w tym roku przystąpią do zakupu 
kolejnych terenów inwestycyjnych. Jednak proces pozyskiwa-
nia inwestorów jest długotrwały, trzeba uzgodnić wiele 
aspektów, które wpływają ostatecznie na decyzję przedsię-
biorcy. Wbrew pozorom, w grę wchodzi nie tylko cena, ale 
szereg innych warunków technicznych i prawnych, które w 
zasadzie są w przypadku kaŜdego z inwestorów róŜne. Nie-
stety, nasi klienci napotykają czasem na problemy, w związku 
z czym dwie transakcje sprzedaŜy terenów inwestycyjnych 
nie przyniosą w krótkim czasie efektu w postaci nowych za-
kładów pracy. Jedna z firm, która juŜ w pierwszym przetargu 
w 2008 r. zakupiła działkę w Strefie, ogłosiła upadłość i obec-
nie działka ta jest składnikiem masy upadłości, pozostającym 
w dyspozycji Syndyka. Druga firma, która zamierzała realizo-
wać inwestycję w Strefie, z przyczyn technicznych zmuszona 
została do szukania innego terenu i próbuje odsprzedać nie-
dawno zakupiony teren inwestycyjny. Podsumowując, obec-
nie Strefa jest juŜ Ŝywym organizmem, na którym funkcjonu-
ją pierwsze firmy, które oferują nowe miejsca pracy. Ilość 
tychŜe nie jest jeszcze na dzień dzisiejszy oszałamiająca, ale 
temat jest cały czas rozwojowy i z czasem będzie stopniowo 
przybywać nowych przedsiębiorstw, a to wiąŜe się z nowymi 
pracodawcami.  

 
Krzysztof Kisiel, Prezes Zarządu 

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o. o. 

 
 

R ydułtowska Strefa Gospodarcza, to w chwili obecnej 
14 działek o powierzchniach od 15 arów do 1 hekta-
ra. Z tej liczby, na dzień dzisiejszy sprzedano w 
sumie 8 terenów, z których najmniejszy to właśnie 

15 arów, a największy to 1 hektar. W bezpośrednim sąsiedztwie 
zlokalizowała się firma produkująca meble na wymiar, a kolej-
ny teren prywatny równieŜ został sprzedany z przeznaczeniem 
na działalność produkcyjną. Na samej Strefie trzy przedsiębior-
stwa prowadzą działalność, są to firmy: MICHAEL, TECH-
POL oraz ANNEX. Kolejna firma zajmująca się produkcją 
konstrukcji stalowych kończy budowę hali, firma transportowa 
buduje bazę oraz serwis samochodów cięŜarowych, a przedsię-
biorstwo produkujące urządzenia do przesyłu energii elektrycz-
nej uzyskało w tym roku pozwolenie na budowę hali produk-
cyjnej. W działających firmach MICHAEL i TECH-POL, oso-
by zainteresowane podjęciem pracy w zawodach tokarz, spa-
wacz, ślusarz, itp., mogą składać podania o pracę, poniewaŜ 
nabórdo pracy na podobnych stanowiskach prowadzony jest 
tam na bieŜąco. Jeszcze przed wakacjami, młodzieŜ ucząca się 
w rydułtowskich gimnazjach miała moŜliwość zapoznania się z  

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 

INFORMACJA NA TEMAT 
STREFY ROZWOJU MAŁEJ I  

ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Rydułtowach— uczniowie,  którzy w roku szkol-
nym 2013/2014 otrzymali wyróŜnienia 

 

Absolwenci Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach 

 z  roku szkolnego 2012/2013, 
 którzy otrzymali świadectwa z wyróŜnieniem 

Agata Cygan     5,56 
Roksana Durczok 5,06 
Malwina Kubica  5,06 
Anna Skorupa 5,20 
Karolina Jezusek 5,38 
Magdalena Maciończyk 5,25 
Mateusz Lisiecki 5,44 
Monika Marcol  5,13 
Marzena Mazurek 5,13 
Katarzyna Czechura 5,0 
Marek Firut  4,81 
Patrycja Gryt  4,81 
Aleksandra Lukoszek 4,75 
RóŜa Magdziak 4,75 
Simona Mucha 4,88 
Justyna Wesoły 4,75 
Agata Knura  4,75 
Karolina Kołodziej  4,81 
Aleksander Konieczny 4,94 
Anna Porwoł 4,75 
Martyna Sankala 4,80 
Radosław Skowronek 4,75 
Łukasz Zimny 4,93 

Anna Górecka 4,75 
Anna Halama 4,81 
Monika Olma 4,75 
Sandra Brzeziok 4,75 
Bogumiła Odon 4,75 
Aleksandra Warsz 4,90 

Uczniowie klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach 

w  roku szkolnym 2012/2013, 
którzy otrzymali świadectwa z wyróŜnieniem 

Marietta Bobrzyk  4,88 
Katarzyna Domagała 4,76 
Magdalena Hajok 5,00 
Kamil Hołek  4.76 
Justyna Nowak 4,90 
Adam Byrski 5,29 
Paulina Gruszka 4,94 
Zuzanna Hlubek 4,82 
Aleksandra KałuŜa 4,88 
Bartłomiej RoŜak 4,94 
Klaudia Ryszka 5,47 
Katarzyna Zelek 5,35 
Dominika Brzezinka 4,41 
Julia Kopeć 5,00 
Aleksandra Kubasik 4,88 
Marta Miler  5,31 
Adrianna Morawiec 4,94 
Mateusz Piętka 5,31 
Adrianna Rębiś 5,06 
Aleksandra Śliwa 5,12 
Aleksandra Urbanek 5,44 
Katarzyna Urbasik 5,44 
Patryk Blinda  4,79 
Miłosz Bugla 4,86 
Natalia Halfar  5,29 
Grzegorz Kózka 5,50 
Nikola Norek 5,14 
Małgorzata Nowak 5,46 
BłaŜej Rusok 5,24 
Sebastian Skupień 5,21 
Justyna Wolny 5,07 
Paulina Woźniak 4,79 
Roksana Dąbrowska 5,00 
Paulina Demel 4,93 
Anna Kustos 4,93 
Maciej Rduch 4,80 
Katarzyna Strzelec 5,00 
Aneta Tront 5,35 
Małgorzata Zielińska 4,77 
Monika śymełka 5,00 
Adrianna Gunia 5,13 
Rafał Porwoł 5,33 

Marcin Kudla – 
- dwukrotny finalista XIX   i XX Olimpiady Informat ycz-
nej   i laureat XX Olimpiady Informatycznej ze stopniem 
wyróŜnienie oraz finalista następujących konkursów mate-
matycznych:    - finalista „Ogólnopolskiej Olimpiady Mate-
matycznej  o Diamentowy Indeks AGH” 
- wyróŜnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycz-
nym „Kangur”.   
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Czym jest pozew zbiorowy 

P ozew zbiorowy to niezwykle przydatny instrument, który wyrównuje szanse przeciętnego konsumenta w walce z duŜymi 
korporacjami. Do tej pory osoba poszkodowana musiała samodzielnie dochodzić swoich racji przed sądem. Szanse wygra-

nej, w starciu  z dobrze opłacanymi prawnikami, były bardzo małe. Instytucja pozwu zbiorowego moŜe to zmienić i szanse te 
wyrównać. Z roszczeniem w trybie pozwu zbiorowego wystąpić moŜe grupa minimum 10 poszkodowanych osób, górna granica 
jednak nie jest określona i grupa moŜe liczyć setki a nawet tysiące poszkodowanych. Zaletą takiego trybu postępowania są 
mniejsze koszty opłat sądowych, tylko 2 procent wartości pozwu, oraz rozłoŜenie tych kosztów na wszystkich członków grupy. 
RównieŜ opłaty dodatkowe, np. za ekspertyzy oraz biegłych, rozkładają się po równo na wszystkich członków grupy. Wkrótce 
praktyka wykaŜe jak będą rozliczane koszty adwokackie, ale w innych krajach jest zwyczaj, Ŝe adwokat otrzymuje pewien pro-
cent od wartości zasądzonego odszkodowania, co jest kolejną zaletą. 

 Pozew zbiorowy moŜna składać w sprawach związanych ze złamaniem praw konsumenckich oraz w wypadku, gdy za 
sprawą niebezpiecznego produktu lub usługi poniesiemy szkodę   z wyjątkiem dóbr osobistych, np. uszkodzenia ciała, czy teŜ 
naruszenia dobrego imienia. Pozwać moŜna zarówno duŜą, jak i firmę, producenta lub usługodawcę, sieć handlową, czy teŜ in-
stytucję finansową. Z pozwu zbiorowego mogą korzystać nie tylko konsumenci, ale takŜe grupa przedsiębiorców, która np. pra-
gnie dochodzić swoich praw  w starciu z nieuczciwym konkurentem. Wielką zaletą tego rozwiązania są niskie koszty opłat sądo-
wych.  Występując do sądu z pozwem masowym dochodzić moŜna zarówno roszczeń materialnych, jak i niematerialnych. Od-
szkodowania finansowe opiewać mogą na niewielkie lub bardzo pokaźne kwoty, aczkolwiek ich wysokość musi być jednakowa 
dla wszystkich członków grupy. MoŜna jednak podzielić grupę na poszczególne podgrupy w zaleŜności od stopnia poszkodowa-
nia i w ten sposób domagać się wypłaty odszkodowań o róŜnej wysokości. W przypadku, gdy grupie nie uda się dojść do porozu-
mienia w tej sprawie, moŜe ona wystąpić do sądu z prośbą o ustalenie odpowiedzialności pozwanego. 

 Oprócz określenia wysokości roszczenia kaŜdego z poszkodowanych, pozew zbiorowy powinien zawierać m.in. wniosek 
z prośbą o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym, oświadczenia kaŜdego członka grupy, którzy deklarują chęć przystą-
pienia do niej, a takŜe umowę z pełnomocnikiem, regulującą sposób wypłaty jego wynagrodzenia. 

Dzięki ustawie o pozwach masowych nie naleŜy się obawiać starcia z armią dobrze  opłacanych prawników, moŜemy łączyć się 
w grupy i działać ze zwielokrotniona siłą. ZłoŜenie pozwu masowego nie jest trudne, a wygrana najczęściej jest niemalŜe na wy-
ciągnięcie ręki. 

PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    

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 
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N ajmłodszą orkiestrą przy Gwarectwie, zawiązaną 
w Stowarzyszenie dnia 16 czerwca br., jest orkie-
stra  Kopalni  „Charlotte”.  Zasadniczo  orkiestra 
jako taka istniała  juŜ od kilku miesięcy, lecz ubo-

ga, bez mundurów, bez nut, a nawet bez niektórych instrumen-
tów , niezorganizowana, składająca się w większości z bezro-
botnych. CięŜki był jej Ŝywot. Dopiero z chwilą powstania sto-
warzyszenia stanęła na równi z innymi siostrzanymi orkiestra-
mi. Dzisiaj czuję się równa nie tylko dlatego, Ŝe ma juŜ umun-
durowanych członków, nuty i instrumenty, nie ustępuje innym  

w koncertach, ale i dlatego, Ŝe w jej składzie  znajdują się tacy, 
co grali w orkiestrze „Charlotte” za jej dobrych czasów. By 
utrzymać orkiestrę na naleŜytym poziomie, nie Ŝałuje załoga 
Kopalni  „Charlotte”  składek  miesięcznych,  a  grający  nie 
oszczędzą wysiłków, by nie dać się wyprzedzić innym. Cieszyli 
się i podziwiali orkiestrę w dniu Święta Narodowego3-go Maja 
i BoŜego Ciała Rydułtowianie, dumni, ze mają teraz własną, 
„rydułtowską” orkiestrę i nie potrzebują prosić innych o przy-
sługę. Orkiestra liczy obecnie 32 członków ćwiczących. Człon-
kami wspierającymi są wszyscy urzędnicy i robotnicy Kopalni 
„Charlotte”. 

Źródło: „G W A R E K” rok 1938 

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 miesiącu  
wrześniu: 

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 Garbas 

Edyta Zając 
Teresa Maciejewska 
Angelika Rzaczek 

Krystyna Gwoździk 
Jerzy Majer 
Antoni Piła 
Jan Swoboda 
Jan Krajczok 

Tadeusz Bulenda 
Zenon Leks 

Jerzy Salwiczek 

Najmłodsza Orkiestra 

Zarząd Koła Muzycznego Kopalni „Charlotte”  

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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Humor Humor Humor 
Nazwa firmy 

 
 

 
 

 

M ąŜ mówi do Ŝony: 
- Kochanie, dzisiaj w nocy strasznie chrapałem. 

- Dlaczego? 
- Miałem sen. 
- Jaki znowu? 
- śe się Ŝenię.  

* * * 
 

R ozprawa w sądzie. Sędzia pyta roztrzęsioną blondynkę 
- Co pani robiła w nocy z jedenastego na dwunastego lip-

ca? 
- Z jedenastego na którego?  
 

* * * 
 

P rzybiega Jasiu na stację benzynową z kanistrem:- Dziesięć 
litrów benzyny, szybko!- Co jest? Pali się?- Tak, moja 

szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 
 

* * * 
 

W idząc pijaka siedzącego nad butelką wódki ktoś zapy-
tał: - Czy to jest pańska jedyna pociecha Ŝyciowa? - Nie. 

W szafie mam jeszcze cztery butelki. 
 

* * * 

P olicjant zatrzymuje faceta za przekroczenie prędkości. Kie-
dy podchodzi do samochodu, widzi, Ŝe ten jest bardzo zde-

nerwowany. - Dobry wieczór panu. Wie pan, dlaczego pana 
zatrzymałem?- Tak, panie władzo... Za przekroczenie prędko-
ści, ale to sprawa Ŝycia i śmierci.- Ach tak? Dlaczego?- Naga 
kobieta czeka na mnie w domu.- Nie rozumiem, dlaczego mia-
łaby to być sprawa Ŝycia i śmierci.- Jeśli nie dotrę tam przed 
moją Ŝoną, będę martwy. 
 

* * * 

J eden Ŝółw wchodzi na górę i śpiewa za rok morze 
dwa...Drugi schodzi z góry i śpiewa 40 lat minęło jak jeden 

dzień 
 

* * * 
 

J aka dzisiaj woda? - pyta Zenek kumpla który łowi juŜ od 
kilku godzin.- Znakomita! Ryba ani myśli z niej wyłazić. 

 
*  * * 

 

S iedzi baca na drzewie i śpiewa. Przechodzi turysta.- Baco, 
spadniecie, na drzewie się nie śpiewa.- Nie spadnę.Za go-

dzinę wraca turysta, patrzy, a pod drzewem leŜy baca.- A mó-
wiłem wam, baco - nie śpiewa się na drzewie.- Śpiwo się, śpi-
wo, ino się nie tańcy. 
 

* * * 

 

 

 

 

Co zwabia komary? 

Warto pamiętać, Ŝe komary przywabia 
zwiększone stęŜenie dwutlenku węgla w 
wydychanym powietrzu oraz kwas mle-
kowy i inne składniki potu. Komary, 
dzięki posługiwaniu się termodetekcją, 
częściej gryzą młodych męŜczyzn, dzieci i kobiety w okresie 
owulacji. 

Jak odstraszyć komary?  

Oprócz istniejących na rynku specyfików, istnieje kilka domo-
wych sposobów na walkę z komarami. Pelargonie, kocimiętka, 
bazylia, a takŜe roślina o nazwie Plectranthus coleoides wy-
dzielają specyficzny zapach, którego nie lubią komary. Innymi 
sposobami są: postawienie spodeczka z ułoŜonymi na nim pla-
sterkami cebuli bądź czosnku, czy zawieszenie zielonych list-
ków pomidorów. Komary odstraszają takŜe olejki eteryczne: 
cynamonowy, bazylikowy i waniliowy.MoŜna takŜe przyjmo-
wać witaminę B6 - komarom nie podoba się zapach potu, jaki 
wydziela organizm w trakcie jej przyjmowania. 

Co robić po ukąszeniu przez komara? 

Na rynku farmaceutycznym istnieje wiele środków do stoso-
wania po ukąszeniu przez komara. Oprócz nich istnieją domo-
we sposoby do zwalczania skutków po ukąszeniu komara. Spi-
rytus salicylowy, ocet w którym wcześniej gotowały się liście 
włoskiego orzecha, sok z cytryny, olejek eukaliptusowy, goź-
dziki, ocet połączony z wyciągiem z mięty, liści laurowych, 
pelargonii lub czeremchy (zapach odstraszy komary, a ocet 
załagodzi ukąszenia) to środki, których moŜna uŜyć do smaro-
wania ukąszonych miejsc. MoŜna takŜe zastosować okłady z 
plasterków surowego ziemniaka, plasterków cebuli lub roz-
cieńczonego amoniaku. 

Skonsultowane z NZOZ Rydułtowy 
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N iebawem w Rydułtowach powstanie nowy park, 
zwany sensorycznym, o powierzchni ponad 1 ha. 
Jest on zaprojektowany w nowoczesnym stylu, z 
nowoczesnymi formami i małą architekturą. Pro-

sty układ alejek prowadzi kolejno do 5 placów. KaŜdy z nich 
odpowiada jednemu ze zmysłów. Ideą projektu było stworze-
nie obiektu, który byłby czymś więcej, niŜ tylko miejscem 
spotkań i rekreacji. Po za walorami estetycznymi 
i  funkcjonalnymi, właściwymi dla kaŜdego załoŜenia parko-
wego, ma pełnić takŜe rolę edukacyjną, poznawczą, stwarzać 
moŜliwość rozwoju dla dzieci i dorosłych, a w szczególny 
sposób dla  niepełnosprawnych. Nazwano to miejsce parkiem 
sensorycznym, poniewaŜ bardzo silnie oddziałuje na wszyst-
kie z ludzkich zmysłów. Przy tworzeniu projektu rola archi-

tektów krajobrazu nie sprowadzała się tylko do wykreowania 
ciekawej i ładnej przestrzeni. Zastosowano wiele nietypo-
wych elementów, a te standardowe wykorzystano tak, aby 
podkreślić ich często niezauwaŜaną specyfikę. Fontanna nie 
jest tylko elementem architektonicznym, nie tylko ładnie wy-
gląda ale i wydaje dźwięk, szumi, jest mokra, moŜe chłodzić 
w czasie upału. Celowo nie utrudniono osobom niepełno-
sprawnym dostępu do niej i do wraŜeń, jakie moŜe dostar-
czać. Dysze fontanny znajdują się w nawierzchni placu.  Za-
stosowano urządzenia wykorzystujące prawa fizyki, generują-
ce dźwięki - działają na zmysły, zaskakują i uczą.  Specjalnie 
dobrano gatunki roślin. Niektóre wydzielają intensywny za-
pach (rośliny ziołowe, jaśminowce, róŜe),  innych moŜna 
skosztować – umieszczono je w specjalnie zaprojektowanych 
planterach, przy których moŜna usiąść i poczęstować się owo-
cem „prosto z krzewu”, porównać smak dwóch odmian tej 
samej rośliny. Jeszcze inne gatunki mają ciekawą formę - 
omszone liście, puszyste kwiatostany – sprawiają, Ŝe aŜ chce 
się ich dotknąć. Trawy przyjemnie szeleszczą na wietrze. 
Kwitnące i owocujące rośliny przyciągają do parku ptaki i 
motyle. Pośród zieleni wysokiej umieszczono karmniki dla 
ptaków. Wykorzystane gatunki roślin są podpisane (takŜe w 
języku Braille’a), a wspomniane plantery mają kształt i gaba-
ryty, pozwalające osobom na wózkach inwalidzkich na swo-
bodny dostęp do roślin. Park moŜe być wyjątkowym miej-
scem dla ludzi z róŜnego typu dysfunkcjami, nie tylko 
z uwagi na jego techniczne udogodnienia. ŚcieŜki o róŜnych 
fakturach znacznie ułatwiają poruszanie się osób niewido-
mych. Mają tu one równieŜ moŜliwość posłuchania, dotknię-
cia czy poczucia ciekawych dźwięków, kształtów, smaków 
czy zapachów. Aby nie skupiać się jedynie na bodźcach poza-

wzrokowych, zadbano takŜe o wygląd placów, alejek 
i ścieŜek oraz elementów małej architektury - są pełne róŜno-
rodności, kolorów i kształtów. Opracowano czytelne elemen-
ty komunikacji wizualnej, będące zarazem ozdobnymi akcen-
tami  całego załoŜenia.  Dzieci znajdą w parku bardzo cieka-
we urządzenia do zabawy, które przy okazji rozwiną ich zdol-
ności psycho-ruchowe.  
Park spełniać będzie wiele róŜnych funkcji. Dzięki temu, Ŝe 
znajduje się w centrum miasta, będzie łatwo dostępnym miej-
scem wypoczynku dla kaŜdego mieszkańca. Jego walory 
przyrodnicze doskonale pełnią funkcję pogłębiania świado-
mości ekologicznej dzieci, młodzieŜy i dorosłych. MoŜna 
poznać walory smakowe, zapachowe i uŜytkowe wielu roślin, 
będzie okazja zaobserwowania róŜnych gatunków owadów i 

ptaków, które mnogość nowo załoŜonej roślinności na pewno 
zachęci do odwiedzania parku. Zresztą juŜ teraz istnieje tam 
wiele starych okazów drzew, a projektanci zadbali o to by na 
terenie zachować moŜliwie duŜo drzew – usunięto tylko oka-
zy chore lub mało wartościowe. Całość ma oddziaływać na 
człowieka, wywołując u niego wraŜenia, odczucia, które za-
padną głęboko w jego świadomości.  

Arkadiusz Górny 
 
 

ś eby móc latać motolotnią, wystarczy świadectwo kwalifi-
kacji pilota motolotniowego (PHGP), czyli licencja.  

MoŜna je wyrobić w szkołach i ośrodkach, które mają certyfi-
kat  Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Świadectwo uprawnia do: 
samodzielnego latania w przestrzeni G w dzień (od 30 minut 
przed wschodem słońca do 30 minut po zachodzie słońca) bez 
prawa łączności radiowej; latania samodzielnie po kręgu, do 
strefy i po strefie; startów z innych miejsc niŜ przeznaczone 
do startów i lądowań; samodzielnych przeglądów przedloto-
wych maszyn. Wpisy dodatkowe do świadectwa poszerzają 
zakres uprawnień, ale wymagają dodatkowego szkolenia w 
certyfikowanym ośrodku. Kandydaci na pilotów muszą mieć 

PARK SENSORYCZNY – RYDUŁTOWY  

 Śmierć motolotniarzy: wina pilota  
czy maszyny? 
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ukończone 15 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne 
albo równorzędne,  pozytywny wynik badań lotniczo-
lekarskich.  Szkolenie motolotniowa składa się z części teore-
tycznej ( 46 godzin wykładów ) i praktycznej ( minimum 25 
godzin ). Szkolenie praktyczne rozpoczyna się do lotów  za-
poznawczych. Po wylataniu około 10 godzin uczeń wykonuje 
loty egzaminacyjne z  instruktorem innym niŜ szkolący. 
Ostatnim zadaniem są loty nawigacyjne po trasie. Po wykona-
niu wszystkich zadań i uzyskaniu łącznego nalotu minimum 
25 godzin uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szko-
lenia i moŜe w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego przystąpić do 
egzaminu państwowego na świadectwo kwalifikacji pilota 
motolotni. 900 zł kosztuje szkolenie teoretyczne indywidual-
ne, 300 zł i więcej szkolenie teoretyczne grupowe, 380 zł za 
godzinę lotu po trasie z instruktorem  oraz loty samodzielne. 
To cennik jednej ze szkół. 
Kalendarz wypadków lotniczych w Rybniku 
 
10 czerwca 2007 r. – 53-letni paralotniarz z śor zginął po 
upadku z wysokości około 10 metrów. Próbował wylądować 
na lotnisku aeroklubu. Prawdopodobna przyczyną tragedii był 
silny podmuch wiatru, który przy lądowaniu gwałtownie 
szarpnął paralotnią. 
23 lipca 2009 r. – szybowiec wylądował awaryjnie w prywat-
nym ogródku w Gotartowicach, około 100 metrów od lotni-
ska. W  środku byli 63-letni instruktor z śor oraz 16-letnia 
kursantka z Czerwionki. Nikomu nic się nie stało. 
19 września 2009r. -  spadochroniarz skakał z wysokości 280-
0 metrów i spadł na płytę lotniska w Gotartowicach.  
Zginął na miejscu. 
20 sierpnia 2011 r. – na lotnisku w Gotartowicach w czasie 
skoków spadochronowych doszło do wypadku. 33-letni sko-
czek spadochronowy doznał powaŜnych obraŜeń ciała i zmarł  
w drodze do szpitala. 
5 września 2012 r. – prywatny samolot podczas nauki latania 
runął na ziemię 30 metrów od przedszkola w Gotartowicach. 
Pilot i pasaŜer z Rybnickiego aeroklubu zostali przewiezieni 
do szpitala. Na szczęście wyszli z tego bez większych obra-
Ŝeń. Samolot stanął w płomieniach, została zerwana teŜ linia 
wysokiego napięcia za sterami awionetki siedział Wiesław 
Dziuba, emerytowany pilot kapitan PLL LOT. 
 

Nowiny Rybnickie 

J akie ma szanse 70-, 80-letnia kobieta w starciu z profesjo-
nalnym sprzedawca? śadnych. Kupuje koc z wielbłądziej 

wełny, bo taka okazją się długo nie trafi. Potem brakuje na 
leki, telefon, czynsz… zaciąga kredyt. Lista rzeczy, które 
róŜne firmy chcą wcisnąć emerytom, z miesiąca na miesiąc 
robi się coraz dłuŜsza. Scenariusze show pt. „Jak wkręcić 
emeryta” i sztuczek wyglądają bardzo podobnie. Na początku 
jest haczyk. Dawniej była to pielgrzymka np. do Częstocho-
wy czy do Lichenia np. za 9,90 zł z transportem i obiadem. 
Teraz modne są występy kabaretowe, które poprzedzają 

„ w a r s z t a t y  k u l i n a r n e ” . 
Chodzi o to by ściągnąć ludzi na kilkugodzinna prezentację 
garnków ( koców, materacy etc.), która pokarze seniorom 
wszelkie zalety urządzenia. To celowe działania – starszy 
człowiek musi zobaczyć, jak coś działa, nim to kupi. Młodsi 
na podobnych show są niechętnie widziani, bo zadają niewy-
godne pytania. Na takich spotkaniach uczestników cały czas 
faszeruje się informacjami, ile to nieoszczędzaną dzięki no-
wym nabytkom. Później na seniorami pracują specjaliści od 
sprzedaŜy, dokładając „darmowe prezenty”, które najczęściej 
są po prostu tandetną.  Jeśli seniorzy nie mają gotówki na 
„okazyjną” np. pościel, mogą wziąć kredyt. Jakie ma szanse 
70-, 80-letnia kobieta w starciu z profesjonalnym sprzedaw-
ca? śadnych. To wykorzystywanie ludzi- uwaŜają specjaliści 
od sprzedaŜy bezpośredniej. Jeśli jednak senior wziął juŜ na 
zakup kredyt, to banku nie interesuje, co kupił. Gdy na wska-
zanym koncie nie pojawi się rata , po prostu zacznie brutalnie 
windykować. I nie pomoŜe to, Ŝe emeryt czy rencista będzie 
chciał oddać w banku swój odkurzacz czy garnek. Bank na 
początku postraszy go kilkoma listami, a później sprzeda dług 
firmie windykacyjnej . Co będzie dalej? 
Jak nie dać się sprzedawcy na prezentacji 
• Nie chodź na takie spotkanie, jak opisano w tym tek-

ście  
• Jeśli kupiłeś coś po kilkukrotnie wyŜszej cenie albo 

drogiego i niepotrzebnego, to nawet jeśli się wstydzisz 
powiedz o tym rodzinie  

• Pamiętaj aby odesłać wszystko co dostałeś/aś. Starsi 
ludzie popełniają te proste błędy. Pewnej emerytce 
Federacja Konsumenta sporządziła pismo, w którym 
„odstępuje od umowy”, bo odkurzacz nie posiada 
„właściwości, o których  informowaliście Państwo 
podczas prezentacji”, Pismo złoŜyła, ale początko-
wo… nie odesłała sprzętu.- Był za cięŜki- tłumaczyła 
emerytka. To błąd. Zawsze trzeba odesłać cały sprzęt. 

Ostatnio firmy sprzedaŜy bezpośredniej wpadły na nowy 
pomysł i zaczęły sprzedaŜ w miejscach, które są zareje-
strowane jako sklepy. A w sklepach nie moŜna zwrócić 
towaru, dlatego, Ŝe się nie podoba ( jego przyjęcie jest tyl-
ko dobrą wolą sprzedawcy). Zdarzyło wam się to? Przyjdź 
na bezpłatną poradę prawną do siedzimy TMR-u. Nie 
zwlekaj. Przyjęcie jest tylko dobrą wolą sprzedawcy). Zda-
rzyło wam się to? Przyjdź na bezpłatną poradę prawną do 
siedzimy TMR-u. Nie zwlekaj. 
śycie z długiem  
Jeśli po zakupie u akwizytora zostałeś drogimi garnkami, 
kredytem, który ledwo spłacasz, oraz niską emeryturą, posta-
raj się sobie pomóc i zmienić sposób wydawania pieniędzy: 
Pewne wydatki są stałe i trudno coś z nimi zrobić .  
To rata kredytu, który zaciągnąłeś, czy opłata za mieszkanie. 
Inne wydatki są jednak zmienne. Chodzi o jedzenie, samo-
chód, przyjemności, leczenie. Tutaj moŜna sobie pozwolić na 
mniejsze i większe oszczędności. Przerzuć się całkowicie na 
płatności gotówką. O wiele łatwiej jest kontrolować wydatki.  
Dowiedz się na co wydajesz. Niektórzy ludzie przynajmniej 
raz w roku robią dokładny spis swoich wydatków. Zbierają 
KAśDY paragon, notują KAśDY przelew bankowy i dzięki 
temu dokładnie wiedzą, na co idą ich pieniądze. 
Zlikwiduj te usługi, z których korzystasz, a bez których mo-
Ŝesz Ŝyć, np. kablówkę. 

CięŜko spłacić dług emeryturą 
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 DoŜynki w Gminie Lyski  

T egoroczne doŜynki rolnicy z gminy Lyski ob-
chodzili 18 sierpnia w Dzimierzu.  Tradycyjnie 
juŜ świętowanie rozpoczęto naboŜeństwem w 
kościele p.w. św. Mikołaja w PstrąŜnej, które 

poprowadził tamtejszy proboszcz ks. Krzysztof Spyra. 
Barwny korowód doŜynkowy uformował się trzy godzi-
ny później i przeszedł przez wieś na boisko sportowe. 
Tam uroczystego otwarcia doŜynek gminnych dokonał 
wójt Grze-
gorz Gryt. 
W ś r ó d 
doŜynko-
wych gości 
nie zabra-
kło po-
przednich 
w ó j t ó w 
Janiny Ga-
wlyta i 
H e n r y k a 
Buczka, co 
dobrze świadczy o obecnym gospodarzu Gminy. Gośćmi 
doŜynkowymi byli takŜe przedstawiciele samorządu Po-
wiatu w Rybniku w osobach przewodniczącego rady Ja-
na Tokarza i lyseckiej radnej Urszuli Wiśniewskiej, ka-
płani  - proboszcz Krzysztof Spyra i dziekan dekanatu 
pogrzebieńskiego ks. Marek Kirszniok, kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR w Rybniku Andrzej Sauć, przed-
stawicielka Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go Monika Dziuba – Mencel oraz Komendant Posterun-
ku Policji w Gaszowicach Zbigniew Ciałoń. Samorząd 
Gminy reprezentowali radni z Przewodniczącym Rady 
Krystianem Widenką oraz sołtysi. Starostowie DoŜynek 
– Ewa Przybyła i Marek Taszka przekazali bochny chle-
ba z tegorocznych zbiorów Wójtowi oraz Przewodniczą-
cemu Rady Powiatu. 
Część artystyczną rozpoczął koncert Orkiestry Dętej 
Adama Bobra 
z Zawady z 
udziałem ma-
Ŝoretek. Zaba-
wy dla naj-
m ł o d s z y c h 
poprowadzi ł 
Clown ze swo-
im „Wesołym 
Podwórkiem” 
a część bie-
siadną Euge-
niusz Loska. Po nim z programem kabaretowym zapre-
zentowały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dzi-
mierza  oraz Siostry KałuŜa z programem „Schlager hit 
parade”. Występ Teresy Werner poprzedził zabawę ta-
neczną, którą poprowadził „Duet Sempre”.   

Nowinki techniczne: Co to jest ? 

Smartfon (ang. smartphone) – przeno-
śne urządzenie telefoniczne łączące w 
sobie funkcje telefonu komórkowe-
go i komputera kieszonkowego (PDA – 
Personal Digital Assistant). Pierwsze 
smartfony powstały pod koniec lat 90., a 
obecnie łączą funkcje telefonu komórko-
wego, poczty elektronicznej, przeglądarki 
sieciowej,pagera, GPS, jak rów-
nieŜ cyfrowego aparatu fotograficzne-
go i kamery wideo. Większość nowych 
modeli potrafi odczytywać dokumenty 
b i u r o w e  w  f o r m a -
tach OpenOffice,LibreOffice, Microsoft Office i PDF. 

Tablet – przenośny komputer większy niŜ telefon komórko-
wy lub palmtop, którego główną właściwością jest posiadanie 
duŜego ekranu z zastosowaną technologią Multi-Touch. W 
przeciwieństwie do większości klasycznych urządzeń tablet PC, 
tablety nowszego typu nie posiadają fizycznej klawiatury, uŜyt-
kownik posługuje się klawiaturą wirtualną dotykając ekran bez-
pośrednio, bez uŜycia rysika. W odróŜnieniu od komputerów 
osobistych, tablety nie korzystają w zasadzie z nośników wy-

miennych, a jedynie 
z  w b u d o w a -
nych dysków twar-
dych. Dlatego teŜ, 
wszelkie aplikacje 
dostępne są głów-
nie poprzez zakup 
lub bezpłatne po-
branie ze specjal-
nych aplikacji-

sklepów, co wiąŜe się z koniecznością posiadania dostępu 
do Internetu. Tablety mają moŜliwość komunikowania się z 
komputerem osobistym za pomocą portu USB, co słuŜy tworze-
niu kopii zapasowych, przesyłaniu danych lub aktualizacji 
oprogramowania. 

Notebook - Stosunkowo lekki i poręczny komputer prze-
nośny. Notebook po otworzeniu ujawnia płaski wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę, która ma jednak mniejsze 
rozmiary niŜ klawiatury w normalnych komputerach osobi-
stych. Notebook moŜe korzystać z zasilania zewnętrznego, 
oprócz tego ma jeszcze własne baterie, które wystarczają na 
pracę od jednej do trzech godzin bez zewnętrznego źródła zasi-
lania (to właśnie baterie są najcięŜszym elementem notebo-
oków). Jednak notebooki są ok. dwukrotnie droŜsze niŜ kompu-
tery stacjonarne o zbliŜonych parametrach. Por. palmtop, PDA  

 
 
Marzena Groborz Foto: H. Machnik 
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Nazwa zadania Wartość kosz-
torysowa 

Wydatki plano-
wane w roku 2013 

1. W bieŜącym roku zakończono poniŜsze plany inwestycyjne: 

• modernizacja ulicy śelaznej 20 000,00 20 000,00 

• przebudowa budynku PP nr 3 na potrzeby Ŝłobka 497 460,00 297 460,00 

• modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 53 755,00 53 755,00 
• przebudowa węzła komunikacyjnego DW nr 935 ul. Raciborska w Rydułto-

wach 217 482,00 217 482,00 

2. Do końca 2013 roku zaplanowano jeszcze zakończenie n/w zadań inwestycyjnych: 

• budowa wiaty przystankowej na ul. Niewiadomskiej 20 000,00 20 000,00 

• budowa wiaty przystankowej na ul. Radoszowskiej 20 000,00 20 000,00 
• tereny rekreacyjne przy ul. A. Mickiewicza w Rydułtowach – Rydułtowska 

Fikołkownia  RAFA – basen z kulkami 50 000,00 50 000,00 

• modernizacja mostu ul. Barwnej 54 000,00 54 000,00 

• modernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 450 000,00 434 425,00 

• budowa ul. Pietrzkowieckiej – bocznej 250 000,00 250 000,00 

• termomodernizacja budynku SP 1 20 000,00 20 000,00 

• przebudowa boisk przy Zespole Szkół na ul. Raciborskiej 642 000,00 617 850,00 

• modernizacja instalacji hydraulicznej w budynku SP 3 57000,00 57 000,00 

• ŚcieŜka Powstań Śląskich 180 000,00 170 250,00 

• oświetlenie parku USC 47  000,00 47  000,00 

• modernizacja drogi Orłowiec, równoległej do ul. Obywatelskiej 430 000,00 430 000,00 
• Budowa placu zabaw przy ul. Wojciecha Korfantego w ramach programu 

„Razem bezpieczniej”, 55 000,00 55 000,00 

• Utworzenie usług rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach 4 300 919,71 4 239 227,11 

Składamy gorące podziękowania  Ordynatorowi  
II oddziału  wewnętrznego w Rydułtowach   

dr A. Kosteczko oraz jego  wspaniałemu personelowi   
za troskliwą opiekę  nad chorym pacjentem. 

Wdzięczny pacjent 

Ryszard Małek 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów wystąpiło z prośbą do Urzędu Miasta Rydułtowy o przedstawienie inwestycji 
miejskich na 2013 rok. 
W odpowiedzi na pismo z 8.08.2013 r. informuję:  

Serdecznie zachęcamy młodzieŜ, dorosłych w 
wieku  produkcyjnym oraz emerytów do wstę-
powania w szeregi Towarzystwa Miłośników 
Rydułtów.  KaŜdemu gwarantujemy przydział 
interesujących zadań co pozwala pokazać Wasze 
rozliczne talenty.  Członkostwo w Towarzystwie 
to nie tylko obowiązki ( składki 20 zł i uczest-
nictwo w Walnym Zebraniu)  ale teŜ wiele cie-
kawych zajęć dające wyŜycie.  ZaleŜy nam na 
tym by młodsze pokolenie stopniowo  przejmo-
wało odpowiedzialność za istnienie i działalność  

Towarzystwa. 
Za Zarząd  

Henryk Machnik 

Uwaga Czytelnicy, Mieszkańcy Rydułtów ! 
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Uwaga!  

Darmowy kurs komputerowy –  
czy juŜ gdzieś to słyszałeś?  

Tak! Nie mylisz się !   
 

Tym razem zastanowimy się czy - Kultura Alt Dilejt ? 
 

K ultura Alt Dilejt ? - czyli bezpłatny kurs komputerowy dla mieszkańców Ry-
dułtów nadzorowany i prowadzony przez Stowarzyszenie Moje Miasto z dotacji uzyskanej w ramach konkursu na realiza-

cję zadań publicznych Miasta Rydułtowy. Kurs będzie odbywał się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach 
na ul. Obywatelskiej a jego celem jest edukacja kulturalna mieszkańców Rydułtów, a takŜe prezentacja osiągnięć kulturalnych i 
wydarzeń, jakie mają miejsce w naszym mieście, w kraju i poza jego granicami poprzez wykorzystanie komputera i nowocze-
snych technik informatycznych i komunikacyjnych. Kursanci będą mogli przyswoić informacje na temat tego, co dzieje się cie-
kawego w naszym mieści, jaką ofertę kulturalną przygotowały dla nas ośrodki kultury w Rydułtowach a takŜe poza nimi. Przy 
okazji kursanci zapoznają się z obsługą komputera klasy PC a takŜe z edytorami tekstu, arkuszem kalkulacyjnym a takŜe popu-
larnymi programami pocztowymi. Uczestnicy szkoleń będą takŜe mieli okazję zapoznać się z siecią Internet oraz nauczyć obsłu-
gi przeglądarki stron www. Jeśli juŜ sieć Internet to nie obędzie się oczywiście bez komunikacji jak równieŜ poznania moŜliwo-
ści załatwiania spraw w wirtualnych urzędach. To właśnie te umiejętności kursanci nabędą dzięki dotacji, jaką otrzymało Stowa-
rzyszenie MOJE MIASTO w ramach konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy.  Przewidujemy, iŜ w trakcie 
prowadzonego kursu uda się przeszkolić około 50 osób z miasta Rydułtowy.  Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą się zapo-
znać z ciekawą ofertą kulturalną, jaką mamy w naszym mieście i nie tylko, a przy okazji dokształcić się i zapoznać z podstawami 
uŜytkowania komputera i podstawowych aplikacji biurowych.  
 

Zgłoszenia przyjmowane są przez: 
Marek Wystyrk tel. 501  275 095 ; e-mail: m.wystyrk@mojemiasto.net.pl 

Wiesława Ciurko tel. 509 490 717 e-mail: wiesia991@wp.eu 

 
 

Utrudnienia w ruchu drogowym na ulicach naszego Miasta 
w dniu 01.09.2013 r. 

 
 
W dniu 01.09.2013 r. w godzinach od 16:55 do 17:35 na terenie naszego miasta odbędzie się „XXI Ogólnopol-

ski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta z okazji Dni Rydułtów”. 
 
Trasa imprezy prowadzi następującymi ulicami: 
ul. Bema - wyjazd od stadionu KS „Naprzód” Rydułtowy do rynku miasta, 
ul. Ofiar Terroru - przejazd od rynku do ul. Sobieskiego, 
ul. Sobieskiego - przejazd do ul. Strzelców Bytomskich, 
ul. Strzelców Bytomskich - przejazd od ronda do ul. Bema, 
ul. Bema - przejazd do stadionu KS „Naprzód” Rydułtowy - meta biegu. 
 

W związku z powyŜszym uprzejmie informuje, Ŝe na tych ulicach będą 
występowały czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. 

 
Nad przebiegiem imprezy, sprawnym poruszaniem sie zawodników oraz ruchem 

samochodowym i pieszym, nadzór pełnić będą funkcjonariusze Policji, StraŜy Miejskiej 
oraz słuŜby porządkowe organizatora. 

 
Bardzo przepraszam za utrudnienia, które wystąpią w czasie trwania imprezy. 

 
Zastępca Burmistrza Miasta Rydułtowy 

Henryk Hajduk 
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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    

 

FOTOREPORTAś 

Zapraszamy  
do obejrzenia  

kolejnej wystawy  
o tematyce 
górniczej  

p. Henryka Smola 

DoŜynki w Rzuchowie 
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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 

 

Końcowe prace przy pomniku 
Walki i Zwycięstwa 


