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G dy w lesie, ogrodzie czy na łące spotykamy 
grzyby zawsze się nimi zachwycamy . Łatwo je 
rozpoznać. Nie mają liści ani kwiatów. Nie są 
teŜ zielone bo nie zawierają chlorofilu. WyróŜnia 

się więc odcieniem na tle ota-
czających je roślin. Wiele 
grzybów ma charakterystycz-
ny wygląd: duŜy kapelusz 
osadzony na nóŜce. Mogą 
jednak mieć najróŜniejsze 
kształty i kolory. Są nawet 
takie które świecą w ciemno-
ści . Niektóre przypominają 
koralowce, inne rosną na drze-
wach i tworzą coś w rodzaju 
talerzy czy małych bułeczek , 
szczególnie na próchniejących 
pniach lub korze.  Przez długi 
czas naukowcy sądzili, Ŝe 
grzyby to pewna wyjątkowa, 
nieco tajemnicza odmiana roślin. Dziś jednak wiadomo, Ŝe są 
odrębną grupą organizmów wyróŜniających się szczególną 
budową, rozwojem osobistym i sposobem odŜywiania się. 
Wiele grzybów jest jadalnych, a niektóre nawet mają właści-
wości lecznicze. Inne wywołują halucynacje lub są trujące. 
Naukowa nazwa grzyba to Skyciota lub Fungi. Dziedzina 
nauki zajmująca się badaniem grzybów nazywa się Mikolo-
gią. Nas jednak interesują grzyby jadalne. Zachwycamy się 
nie tylko ich wyglądem niezwykłym- wielu ilustratorów ksią-
Ŝek dla dzieci uŜywa ich jako elementu obrazka, ale grzyby 
jadalne szczególnie interesują nas z powodów walorów sma-
kowych. Mogą być składnikiem pysznych sałatek, zup, mięs, 
sosów czy jajek. Naturalnym środowiskiem grzybów to lasy, 
łąki, ogrody; poŜywiają się materią organiczną. Podstawo-
wym poŜywieniem dla nich są chore lub obumarłe drzewa. Z 
pozostałości roślin-li ści, gałązek grzyby wytwarzają próchni-
cę, która uŜyźnia glebę. Pełnią więc waŜną rolę w oczyszcza-
niu lasów. Niektóre gatunki Ŝyją w symbiozie ze zdrowymi 
drzewami dostarczając im składniki mineralne oraz wodę, 
czerpane poprzez grzybnie z gleby. Same zaś Ŝywią się sub-
stancjami dostarczanymi przez drzewo. Naukowcy długo nie 
wiedzieli jak grzyby się rozmnaŜają. Teraz juŜ wiadomo, ze 
zdrowe osobniki rozsiewają mikroskopijne zarodki przeno-
szone przez wiatr.  W glebie zarodki zaczynają wyrastać i 
tworzą cieniutką niteczkę  zwana grzybnią. Z niej wyrasta 
grzyb, który zrywamy i zjadamy. Grzyby potrzebują wody i 
ciepła. Dlatego szybko pojawiają się po letnim deszczu. Nie-
które w ciągu nocy osiągają rozmiar dorosłego osobnika. Po-
dobno jakieś gatunki rosną tak szybko, ze po 10-14 dniach  
kapelusze osiągają około 50 cm średnicy. .Inne wyjątkowo 

długo Ŝyją. Grzybnia moŜe przetrwać całe wieki. Pewne ga-
tunki grzybów mają bardzo intensywny zapach. Słyną  z tego 
między innym  trufle, które są drogimi grzybami. ChociaŜ ich 
owocniki ( to co się zjada) znajdują się pod ziemią , specjal-
nie wyszkolone psy i świnie potrafią je wyszukać z odległości 
20 metrów. Grzyby jednak bardzo szybko się psują. NaleŜy je 
przetwarzać, ugotować, wysuszyć lub w jakiś sposób zakon-

serwować tego dnia kiedyśmy je kupili lub 
nazbierali. Grzyby są popularne wśród niektó-
rych zwolenników zdrowej Ŝywności i diet. 
RóŜne odmiany wycenia się ze względu na 
zawartość białka , witamin i składników mine-
ralnych. Grzyby moŜna przygotować na wiele 
roŜnych sposobów . Niektóre z nich są na-
prawdę pyszne i stanowią główne danie posił-
ku. Oprócz walorów smakowych niektóre ma-
ją intensywny zapach co udziela się potrawie. 
W wielu miejscach zbieranie grzybów ma dłu-
gą historię. Dzisiaj w niektórych regionach 
Europy Zachodniej i Ameryki Południowej 
zajmują się tym zawodowi grzybiarze sprzeda-
jący swoje plony handlarzom.  W Europie 
środkowej i wschodniej robią to równieŜ ama-

torzy i to nie tylko na wsi. Pamiętajmy, Ŝe nogę grzyba ucina 
się noŜem. Nie wyrywa, bo moŜna uszkodzić w ten sposób 
grzybnie. Grzybobranie i grzyby pięknie opisał A. Mickie-
wicz w jednej z ksiąg „Pana Tadeusza”. Mimo tych walorów 
jakie grzyby mają, ale róŜnym źródłom pochodzenia i sprze-
daŜy, trzeba z nimi ostroŜnie. Chodź by były najbardziej ku-
szące a budzą wątpliwości nie naleŜy ich kupować ani zbie-
rać. Unikać równieŜ plastikowych worków i torebek. Smacz-
nego. 

 
Horacy 

Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie… 

Chodźmy na grzyby 



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 pozwole-
nie na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 200 oraz budo-
wę 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 wykonania opraco-
wania dokumentacji technicznej. Prośbę swoją motywował 
tym, Ŝe wystąpiła konieczność uzyskania odstępstwa od prze-
pisów technicznych w związku z zatwierdzeniem geometrii 
drogi, uzyskaniem zatwierdzenia stałej organizacji ruchu 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 PIETRZKOWICKIEJ-
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 
 
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 pozwo-
lenie na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej 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 wykonania opraco-
wania dokumentacji technicznej. Prośbę swoją motywował 
tym, Ŝe wystąpiła konieczność uzyskania odstępstwa od prze-
pisów technicznych w związku z zatwierdzeniem geometrii 
drogi, uzyskaniem zatwierdzenia stałej organizacji ruchu 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 brukar-
skie 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.Otwarcia ofert dokonano 20 sierpnia. 
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Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 lipiec. 
Wartość umowy (projekt): 7 872,00 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, anulowa-
no postępowanie na wyłonienie wykonawcy. Została skory-
gowana wartość kosztorysowa zadania. W trakcie powtórne-
go postępowania 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 Ryb-
nika) oraz branŜy instalacyjnej („DAW-INś Nadzorowanie 
Projektowanie Wykonawstwo DAWID MROZEK" z Gorzy-
czek) - 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 
cenowe, które przewyŜszyły wartość, jaką zamawiający prze-
znaczył na realizację robót. 
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 
ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego i Handlo-
wego 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. 
Według harmonogramu rozpoczęcie robót budowlanych na-
stąpi 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-
CAMI STRZELCÓW BYTOMSKICH I JAGIELLO Ń-
SKĄ 
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 
MICKIEWICZA W RYDUŁTOWACH - RYDUŁTOW-
SKA FIKOŁKOWNIA RAFA - SUCHY BASEN Z PIŁ-
KAMI 
W dniu 15 lipca zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Pro-
dukcyjno-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 wykona-
nia etapu drugiego, czyli wykonania drewnianych przesłon 
elewacyjnych, 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. 
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ZASTANAWIALIŚCIE   SIĘ  KIEDYŚ NAD TYM CZY MALUCHY MOGĄ 
SIĘ UCZYĆ JĘZYKA OBCEGO? OTÓś TAAAAAK!  
I TO W CAŁKIEM PRZYJEMNY  SPOSÓB …. 
 

MUSICAL BABIES to muzyka  taniec  ruch i zabawa!  
 
A wszystko po to, aby w przyjemny, miły, serdeczny i łagodny 
sposób nauczyć naszych milusińskich języka angielskiego. Zda-
jemy sobie sprawę jak waŜna jest przyszłość naszych Dzieci i 
ich sukcesy od najwcześniejszych chwil jego Ŝycia, kiedy jego 
umysł jest tak bardzo otwarty i chłonny, ciekaw świata i wiedzy. 
 Naszym celem było stworzenie przyjaznego Dzieciom miej-
sca, w którym poprzez wszechstronny rozwój uczyć się będą 
języka obcego. W tym wieku narządy mowy są jeszcze wyjąt-
kowo podatne – „plastyczne”, dzięki temu Dzieci z łatwością 
potrafi ą naśladować wymowę kaŜdego języka, co nam doro-
słym często sprawia juŜ powaŜne problemy  
 
 
Na zajęciach dbamy o stworzenie serdecznego , zabawowego 

klimatu. Tematyka zajęć jest ściśle związana ze światem Dziecka : domem, rodziną, zabawą, przyjaciółmi i zwierzę-
tami. Poprzez starannie dobrane ćwiczenia, piosenki, grę na instrumentach, zabawy, wierszyki, rymowanki nasze 
zajęcia są ciekawe i zróŜnicowane. 
Dzieci ucząc się piosenek i rymowanek poznają słownictwo i całe zwroty angielskie w sposób trwały, a tym samym 
o wiele bardziej efektywny od innych metod. Uczą się nie zdając sobie z tego sprawy, przez „kontrolowaną” i twór-
czą zabawę. KaŜde zajęcia Musical Babies mają określone składowe i przebiegają według określonego, lecz - jeśli 
zachodzi taka potrzeba-  elastycznego schematu, który staje się z czasem bliski dzieciom i  zapewnia im poczucie 
bezpieczeństwa. 

 
Spotkania są organizowane w Bibliotece Miejskiej w Rydułtowach w kaŜdy wtorek o godz.: 17.00 ( w zaję-
ciach bierze udział dziecko wraz z opiekunem) 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

W 2007 roku nasz program został takŜe wyróŜniony Certyfikatem EuropeanLangaugeLabel
-. dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych przyznany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Komisarza UE ds.Wielojęzyczności. 

 
Zapisy: tel:603333975   www.kidsacademy.pl 
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N iestety przed nami kolejna jesień i zima a z tym 
związane kłopoty z ogrzewaniem ( koszty) i ekolo-
gią. Wiele razy się zastanawiałem jaka jest przy-
czyna kłopotów gospodarczych krajów z południa 

jeśli wiemy Ŝe ogrzewanie domów przez około 6 m-cy w roku 
tak wiele nas kosztuje a tam ciepło mają za darmo. Z ekologią 
w tym z czystością i śmieciami jest podobnie. Z reguły kraje 
północne lepiej sobie z tym radzą . A jak jest u nas. Rewolucja 
śmieciowa stała się faktem choć jest róŜnie oceniana. Patrząc 
jednak przez pryzmat naszego miasta i gmin sąsiednich spraw-
dza się, ale nie w wymiarze finansowym bo okazuje się, Ŝe 
koszty kaŜdej rodziny się zwiększyły a kłopot teŜ dla gmin bo 
upłynął termin kwartalnej płatności a wiele rodzin nie przesła-
ło pieniędzy na konto naszego miasta i podobnie jest w gmi-
nach sąsiednich. Jeśli powstaną duŜe zaległości w przycho-
dach gmin z tego tytułu to upomnienia , ponaglenia , sprawy 
komornicze , brak pieniędzy w kasach gmin sparaliŜują przyję-
ty system i zachwieją gospodarką gminną. A wydatki gmin są 
spore, wszak w przypadku naszego miasta inwestycje i wydat-
ki są wielokierunkowe. Są to przecieŜ inwestycje związane z 
budową kanalizacji, remontami dróg, budową boisk ( Zespół 
Szkół) czy inwestycje poprawiające wizerunek miasta ( park 
sensoryczny, ścieŜka powstańcza) itp. Nie mówiąc o stałych 
kosztach związanych z utrzymaniem zieleni i czystości, czy 
środkach na oświatę, kulturę czy sport. W tym wszystkim nie-
pokoją coraz wyŜsze koszty utrzymania administracji i kosz-
tów pomocy społecznej. Tu potrzebna jest dogłębna analiza 
rzeczywistych potrzeb. Zasada: bez pracy nie ma płacy musi 
powrócić! Z całym szacunkiem do Związków Zawodowych na 
kopalniach powiem, Ŝe ustawa o moŜliwości przejścia na eme-
ryturę po 25 latach pracy jest złamana, bo jak podają źródła 70 
% takich emerytów pracuje dalej, choć często w innych fir-
mach ale pracujących w kopalniach nie dając moŜliwości za-
trudnienia młodym. Szkoda , Ŝe taka armia ludzi nie znajduje 
zainteresowania działalnością społeczną w klubach czy stowa-
rzyszeniach. Wszak są te moŜliwości bo emerytury górnicze 
nie naleŜą do niskich. Ten brak zaangaŜowania ludzi w wieku 
powyŜej 45 roku jest aŜ nadto widoczny. Brak działaczy w 
klubach sportowych i teŜ niewidoczna jest ta grupa społeczna 
w róŜnych przedsięwzięciach róŜnorakich organizacji działają-
cych w naszym mieście. Dni Rydułtów są powaŜnym przed-
sięwzięciem na których prawie wszystkie organizacje mogłyby 
się zaprezentować i tym samym wzbogacić nasze święto. A co 
mamy- kilka organizacji co roku wzbogacają święto naszego 
miasta. JeŜdŜąc po róŜnych imprezach w naszym rejonie widzę 
często bardziej urozmaicone stoiska i więcej prezentujących 
się organizacji, hobbystów, klubów. Po pieniądze wszyscy 
wyciągają ręce, piszą piękne projekty ale moim zdaniem przy-
znawane środki winne być adekwatne do dotychczasowego 
zaangaŜowania się równieŜ w prestiŜowe przedsięwzięcia mia-
sta w tym w Dni Rydułtów. Obchody 1 maja były róŜnie po-
strzegane ale niewątpliwie była to mobilizacja wszystkich by 
pięknie się zaprezentować. Więc moŜe taką defiladę warto 
organizować na rozpoczęcie Dni Rydułtów w godzinach do 
południowych.  
 
 
 

Statuetka XX lecia TMRu dla Przyjaciół  
 

Jak wiadomo Towarzystwo Miłośników Rydułtów obchodzi 
XX lecie swojej działalności. Z tej okazji jednym z najwaŜ-
niejszych wyróŜnień które przyznajemy najaktywniejszym 
Członkom Towarzystwa i największym Przyjaciołom jest sta-
tuetka XX  lecia TMRu wykonana w węglu. Do grona Przyja-
ciół : Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy , NZOZ dr 
BoŜena Freund- Konieczny , Poseł Ryszard Zawadzki na 
Dniach Rydułtów „doszlusował” dr Radislav Mojzisek z 
Orlovej z którym utrzymujemy przyjacielskie kontakty od 
1993 roku. Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się w Re-
stauracji PARYS w obecności naszych Władz Miasta i zapro-
szonych na Dni Rydułtów Gości. W dniu 10 X odbędzie się w 
RCK Feniks impreza regionalna pod nazwą „Spotkanie z 
Przyjaciółmi TMRu”  na którym kolejne okazyjne statuetki 
wręczymy: Dyrektorowi KWK „Rydułtowy” , Prezesowi Cie-
płowni Rydułtowy i Prezesowi Orkiestry KWK Rydułtowy- 
Anna. 
 

Wybrano Rydułtowika 2012r. i przyznano 
„Złote Grabie” 

 

Komisja w składzie 3 przedstawicieli Urzędu i Rady Miasta 
oraz 3 przedstawicieli TMRu wybrała spośród kandydatów : 
Joanna Rusok, Henryk Mańka, Krystian Burda, Stefan DroŜ-
dŜok  p. Krystiana Burdę. Wręczenia dyplomu i statuetki 
„Rydułtowika” odbyło się na scenie w czasie Dni Rydułtów 
przez p. Burmistrz K. Newy , Prezesa TMRu Henryka Mach-
nik i Z-cę Jerzego Majera w obecności Senatora Adama Ździe-
bło , Starosty z Orlovej i Przewodniczącego Rady Miasta Lu-
cjana Szwana. Odbyła się równieŜ uroczystość wręczenia wy-
róŜnienia „Złote Grabie” przyznanymi przez Radę Miasta dla 
rydułtowskiego Hufca ZHP „Błękitne Niebo” oraz dla Towa-
rzystwa Miłośników Rydułtów. Raz jeszcze dziękujemy za to 
wysokie wyróŜnienie.  
 

„Rzuchowianki” i „Miłośnicy z Rydułtów” 
 na scenach ! 

 

Po śmierci kierownika artystycznego ś.p Czesława Reznera 
wydawało się Ŝe wymienione wyŜej zespoły które występowa-
ły od 2 lat razem nie będą w stanie koncertować. śycie jednak 
idzie naprzód i zespoły występują. Ale w tym na szczęście 
pomogli : nasza p. Urszula Matuszek i obecny akordeonista p. 
Grzegorz. Pod nowym kierownictwem przygotowaliśmy kilka-
naście utworów i z powodzeniem występujemy na doŜynkach , 
festynach i wieczorach okolicznościowych. Występowaliśmy 
między innymi w Rybniku na „kampusie”, w Rzuchowie , 
Kornowacu, Łańcach, w Boguszowicach i na „Święcie Koło-
cza” w śorach. Nadal prowadzimy nabór do męskiej części 
zespołu i czekamy na zgłoszenia w siedzibie TMRu. Próby 
odbywają się na przemian w Rzuchowie i w Rydułtowach. 
Kontakt telefoniczny z Rzuchowiankami ( 515 121 319) zaś z 
„Miło śnikami z Rydułtów” (rezygnujemy z nazwy „Old 
Stars”) 604 388 354 lub 32 414 00 66. 
 

 
H. Machnik 

  

Moje rozwaŜania 
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Podziękowania 

 Serdecznie dziękuję niŜej wymienionym osobom, które zaangaŜowały się  w przygotowanie  

wystaw na Dni Rydułtów, obsługę pawilonów wystawienniczych, obsługę zdjęciową,  
gospodarczą, wsparcie przez przygotowanie słodyczy, uŜyczenie transportu itp.  

Dziękuję osobom: Adamczyk Leszek, Brzęczek Stanisław i Jarosław,  
Gaszka Beata, Gedyk Małgorzata, Garbas Krystyna, Groborz Marzena,  

  Habram Eugeniusz, Jankowski Jerzy i ElŜbieta, Kąsek Kazimierz,  
   Krajczok Grzegorz, Kosteczko Erin, Korbica Andrzej, Mańka Henryk,  

    Majer Jerzy, Machnik RóŜa, Maciejewska Teresa, Malerz Ryszard,  
    Migalska Henryka, Mrozek Lucjan, Nowak Danuta, Paprotny Franciszek,  
      Piła Antoni, Pałka Barbara, Rzaczek Angelika, Swoboda Jan,  

      Stebel Stefania, Tomaszewska Sabina,  
      Widera Krystyna i Adolf, Wieczorek Maria Antonina.  

 
               ZAPRASZAMY  

               MIESZKAŃCÓW 
 

na finał zadania pod nazwą „Jesień z przyjaciółmi TMRu”, który  
odbędzie się w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS”  

w dniu 10.10.2013 r. od godziny 16:00. 
 

W programie: 
1.  Przywitanie, 

2.  Wręczenie statuetek XX - lecia TMRu dla Dyrektora KWK Rydułtowy, Prezesa Ciepłowni Rydułtowy, Prezesa 

Orkiestry KWK Rydułtowy (wręczy Prezes TMRu i Burmistrz Miasta Rydułtowy), 

3.  Występ inauguracyjny „Rzuchowianek” i „Miłośników” z Rydułtów wraz z Przedszkolem nr 4, 

4.  Występ 5 zespołów zakończony występem zespołu tanecznego „Sukces”, 

5.  W r ę c z e n i e  n a g r ó d  w  k o n k u r s a c h   n a  „ N a j p i ę k n i e j s z e  o t o c z e n i e  d o m u ”  

i  „ N a j p i ę k n i e j s z y  b a l k o n ”  ( n a g r o d y  w r ę c z y  B u r m i s t r z  M i a s t a  R y d u ł t o w y  

i Przewodniczący Rady Miasta), 

6.  Występ Zespołu „Gimpel Band” połączony z występem Burmistrzów, 

7.  Kolejne występy zakończone występem zespołu „Sukces”, 

8.  Odczytanie werdyktu Jury (wręczenie 3 nagród - Burmistrz Miasta Rydułtowy, Poseł R. Zawadzki, Prezes 

TMRu), 

9.  Zakończenie wspólną piosenką i zdjęciem, 

10. W trakcie kolejnych występów przewidziany jest posiłek. 

 
Za Zarząd TMRu 
Henryk Machnik 

Zadanie „Jesień z przyjaciółmi TMRu” jest współfinansowane przez Miasto Rydułtowy 
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„Nie ma muzyki  nic nie znaczącej“ - te słowa sławnego 
kompozytora Dmitriego Szostakowicza odnoszą się do 
wszystkich form muzycznych: symfonii, opery, suity  jaz-
zowej, muzyki filmowej, walca czy polki... 
 
W naszej sali koncertowej 06 września słuchaliśmy muzy-
ki klasycznej z okresu baroku XVIII wieku i póŜnoroman-
tycznej XX wieku. 
Gościło u nas  „ Trio Veil”: trzy pełne wdzięku Japonki w 
składzie: dwoje skrzypiec i fortepian. Pianistkę Ayka Mei-
wa  poznaliśmy juŜ  w 2011 roku , gdy po ukończeniu stu-
diów na Akademii Muzycznej w Katowicach wystapiła u 
nas z recitalem fortepianowym . 
 
Na koncercie usłyszeliśmy: 
Sonatę George'a Telemanna, niemieckiego kompozytora, 
jednego z nawaŜniejszych kompozytorów operowych epoki 
późnego baroku, który był częstym gościem w pałacyku 
pszczyńskim, a w jego sonatach znajdujemy wpływy polskiej 
muzyki ludowej, 
Suitę op. 71 z 1902 Maurycego Moszkowskiego (1854-
1925) kompozytora niemieckiego,  którego rodzina  
pochodziła z Polski.  Suita  to szereg tańców, na przemian 
szybkich i wolnych, 
Sonatę Dariusza Milhaud  (1892-1974), kompozytora fran-
cuskiego który będąc ambasodorem Francji w Rio de Janero 
zauroczył się  brazylijska muzyka ludową i jazzem, 
oraz 5 utworów Dmitriego Szostakowicza  ( 1906-1975), 
kompozytora rosyjskiego, na którego ogromną , światową 
popularność wpłynął wielki talent a moŜe teŜ troszeczkę 
legenda jego Ŝycia. Tworzył i Ŝył w Rosji stalinowskiej, w 
systemie totalitarnym, który ograniczał wolność myśli i 
inicjatyw ę twórczą. Był na przemian chwalony i bezlitoś-
nie krytykowany. Wplątany i uzaleŜniony politycznie Ŝył 
w ciagłym strachu, a spakowana walizka stała zawsze 
przy jego łóŜku. 
 
CóŜ... geniusze nie mają łatwego Ŝycia, za to ich muzyka 
przetrwa wieki. Oddaje wszystkie ludzkie emocje. Jest lirycz-
na i romantyczna, radosna i Ŝartobliwa, delikatna i pełna eks-
presji, namiętna i burzliwa - po prostu muzyka do słuchania, 
którą przeŜyli śmy na tym koncercie, za co serdecznie dzięki 
muzykom i organizatorom. 
 

Krystyna Barnabas 
 
 

 
 16.09.2013 Komisja Rynku Pracy, Promocji Miasta oraz 
współpraca z organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta 
zorganizowała spotkanie z organizacjami  pozarządowymi w 
Sali obrad Urzędu Miasta. Na 45 organizacji działających w 
naszym mieście wzięło udział 11 organizacji pozarządowych. 
Z zadań skorzystały 22 organizacje pozarządowe. Łączna 

kwota przeznaczona na ten cel to 560 000,00 zł Kwota przy-
znanych dotacji wyniosła 545 986,00 zł, a kwota wykorzysta-
na przez organizacje to 545 504,17 zł. W dyskusji przedstawi-
ciele wnieśli zastrzeŜenia na dotychczasowe pokrycie kosz-
tów obsługi administracyjnej, która wyniosła 5% która była 
ich zdaniem za mała. Organizacje wnioskowały o 10% na co 
wyraŜono zgodą, będzie to równieŜ  jednym z punktów obrad 
na sesji, która odbędzie się 19 września 2013r. Następnym 
problemem niektórych organizacji pozarządowych to brak 
osobowości prawnej , a taką osobowość prawna posiadają 
centrale tych organizacji, które nie udzieliły pełnomocnictwa 
swoim sekcjom i to uniemoŜliwia pozyskanie dotacji: np. 
Klubowi Skatowemu „Herkules” czy teŜ „Klubowi Honoro-
wych Dawców Krwi” (PCK) w Rydułtowach. Kolejnym pro-
blemem dla stowarzyszeń i organizacji jest zbyt krótki termin 
na złoŜenie poprawek  złoŜonych wniosków o dotacje (5 dni). 
Na podstawie materiałów informacyjnych dla Komisji Rynku 
Pracy, Promocji Miasta oraz Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi  Rady Miasta przedstawiamy tabelę  dotacji 
przeznaczonych na sport i rekreacje. 
 

Bogumił Kosowski 

8.500,00zł 

Klimaty muzyczne w Sali Teatralnej RCK  
„Feniks.” 

Sport i rekreacja : Spotkanie komisji 
Rynku Pracy  

Nazwa podmiotu Tytuł projektu Kwota wy-
wnioskowanej  
dotacji 

Kwota przy-
znanej  
dotacji 

Stowarzyszenie 
Klub Przyjaciół 
„Nowsi” 

Organizacja Dnia 
Dziecka, jako 
imprezy rekre-
acyjno-sportowej 
z elementami 
edukacji ekolo-

 
2.400,00zł 

 
1.800,00 zł 

KS „Naprzód „ 
Rydułtowy 

Halowe turnie-
je piłki noŜnej 
w ramach  
sportu i rekre-
acji 

 
4.470,00zł 

 
4.000,00zł 

UKS „Feniks” Liga kryteriów 
ulicznych o 
Puchar Burmi-
strza Miasta 
Rydułtów 

 
3.000,00zł 

 
3.000,00zł 

Polski Związek 
Hodowców Gołę-
bi Pocztowy od-
dział w Rydułto-
wach 

Loty gołębi 
pocztowych 
dorosłych i 
młodych z 
miejscowości  i 
zagranicznych 

 
3.500,00zł 

 
3.000,00zł 

Związek Harcer-
stwa Polskiego  
Chorągiew Ślą-
ska Hufiec Ry-
dułtowy 

śywo i zdrowo, 
na błękicie jest 
sportowo 

 
11.520,00zł 

 
9.700,00zł 

KS „Naprzód” 
Rydułtowy 

Halowe Turnie-
je piłki noŜnej 

 
4.000,00zł 

 
4.000,00zł 

UKS „Piątka  Cross R-ski 9.540,00zł 
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M e c z 
t o w a -
r z ys k i 
w Ry-

dułtowach z Górni-
kiem Zabrze uświetnił 
jubileusz 90-lecia 
Naprzodu. Górnik 
okazał się bezlitosny 
dla świętującego urodziny klubu i strzelił mu aŜ siedem go-
li.Gwiazdą spotkania okazał się wracający do zdrowia po 
kontuzji Bartosz Iwan, który w ciągu trzech minut ustrzelił 
hat tricka. Mecz był rozgrywany 4×30 minut.  

 
 

Zbigniew Harazim 

 
 
 
 
 
 
 

W  Wodzisławiu po raz pierwszy odbył się Ba-
lans Foto Festiwal. Przez dwa dni 07-
08.09.2013 w Wodzisławskim Centrum Kul-
tury moŜna było obejrzeć wystawę fotografii i 

wziąć udział w prezentacji zdjęć Stowarzyszenia Foto Balans. 
Na warsztatach uczestnicy mieli moŜliwość podziwiania foto-
grafii dwóch znanych polskich artystów i wielbicieli kobiece-
go piękna, specjalizujących się w aktach  Arkadiusz Branic-
ki oraz Andrzej” Fetish” Frankowski . Goście specjalni 
zdradzili kilka tajników swojej pracy. Uczestnicy mogli zada-
wać pytania oraz zrobić sobie pamiątkowe  zdjęcie.  
 
 

 Marzena Groborz 

Foto Festiwal w Wodzisławiu  

Śląskim 

90-lecie Naprzodu Rydułtowy 

Fot. Zbigniew Harazim  

 UKS „Ognisko” Organizacja IX 
Otwartych Mi-
strzostw Szcho-
wych w Ry-ach 

 
1.920,00zł 

 
1.920,00z
ł 

UKS „Ognisko” Festiwal Turnie-
jów Szachowy 

790,00 zł 790,00zł 

Polski Związek 
Hodowców Gołębi 
Pocztowy oddział 
w Rydułtowach 

I Rajd Zuchowy  
„Zamykanie la-
su” 

 
1.134,00zł 

 
1.134,00z
ł 
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Projekt „ŚWIADOMY OBYWATEL” 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu  obywatelskiego” 

Godziny urzędowania 
Biura w Rydułtowach 

 

Poniedziałek: 9:30 – 17:30 
Wtorek: 9:30 – 17:30 
Środa: 8:30 – 16:30 

Czwartek: 8:30 – 16:30 
Piątek: 8:30 – 16:30 

Godziny Porad Prawnika  
 

Poniedziałek: 11:00 – 
17:00 

Wtorek: 13:30 – 17:30 
Środa: 08:30 – 15:30 
Piątek: 08:30 – 14:30 

tel. 32 414 00 66   

Z biura mogą korzystać mieszkańcy powiatu wodzisławskiego oraz  rybnickiego i raciborskiego. Mieszkańcy  
pow. Wodzisławskiego mogą takŜe korzystać z Biura w PCPR w Wodzisławiu, OPS w Gorzycach i UG w Mszanie. 

Ze względu na ograniczony 
wymiar godzinowy, wskazane 
jest wcześniejsze telefoniczne 
ustalenie terminu spotkania z 

prawnikiem. 

Biura Bezpłatnych Porad Prawnych  
i Obywatelskich  świadczą usługi: 

 
- prawo pracy (ochrona praw 
pracowniczych, ochrona stosunku pracy)  
- prawo rodzinne (m.in. separacja, 
rozwód, alimenty) 
- prawo cywilne (umowy cywilnoprawne, 
sprawy spadkowe itp.) 
- ubezpieczenia społeczne (prawo do 
emerytury, renty) 
- przepisy dotyczące pomocy społecznej 
oraz świadczeń społecznych 
- prawo administracyjne www.swiadomy-obywatel.pl  

Promocja projektu „świadomy obywatel na XXI Dniach 
 Rydułtów oraz w Wodzisławiu Śląskim na  

Forum Stowarzyszeń 

Do końca listopada przyjmujemy chętnych do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.  
Przypominamy, Ŝe Nasz program kończy się z miesiącem listopada. Konieczne są wcześniejsze 

zapisy ze względu na duŜe zainteresowanie klientów.  
Serdecznie Zapraszamy ! 
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Na rydułtowskim tunelu powstała ŚcieŜka Powstań Śląskich. 
Jej pomysłodawcą jest Marcin Połomski – urzędnik miejsco-
wego ratusza. Przyzwyczajenie mieszkańców do chodzenia 
na skróty przyczyniły się do zagospodarowania terenów zie-
lonych, przyległych do biblioteki przy ul. Mickiewicza. 
ŚcieŜka Powstań obrazuje fakty z historii naszego kraju i re-
gionu. Uświadomienie 
młodzieŜy wydarzeń hi-
storycznych, które miały 
miejsce „nie gdzieś tam” 
ale tu w Rydułtowach 
jest cenną lekcją – pod-
kreśliła Pani burmistrz 
Kornelia Newy.  ŚcieŜka 
połączyła wydarzenia z 
przed lat ze współczesno-
ścią. Pomysł Marcina 
Połomskiego „obrobili” architekci z firmy AMAYA Agniesz-
ka i Bartosz Majewscy a wykonali pracownicy ZGK w Ry-
dułtowach pod nadzorem wydziału inwestycji UM. ŚcieŜkę 
tworzą trzy załamania nawiązujące do znanej ze zdjęć lotni-
czych trasy. Całość na kształt róŜy z trzema pąkami czyli pla-
cami symbolizującymi trzy powstania, na których znajdują się 
pomniki mające formę skrzydeł. Na ścieŜce znajduje się rów-
nieŜ postument upamiętniający poległych powstańców. Prze-
cięcia wstęgi dokonali :Burmistrz miasta Kornelia Newy, 
Marcin Połomski, Stefan Dembczyk (krewny Jerzego Demb-
czyka – powstańca poległego w czasie walk na tunelu) oraz 
przedstawicielki Związku Kombatantów Walk i Męczeństwa 
w Katowicach.  Otwarciu towarzyszył występ orkiestry KWK 
Rydułtowy – Anna pod dyrekcją Jana Wojaczka, chóru 
„Cecylia” pod dyrekcją Donaty Miłowskiej oraz recytacja 
wiersza Juliusza Ligonia „jestem śląskie dziecko” w wykona-
niu ucznia kl. Id SP nr 1 Jakuba CzyŜa. Atrakcją i dopełnie-
niem otwarcia była inscenizacja walk powstańczych na Gór-
nym Śląsku. Rekonstrukcję przygotowała grupa GRH – Po-
wstaniec Śląski z Wodzisławia Śląskiego z udziałem grup 
GMH – Berliner Mauer oraz GRH Oberschleisen.   
 

Barbara Laszczyńska  

Otwarcie ścieŜki Powstań-
czej :Teraźniejszość obudziła historię. 

FelgiFelgiFelgiFelgi    
aluminiowe, stalowe 

ul. Boh. Warszawy 47, 44-280 Rydułtowy 

        Wulkanizacja Wulkanizacja Wulkanizacja Wulkanizacja     
                                                        wymiana tłumikówwymiana tłumikówwymiana tłumikówwymiana tłumików    

    

Najnowsza technologia  

PIASKOWANIE  
                 spawanie 
PROSTOWANIE malowanie 

Szybkiego powrotu do zdrowiaSzybkiego powrotu do zdrowiaSzybkiego powrotu do zdrowiaSzybkiego powrotu do zdrowia    
Kol. AndrzejowiKol. AndrzejowiKol. AndrzejowiKol. Andrzejowi    

śyczyczyczyczą Kole Kole Kole KoleŜanki i Koledzy anki i Koledzy anki i Koledzy anki i Koledzy     
Z Towarzystwa MiłoZ Towarzystwa MiłoZ Towarzystwa MiłoZ Towarzystwa Miłośnikównikównikówników    
    Rydułtów i nie tylko...Rydułtów i nie tylko...Rydułtów i nie tylko...Rydułtów i nie tylko...    

Ubierz się w śmieci – czyli pokaz  mody eko-
logicznej w Zespole Szkół w Rydułtowach. 

Suknia balowa z opakowań po chrupkach, płyt CD, firanka 
z butelek plastikowych to tylko niektóre z propozycji po-
wtórnego wykorzystania zuŜytych materiałów. Uczniowska 
kreatywność nie zna granic. Tym lepiej, gdy moŜe przysłu-
Ŝyć się środowisku naturalnemu. W listopadzie w Zespole 

Szkół w Rydułto-
wach odbędzie się 
niecodzienne wyda-
rzenie - pokaz mody 
ekologicznej. Szkolna 
grupa wspierania kre-
atywności pod czuj-
nym okiem nauczycie-
lek języka angielskie-
go Ewy Wiesner oraz 
Marceliny Kuźnik od 
początku września 

wykonuje wspaniałe  kreacje korzystając z materiałów pozy-
skanych w trakcie porządkowania piwnic oraz innych zakamar-
ków szkolnych. Nadzór oraz doradztwo podczas szycia ubrań 
sprawują panie z obsługi szkoły- Ewa Pośpiech oraz Janina 
Rajs, które z wykształcenia są modystkami. „Chcemy pokazać 
naszym uczniom, jak waŜny jest recykling oraz  odpowiedzial-
ność za środowisko naturalne” – mówi Ewa Wiesner, inicjator-
ka wydarzenia. „Mamy nadzieję, Ŝe nasz pokaz wpłynie pozy-
tywnie na wyobraźnię uczniów i ich rodziców oraz pozwoli na 
popularyzowanie niestandardowego wykorzystywania surow-
ców wtórnych”. PowyŜej na zdjęciu niektóre z propozycji, któ-
re będzie moŜna zobaczyć juŜ 4 listopada w Zespole Szkół w 
Rydułtowach. 
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Uradowana Ŝona wraca do domu.  

- Wyobraź sobie, Ŝe dzisiaj przejechałam trzy razy na czerwo-
nym świetle I ani razu nie zapłaciłam mandatu  

- No I ? 
- Za zaoszczędzone pieniądze kupiłam sobie torebkę. 

*  *  *  
Rozmawiają dwaj koledzy z pracy: 

- Franek, dlaczego szef jest na ciebie zły OD tygodnia? 
- Tydzień temu była impreza zakładowa I szef wzniósł toast 
"Niech Ŝyją pracownicy!", a ja zapytałem "Tak? A z czego?" 

*  *  *  
Przychodzi krowa do lekarza z uśmiechem OD ucha do ucha. 

- Co pani taka rozbawiona 
- Nie wiem, to chyba Po trawie 

*  *  *  
Do domu przyszedł ksiądz z kolędą. Po modlitwie i poświęce-

niu domu zwrócił się do małej dziewczynki: 
- Umiesz się Ŝegnać, dziecko? 

- Umiem. Do widzenia. 
*  *  *  

Spadający jak kamień spadochroniarz krzyczy do mijanego w 
powietrzu kolegi: 

- Mój się nie otworzył! Szczęście, Ŝe to tylko ćwiczenia  
*  *  *  

W pewnej firmie nastał nowy dyrektor. Zwołał zebranie 
wszystkich pracowników: 

- Od teraz nastają nowe porządki: 
Sobota i niedziela są wolne Bo to weekend. W poniedziałek 

odpoczywamy Po weekendzie. We wtorek przygotowujemy się 
psychicznie do pracy. W środę pracujemy. W czwartek odpo-
czywamy Po pracy. W piątek przygotowujemy się do weeken-

du. Czy są jakieś pytania? 
- Długo będziemy tak zapierdalać?  

*  *  * 

N iech się schowają maseczki, szczepionki i 

takie tam - niech Ŝyją czosnek, miód i cytry-

na! Domowe sposoby na grypę i przeziębie-

nie. Niekwestionowanym królem domowej 

apteki jest czosnek. To podstawa wszelkiego rodzaju wywarów, 

syropów i naparów. Nie powinno to dziwić, poniewaŜ czosnek 

ma silne działanie antybakteryjne, łagodzi katar i kaszel. 

 Syrop z czosnku: Najpopularniejszym czosnkowym prepara-

tem jest syrop. Aby go przyrządzić naleŜy zmiaŜdŜyć kilka 

ząbków, a do powstałej masy wcisnąć sok z dwóch cy-

tryn całość zalać niewielką ilością przegotowanej, schłodzonej 

wody. Miksturę przekładamy do ciemnego słoiczka, odstawia-

my na kilka dni, odcedzamy. Powstały syrop pijemy trzy razy 

dziennie. Mleko z miodem i czosnkiem: Z syropem o palmę 

pierwszeństwa walczy wybuchowa mieszkanka mleka, masła, 

czosnku i miodu. Przepis jest banalnie prosty. Do szklanki cie-

płego mleka dodajemy łyŜkę masła i łyŜkę miodu. Całość do-

prawiamy dwoma ząbkami rozgniecionego czosnku. Specyfik 

powoli wypijamy, wyobraŜając sobie, Ŝe mikstura ta wybornie 

smakuje. Napój nawilŜa i natłuszcza błony śluzowe gardła oraz 

działa dezynfekująco. Syrop z cebuli: Cebula - bliska kuzynka 

czosnku, dla bakterii zabójcza. Najczęściej polecanym specyfi-

kiem jest syrop, który zmniejsza wydzielanie śluzu, ma właści-

wości wykrztuśne i bakteriobójcze. Syrop przyrządza się 

z pokrojonych w plastry cebul, które układa się warstwa-

mi, przekładając miodem lub zasypując cukrem. Nie zaszkodzi 

dodać kilku pokrojonych w plastry ząbków czosnku. Tak przy-

gotowaną miksturę odstawia się na kilka godzin w ciepłe miej-

sce. Syrop powinno się pić od 3 do 5 razy dziennie. 

 Rosół z kury: Bulion wspomaga leczenie infekcji, działa 

przeciwzapalnie i ułatwia odkrztuszanie. Jeśli doda się do niego 

natkę pietruszki, ząbek czosnku (mało oryginalny pomysł) i 

pieprz - efekt leczniczy murowany - przynajmniej tak mówią ci, 

którzy polecają ten przepis. Napar z lipy: Kolejnym sposobem 

na objawy przeziębienia i grypy jest napar z lipy, który ma wła-

ściwości przeciwgorączkowe, łagodzi katar i bóle głowy. Po-

przez działanie napotne usuwa z organizmu szkodliwe substan-

cje. Istnieje kilka sposobów na przyrządzenie takiego naparu. 

Najprostszy sposób na herbatkę z lipy jest następujący: 2 ły-

żeczki suszonych kwiatów lipy zalewa się wrzątkiem i pa-

rzy przez około 10 minut.  Później naleŜy wywar przecedzić i 

wypić. Gorący, jeśli ktoś nie ma wysokiej temperatury, bądź 

letni, gdy pacjent gorączkę ma. Do naparu moŜna dodać miód, 

sok z cytryny lub sok malinowy. Napar z mięty pieprzowej 

lub tymianku: ObniŜają gorączkę, działają wykrztuśnie i an-

tybakteryjnie. Oba przygotowuje się tak samo. ŁyŜeczkę ziół 

zalewa się wrzącą wodą - tak do połowy szklanki. Specyfik 

naleŜy przyjmować kilka razy dziennie, zawsze przygotowując 

go bezpośrednio przed wypiciem. 

 Skonsultowano z lekarzami NZOZ Rydułtowy. 

 

Marzena Groborz 

Wakacje 2009… 

 

 

Humor Humor Humor 
Nazwa firmy 

Zdrowie: Domowe sposoby 
 na przeziębienie i grypę 
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Otwarcie ronda imienia prof. Antoniego Motyczki 

Koncert w  
Parku Sensorycznym w Rydułtowach 

Ostatnie wydarzenia o charakterze inwestycyjnym , społecz-
nym i kulturalnym w mieście o których głośno we wszystkich 
medialnych przekazach świadczą, Ŝe mamy do czynienia z 
pozytywną ofensywą reklamowo- promocyjną . Mamy prze-
cieŜ juŜ czynny park sensoryczny. Choć to park niewielki ale 
naleŜy do nielicznych w Europie. Bardzo liczni znakomici 
Goście na otwarciu parku potwierdzają iŜ jest to znakomity 
pomysł. CzyŜ nie było równie dobrym pomysłem marketingo-
wym zbudowanie i otwarcie „ŚcieŜki Powstańczej” – unikalnej 
w kraju. Liczba Gości pochwały i zachwyty nad pomysłem i 
wykonawstwem znowuŜ to potwierdzają. I kolejna uroczystość 
– konferencja projektu „NiezaleŜna od polityki , szerokością 
geograficzną nieograniczona – muzyka” zorganizowana przez 
Bibliotekę Publiczną z udziałem chóru Lira i chóru z Orlovej 
Lutyni , którzy m.in. wystąpili z pieśniami Mikołaja Góreckie-
go i równie sławnego kompozytora czeskiego Leosza Janaczka 
Goście „ z wyŜyn znawstwa muzyki” zachwycali się nad ory-
ginalnością przedsięwzięcia i zapewne te pochwały przeniosą 
nie tylko do Katowic i Ostrawy. I kolejna ofensywa ! Podwój-
ne poŜegnanie lata przy dźwiękach muzyki! Z jednej strony 
atrakcyjne i zróŜnicowane programowo występy w tym Orkie-
stry KWK Rydułtowy z zespołami tanecznymi na scenie naszej 
„Rafy” a w tydzień później młodzi muzycy ze Szkoły Muzycz-
nej im. Pawła Św. zagrali w wieczornej scenerii w świeŜo 

 

otwartym parku sensorycznym. Przybyli Goście z gmin ościen-
nych i oczywiście nasi Mieszkańcy nie kryli pochwał i zachwy-
tów za znakomite organizacje i poziom artystyczny wykonaw-
ców tak na „Rafie” jak i „Rydułtowskiej OdpręŜalni Sensorycz-
nej Rosa” . I jeszcze jedna akcja- akcja uroczystość . Chodzi o 
nadanie imienia rondu ku pamięci zmarłego prof. Antoniego 
Motyczki. Rada Miasta jednomyślnie podjęła uchwałę o nadaniu 
nazwy „Rondo prof. Antoniego Motyczki” a władze wykonaw-
cze zorganizowały ciekawą uroczystość odsłonięcia nie tylko 
płyty ale teŜ zorganizowano spotkanie ze wspomnieniami przy-
byłych o zmarłym a tak zasłuŜonym Profesorze dla naszego 
miasta. Proszę mi przypomnieć inną uroczystośc na której było-
by aŜ 3 Posłów , 3 Starostów, 5 Włodarzy miast i gmin i wielu 
innych znakomitych Gości w tym najbliŜsza Rodzina Profesora. 
CzyŜ to nie była rydułtowska ofensywa ! Takiej ofensywy Ŝy-
czymy Włodarzom Miasta i w latach przyszłych, bo miło miesz-
ka się w Rydułtowach które są coraz piękniejsze i atrakcyjne 
oryginalnymi przedsięwzięciami.  

Henryk Machnik  

Rydułtowy w ofensywie! 
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Festiwal Kołocza Swojskiego  

DoŜynki 2013 w Boguszowicach 

Foto H. Machnik 
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Kącik poetycki 

„ PoŜegnanie” 
Pustka w głowie…to jest znak 
śe do domu wracać czas… 
 

JuŜ się wszystko wypaliło 
To co miało być…juŜ było 
 

Wszędzie pięknie, dobrze jest 
Lecz wszystkiemu przyjdzie kres 
 

Więc się Ŝegnam z gospodynią 
I Cu downą mą krainą 
 

Dzięki Bogu, płynie czas 
Wkrótce znów powitam Was 
 

Wakacje 2009… 
K.K. 12.09.09 

Uczestnicy Konkursu na Najpi ękniej-
sze  Otoczenie oraz  Najpi ękniejszy 

Balkon 

Zgłoszenia do konkursu na „Najpiękniejsze  
otoczenie” 
 
1. Staniek Paweł 
2. Adamczyk Piotr 
3. Państwo Ćmok 
4. Korbica Andrzej  
5. Rogoś Dorota 
7. Pinior Barbara  
8. Kleszowska Diana 
9. Podziowski Dariusz 
1o. Machnik RóŜa  
11. Państwo Miliczek  
12. Państwo Czediwoda 
13. Szypuła Gabriela 
 
Zgłoszenia do konkursu na „Najpiękniejszy  
balkon” 
 
1. Hajto Urszula  
2. Państwo Barnabas 
3. Chmielewski 
4. Majer Antoni 

5. Matuszczyk Sylwia  
6. Lipa Maria 
7. Postawka Tadeusz 
8. Kieś Anna 
9. Meca Iwona 

Plakaty ze zdj ęciami wszystkich 
uczestników z II serri konkursu b ędą 
prezentowane w dniu 10.10.2013 w 
czasie uroczysto ści „ Jesie ń z przyja-
ciółmi TMRu” na któr ą serdecznie za-
praszamy do RCK. 

Konkurs cz. III 
Ogrody oraz balkony 

P. Czediwoda 

P. Miliczek 

Szypuła Gabriela 
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P. Barnabas P. Chmielewski 

Antoni Majer Maria Lipa 

Iwona Meca 

Anna Miś 
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Relacja z XXI Dni Rydułtów 

Fot. Zbigniew Harazim 

Foto: M. Groborz oraz S. Tomaszewska 
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Impreza w Wodzisławiu Śląskim 
Forum Stowarzyszeń 

Foto Marzena Groborz 

Orkiestra  Rydułtowy z zespołami tanecznymi oferują: 

*Koncerty Orkiestry z towarzyszeniem zespołów tanecznych i śpiewu 
*Przemarsze defiladowe z MaŜonetkami 
*Koncerty okazyjne itp. 
 
Kontakt: 
ORKIESTRA RYDUŁTOWY 
Ul.Leona 2 44-280 Rydułtowy 
tel. 783 465 360 lub 604 095 665 
NIP 647-10-24-492 
Bank PKO 22 1020 2472 0000 6302 0157 8335 
E-mail: 
zspol@sukcesrydultowy.pl  
www.sukcesrydultowy.pl 



Wydawca: Towarzystwo Miłośników Rydułtów, Rydułtowy, ul. Traugutta 289, tel. (032) 414-00-66; Kolegium Redakcyjne (tel. 41400-
4140066); Red. Nacz. B. Kosowski, Z-ca Red. Nacz. M. Stebel, Sekretarz: E. Jankowska, członkowie: S.Brzęczek, M.A.Wieczorek, 

E.Jankowska, M.Stebel,  J.Majer, B. Gaszka, Angelika Rzaczek, Sabina Tomaszewska, Marzena Groborz, Grzegorz Krajczok; 
e-mail: kluka.tmr@interia.pl;  

nasza strona: www.tmrrydultowy.pl;  Redaktor wydania: M. Groborz ; Zdj ęcia na zlecenie TMR wykonują: FOTO BARON Rydułto-
wy, ul. Ofiar Terroru 20a,  tel. 4579177;  FOTO SYCHA Rydułtowy, ul. Bema 22, tel. 4579242. Druk okładki: TMR  

Materiały zamieszczone w „Kluce” są zastrzeŜone. Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych do druku korespondencji.  

 

* realizacja recept 
* szybkie terminy 
* gabinet okulistyczny 
* sprzedaŜ i aplikacja soczewek kontaktowych        
* okulary do odbioru ju Ŝ w 1 h 
* Szkła okularowe renomowanych  firm  
*10% rabatu na  HOYA 

SŁAWOMIR WATOŁA 
Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15 

tel. 457 87 01, 692 421 492 

MAGDALENA WOJTASZEK-PAWLIK 
Wtorek od 10:00 

Piątek 15:00 
( na zapisy) 

LEK. MED. WOJCIECH SZAREK 
 

Środa od 15:00 do 17:00 
Sobota od 9:00  
( na zapisy) 

Bezpłatne badania  wzroku i dobór  
okularów 

Posiadamy nowoczesny  sprz ęt diagnostyczny! Kupon Rabatowy ! 
10% Rabatu przy zakupie okularów. 

Wystarczy okazać wydanie „Kluki” z tym 
ogłoszeniem. 


