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O d czasu do czasu piszę o zwierzętach, bo warto 
szczególnie w dzisiejszych czasach, poświęcić im 
więcej uwagi począwszy od robaka zwykłego a 
skończywszy na słoniu. KaŜdy człowiek powinien 

uzmysłowić sobie przytaczania juŜ przeze mnie wypowiedzi 
jednego z indiańskich wodzów; „zwierzęta bez człowieka 
potrafią Ŝyć, człowiek bez zwierząt nigdy”. We współcze-
snym świecie relacje między człowiekiem a zwierzętami ule-
gły diametralnie na gorsze. A to bardzo niedobrze. Zwierzęta 
towarzyszyły człowiekowi na dobre i na złe od powstania 
ludzkości. Pełniły w jego Ŝyciu, róŜne role i funkcje. I tak jest 
do dzisiaj, choć technika i obojętność odsunęły je na dalszy 
plan. Nie liczymy się z nimi i skazujemy na zagładę nie zda-
jąc sobie sprawy z tego, jakie wyrządzamy sobie zło. Gdyby 
nie były waŜne w naszym Ŝyciu, Noe nie zabrał by ich do 
arki. NaleŜy więc pamiętać o ponadczasowej wypowiedzi 
indiańskiego wodza. Zacznę od psa, bo ten obok kota jest 
człowiekowi najbliŜszy. Pies był pierwszym zwierzęciem 
oswojonym przez człowieka. Do wyróŜnienia – najwcześniej 
oswojonego zwierzęcia pretenduje teŜ kot. Jak to się stało, 
skąd ta wyjątkowa przyjaźń, powiązanie między człowie-
kiem, psem i kotem, która przetrwała tysiąclecia, przezwycię-
Ŝyła wszelkie trudy i czas, trudno dziś dociec.  Pies był i jest 
przyjacielem człowieka na róŜnych szerokościach geograficz-
nych we wszystkich okresach rozwoju cywilizacji słuŜy boga-
tym i biednym. Znosi dolę i niedolę, asystuje człowiekowi w 
polowaniu, na wojnie, podczas zawodów sportowych i w co-
dziennym szarym dniu. Występował w roli pasterza stróŜa 
domowego i podwórkowego, opiekuna dzieci, przyjaciela 
ludzi samotnych, przewodnika, opiekuna ludzi kalekich, ra-
townika, detektywa i Ŝołnierza. I tak jest do dziś. Znany jest 
epizod z II wojny światowej, kiedy armia rosyjska miała wy-
szkolone psy – samobójców, które z ładunkiem wybuchowym 
szły na czołgi nieprzyjacielskie. Psom stawiano pomniki 
wdzięczności, skazywano na śmierć, sprowadzano do roli 
niewolnika. Traktowano je więc prawie tak jak człowieka. 
Był przedmiotem skrajnego okrucieństwa. Jego wizerunki 
moŜna spotkać na wielu staroŜytnych płaskorzeźbach, egip-
skich freskach, jako mumie w grobowcach egipskich fara-
onów. O niektórych pamięć przetrwała setki lat dzięki ich 
niezwykłym czynom, osiągnięciom bądź dzięki niezwykłości 
ich panów i opiekunów. Musimy jednak pamiętać Ŝe pies to 
zwierzę dzielne, oswojone przez człowieka. Mimo tego, Ŝe 
moŜna było go przystosować do Ŝycia w symbiozie z czło-

wiekiem, za-
chował swój 
p i e r w o t n y 
instynkt agre-
sywności i 
krwioŜerczo-
ści. Symbo-
lem psiej dzi-
kości i okru-
cieństwa stał 
się meksykań-
ski buldog 
Berillo, które-
go Hiszpanie 
uŜywali do 

walki przeciwko In-
dianom. Zresztą do 
dziś hoduje się spe-
cjalne agresywne i 
krwioŜercze rasy. 
P rzec i w ieńs t we m 
takiego zwierzęcia 
moŜe być czarny pu-
del Moustache słuŜą-
cy w armii napoleoń-
skiej. Podczas bitew 
pełnił rolę łącznika i 
był ulubieńcem puł-
ku. Za swe zwycię-
stwo w bitwach pod 
Marengo i Austerlitz 
został odznaczony i 
otrzymał stałą rację 
Ŝywnościową grena-
diera. Na przestrzeni wszystkich wojen mamy znane przykła-
dy niezwykłej słuŜby psa. Bardzo lubimy filmy nawiązujące 
do tego tematu. Wspomnę tylko „Czterech pancernych i psa” 
NajwyŜszą jednak sławę wojenną zdobył Prohaska - pies au-
striackiego, siódmego pułku piechoty. Za swoją ofiarność 
otrzymał dystynkcję kaprala. Jego skóra jest przechowywana 
w muzeum przyrodniczym w Klagenurcie. Niezwykła inteli-
gencją odznaczał się podobno Pold – pies genueńskiego boha-
tera Andrea Dorii. Strzegło go dwoje ludzi, dbając o jego 
kondycję. Niemałą sławę zdobył równieŜ Nowozelandczyk 
Boatswion – ulubieniec angielskiego poety-lorda Byrona. 
Gdy pies zdechł Byron kazał wznieść pomnik i wykuć w ka-
mieniu napis: „Tu spoczywają zwłoki psa, który był, który 
był pręŜny nie będąc próŜnym, był mocny nie będąc zuchwa-
łym, był odwaŜny nie będąc dzikim”. Pies podobno asystował 
Michałowi Aniołowi, gdy ten, malował kaplicę Sykstyńską. 
Pudel Wagnera – wybitnego niemieckiego kompozytora co 
wieczór zajmował swoje miejsce w orkiestrze a sam mistrz 
powiedział o nim. „najlepszy przyjaciel spomiędzy wszyst-
kich stworzeń”. Pieskowi George Sand – przyjaciółce Chopi-
na, Fryderyk poświęcił swojego walca. Foksterier Laurel to-
warzyszył Napoleonowi podczas wygnania. Jednak najsłyn-
niejszym psim gwiazdorem był Rin-tintin. Słynny amerykań-
ski reŜyser Cecil de Mille powiedział „Publiczność bardziej 
lubi psy niŜ moje filmy”. JeŜeli tak naprawdę jest, to dowód 
na to,  Ŝe ciągle fascynuje nas wierność, inteligencja i intuicja 
psa. Kochamy je!  
 

Horacy 

Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie… 

Nasi starzy przyjaciele     

dla  
Pana Jana Jargonia za 

przekazanie 1%  
podatku na cele  

programowe TMR’u.  



A no właśnie – idą Święta. Kiedy czytacie Państwo te 
słowa, moŜe nawet juŜ jesteście po wigilijnej wie-
czerzy. To najwspanialszy czas w przeciągu całego 
roku – spotkania z najbliŜszymi, czas pojednania, 

zadumy. To pora najwłaściwsza na wspominki i refleksje. Jaki 
był ten mijający rok a jaki będzie ten nadchodzący. 
Mnie takŜe przyszła ochota na wspominki. Najpierw te z ostat-
nich dni. Znowu dały się nam we znaki Ŝywioły i poczyniły 
całkiem spore szkody. Tym razem sprawcą był huragan Ksa-
wery. Zniszczył nam pięknie przyozdobione choinki i połamał 
sporo gałęzi. Nie oparły się mu takŜe niektóre dachy naszych 
mieszkańców. Mam nadzieję, Ŝe udało się zabezpieczyć domo-
stwa tym z Państwa, którzy ponieśli straty. Przykro mi bardzo. 
Mam jedynie nadzieję, Ŝe okres świąt i początek roku będą 
odświętne i szczęśliwe dla nas wszystkich. 
Cały ten rok 2013 był dla naszego miasta całkiem łaskawy. 
Wewnątrz obecnego wydania gazety znajdziecie Państwo wy-
kaz inwestycji, które udało się nam zrealizować w tym roku. 
Niektóre dopiero rozpoczęliśmy – znaczy to jednak, Ŝe będą 
kontynuowane w najbliŜszym czasie. 
Mam nadzieję, Ŝe i bez tego zestawienia dało się zauwaŜyć w 
mieście tegoroczne inwestycje.  Mam równieŜ  nadzieję,  Ŝe 
trafili śmy z ich realizacją w potrzeby mieszkańców. 
Zdaję sobie jednak sprawę, Ŝe nie da się zrealizować oczeki-
wań wszystkich rydułtowików. Dlaczego ? Bo to jest po prostu 
niemoŜliwe. KaŜde bowiem działanie i kaŜda inwestycja wiąŜą 
się nierozłącznie z pieniędzmi. A tych jest u nas (podobnie, jak 
w Waszych portfelach) tylko określona ilość. Za kaŜdym ra-
zem więc, kiedy wymyślamy nową inwestycję, musimy zna-
leźć środki na jej realizację. Bardzo często powoduje to odsu-
nięcie na czas późniejszy innych zadań. Bardzo często  są to 
zaś zadania bez których Ŝycie części naszej społeczności jest 
utrudnione.  
Na ostatnich spotkaniach z mieszkańcami mówiono właśnie o 
takich sprawach. Muszę przyznać, Ŝe w większości przypad-
ków przyznawałam w duchu rację osobom, które przedstawia-
ły problemy. W większości wypadków były mi one juŜ znane. 
Jednak nie da się zrobić wszystkiego. Nawet gdyby się bardzo 
chciało. Trzeba jakoś godzić potrzeby miasta i układać je we-
dług waŜności i posiadanych pieniędzy. Tak to juŜ jest. Nawet 
w naszych rodzinach. Muszę przyznać, Ŝe jest to jedno z naj-
bardziej  niewdzięcznych zadań  Rady Miasta i  Burmistrza. 
Niesłychanie trudno bowiem powiedzieć „nie”, kiedy samemu 
widzi się, Ŝe naleŜało powiedzieć „tak”. Pieniądze to jednak 
fatalny wynalazek ... 
A teraz juŜ pora na świąteczne i noworoczne Ŝyczenia. 
A Ŝyczę Wam spokojnych, wyciszonych, w miarę rodzinnych 
Świąt BoŜego Narodzenia. Nowy Rok zaś niech będzie dla 
Was rokiem, w którym spełnią się najskrytsze marzenia. 
 

 Burmistrz Miasta Rydułtowy 
Kornelia Newy 

 
 
 
 
 

 
UTWORZENIE TERENU USŁUG REKREACYJNYCH 
PRZY UL. OFIAR TERRORU – PARK SENSORYCZNY 
Podpisywano porozumienie z Okręgiem Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Katowicach, dotyczące rozliczenia nakładów 
finansowych, jakie zostały poniesione przez PZW na moder-
nizację budynku przy ul. Barbary 16 w Rydułtowach w okre-
sie, kiedy obiekt był uŜyczany naszym wędkarzom.  
 
KOMPLEKSOWA TERMMOMODERNIZACJA SZE-
ŚCIU OBIEKTÓW UZYTECZNO ŚCI PUBLICZNEJ 
Biuro SOLARSYSTEM opracowało aktualizację dokumenta-
cji projektowej i przekazało ją w dniu 29 listopada. 
W dniu 29 listopada dokonano zgłoszenia robót związanych z 
remontem kotłowni olejowej i wymianą instalacji c.o. w bu-
dynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Radoszowach. 
 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ 
Trwają prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji 
projektowej upływa 15 maja 2014 r. Wartość umowy: 18-
0 810,00 zł 
 
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY PIETRZKOWIC-
KIEJ  
W dniu 19 listopada przekazano drogę do uŜytkowania. Za-
kończono rozliczanie inwestycji. Wartość inwestycji : 18-
4.383,74 zł. 
 
MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU ORŁOWIEC - 
RÓWNOLEGŁEJ DO ULICY OBYWATELSKIEJ 
Trwa rozliczanie inwestycji. 
 
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 
Prowadzone są uzgodnienia z właścicielami sieci gazowniczej 
oraz sieci energetycznej.  Termin wykonania opracowania 
dokumentacji: 28 luty 2014 r. 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ NR 1 – PROJEKT 
Oczekujemy na opinię Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej, dotyczącą przyjętych rozwiązań 
zastępczych zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochro-
ny przeciwpoŜarowej budynku szkoły (opracowana przez 
powołanego przez nas eksperta). PowyŜsza opinia pozwoli na 
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zabezpie-
czeń przeciwpoŜarowych placówki. Umowny termin uzyska-
nia opinii to 15 stycznia 2014 r. 
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP1  
Zlecono opracowanie aneksu do audytu energetycznego w 
zakresie wymiany oświetlenia na oświetlenie energooszczęd-
ne. Umowę, na opracowanie audytów na dwa budynki oświa-
towe (SP1 i G1) podpisano ze Sławomirem Kwiatoniem w 
dniu 22 listopada (na łączną kwotę 3 500,00 zł). W dniu 22 
listopada podpisano ugodę o naprawie szkody spowodowanej  
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SPRAWOZDANIE Z PRAC 
 BURMISTRZA I URZĘDU 

za okres od 21 listopada do 18 grudnia 2013 roku 

DLACZEGO … 

Krok po kroczku … idą Święta 
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ruchem zakładu górniczego. Głównym zakresem robót, wy-
konanych do końca bieŜącego roku będzie naprawa zaryso-
wań i pęknięć tynków ścian i stropów w kilku pomieszcze-
niach budynku szkoły. 
 
PLAC ZABAW PRZY UL.WOJCIECHA KORFANTE-
GO 
Zakończono roboty i dostawę urządzeń zabawowych. W dniu 
18 listopada dokonano odbioru końcowego. Wartość robót i 
dostawy urządzeń: 63 314,90 zł (współfinansowanych z pro-
gramu „Razem bezpieczniej”). 
 
TERENY REKREACYJNE PRZY ULICY ADAMA 
MICKIEWICZA W RYDUŁTOWACH - RYDUŁTOW-
SKA FIKOŁKOWNIA RAFA – SUCHY BASEN Z PIŁ-
KAMI 
Rozliczono inwestycję. Wartość zadania -  48 394,13 zł 
 
OŚWIETLENIE ULICY JACKA  
Uzupełniono dokumentację projektową. 
 
MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
W GIMNAZJUM NR 1  
W dniu 28 listopada podpisano umowę z Zakładem Usług 
Budowlano-Projektowych ”SPORT-PROJEKT” mgr inŜ. 
Zdzisław Postół na opracowanie programu funkcjonalno-
uŜytkowego. W dniu 9 grudnia firma przekazała dokumenta-
cję. W najbliŜszym czasie zostanie ogłoszone postępowanie 
przetargowe na wykonanie robót prowadzonych w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
 

I nformujemy, Ŝe Miasto Rydułtowy dokonało wyboru 
banku, który obsługiwał będzie nasze konta bankowe 

przez najbliŜsze 5 lat. Tak więc od 1 stycznia 2014 r. funkcjo-
nować będą nowe rachunki Miasta Rydułtowy. Prowadzone 
one będą w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju. 

Oto numery najwaŜniejszych kont bankowych: 
• rachunek podstawowy: 47 8470 0001 2001 0054 8078 

0001, 
• rachunek kaucji gwarancyjnych: 09 8470 0001 2001 

0054 8078 0006, 
• rachunek ZFŚS: 25 8470 0001 2001 0054 8078 0009, 
• rachunek wadium: 79 8470 0001 2001 0054 8078 0007, 
• rachunek środków Funduszu Pracy: 52 8470 0001 2001 

0054 8078 0008. 
 

UWAGA: Dla wpłat z tytułu: podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych i prawnych, opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz opłat za wieczyste uŜytkowanie 
gruntu, najem i dzierŜawę kaŜdy z kontrahentów otrzyma z 
Urzędu Miasta w formie pisemnej indywidualne numery ra-
chunków bankowych, na które będzie dokonywać wpłat wg 
powyŜszych tytułów.  

NaleŜności z tytułu:  
• opłat za udostępnianie danych osobowych - naleŜy 

wpłacać na rachunek 
  47 8470 0001 2001 0054 8078 0001, 

• pozostałych podatków - naleŜy wpłacać na rachunek  
90 8470 0001 2001 0054 8078 0003, 

• pozostałych opłat - naleŜy wpłacać na rachunek  
63 8470 0001 2001 0054 8078 0004.   

  

Informacja o nowych rachunkach bankowych  
obowi ązujących od 1 stycznia 2014 r.  

P od takim przewodnim tytułem odbyły się 
kolejne Gwarki w Ośrodku Kultury 
„Zameczek” w Czernicy. W górniczej 
gali, zebrani w sile 60 męŜczyzn, w trady-

cyjny, górniczy sposób świętowali Barbórkę. 
Gwarki prowadził i technicznie przygotował Jerzy Kawulok zaś 
zabawom towarzyszył zespół muzyczny pod kierunkiem Anto-
niego Hojki. Spędzone razem chwile na długo pozostaną w pa-
mięci uczestników. 
 

I ja tam byłem, szlachetny  
napój piłem, a co zobaczyłem  

na fotografii uwieczniłem  
Jerzy Majer 

„A w Zameczku dziś bal, Gwarki mają 
swój czar…”  
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W spólnym odśpiewaniem piosenki „Do kołyski” 
podczas koncertu zespołu DŜem w Rydułtow-
skim Centrum Kultury, zakończyliśmy obcho-
dy 90-lecia istnienia harcerstwa w Rydułto-

wach. Frekwencja koncertu przeszła nasze najśmielsze ocze-
kiwania – wszystkie miejsca były zajęte przez  widzów. War-
to dodać, Ŝe koncert odbył się w 
formie akustycznej, co w histo-
rii zespołu DŜem zdarza się 
rzadko. Przed samym wystę-
pem gwiazdy na scenie zapre-
zentowały się lokalne zespoły 
bluesowe: B-Band, The Blues 
Experience oraz nasz hufcowy 
zespół Skaut Family, które za-
serwowały nam muzyczną 
ucztę bluesową. Dziękujemy 
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam 
przy organizacji wydarzeń związanych z jubileuszem. A ta-
kich wydarzeń było niemało, między innymi wydanie płyty 
"Błękitne Niebo", premiera filmu "U stóp Szarloty", organiza-
cja zlotu harcerzy rydułtowskich  w Jeleśni, nadanie nowego 
sztandaru hufca i wiele wiele innych. Cieszymy się, Ŝe har-
cerstwo w Rydułtowach stało się rozpoznawalne i odgrywa 
duŜą rolę społeczną w kształtowaniu młodych ludzi, czego 
wyrazem było uhonorowanie Hufca ZHP „Błękitne Niebo” w 
Rydułtowach odznaką „Złote Grabie” podczas tegorocznych 
Dni Rydułtów. Przed nami VII Harcerski Jarmark Świątecz-
ny, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców Rydułtów i 
okolic. 16 grudnia natomiast odbierzemy Betlejemskie Świa-
tło Pokoju, by móc później przekazać je mieszkańcom nasze-
go miasta. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w na-
szych wydarzeniach. 

 
Zastępca Komendantki Hufca  
ds. organizacyjnych: 
Sławomir Duda 

 

 

B ardzo duŜym sukcesem zakończyły się zawody w 
judo organizowane przez Prezydenta Miasta My-
słowice w dniu 24.11.2013 r. Młodzi judocy UKS 
„Dwójka” Rydułtowy wystąpili w 13-stu katego-

riach wagowych zdobywając indywidualnie 11 medali oraz 
druŜynowo zajęli IV miejsce. Trenerem młodych judoków 
jest Pan Jan Mańka. 
 
Medale zdobyli: 
I MIEJSCE – ZŁOTY MEDAL 

Leks Paulina     kat. 30kg 
śydek Jagoda   kat. + 45kg 
Graniczka Igor  kat. 36 kg  

II MIEJSCE – SREBRNY MEDAL 
Kuczek-Feć Natalia              kat. 30 kg. 
Hoszycki Maksymilian        kat. 24 kg. 
Koziołek Wojciech               kat. 33 kg. 
Wawrzyńczak Jakub            kat. 42 kg. 

III MIEJSCE – BR ĄZOWY MEDAL 
Norek Daria                   kat. 42 kg. 
Gwóźdź Tomasz            kat. + 48 kg. 
Suponik Jakub               kat. 45 kg. 
Naczyński Bartosz         kat. 33 kg. 
 

W zawodach startowało 360 zawodników z 36 –ciu klubów z 
Polski i zagranicy. Przed turniejem zostały wręczone puchary 
w klasyfikacji medalowej za cykl 5-ciu turniejów w tzw. 
GRAND PRIX MYSŁOWICE . Bardzo duŜy sukces odnieśli 
judocy  UKS „Dwójka” Rydułtowy w klasyfikacji medalo-
wej zajmując I miejsce, zdobywając 34 złote medale pokonu-
jąc MOSiR Mysłowice (28 złotych medali) , oraz AZS Opole 
( 26 złotych medali). W GRAND PRIX MYSŁOWICE 
udział wzięli zawodnicy z 47 klubów Polski i zagranicy. 

Obchody 90Obchody 90Obchody 90Obchody 90----lecia istnienia harcerstwa w lecia istnienia harcerstwa w lecia istnienia harcerstwa w lecia istnienia harcerstwa w 

Rydułtowach zakończoneRydułtowach zakończoneRydułtowach zakończoneRydułtowach zakończone    

Udany start młodych Judoków UKS 
„Dwójka” Rydułtowy w III –cich  

Mistrzostwach Miasta Mysłowice . 

 

 

Właścicielka KARASEK MARIA 
 

SKLEP CZYNNY W GODZINACH 
PONIEDZIAŁEK-PI ĄTEK  7-21 

SOBOTA 7-19 
  NIEDZIELA 10-18 

 
ZAPRASZAMY! 

Nowy Nowy Nowy Nowy     

sklep sklep sklep sklep     

LEWIATAN LEWIATAN LEWIATAN LEWIATAN     

w w w w     

RyduRyduRyduRydułtowachtowachtowachtowach    
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O d wielu juŜ lat samą uroczystość „barbórkową” 
poprzedzają biesiady gwarków organizowane 
przez liczne związki zawodowe kopalni oraz SITG. 
W przeddzień „barbórki” odbyła się Akademia 

Barbórkowa w wyremontowanym i pięknie okazyjnie przy-
ozdobionym budynku administracyjnym kopalni (Dom Orkie-
stry). Na  uroczystość przybyło całe  kierownictwo kopalni, 
przedstawiciele Kompanii Węglowej, Urzędu Górniczego, 
pracownicy dozoru, przedstawiciele związków zawodowych i 
liczni zaproszeni Goście których przywitał dyrektor d/s. pra-
cowniczych mgr Marcin Maciejczyk. Okolicznościowe prze-
mówienie poświęcone głównie problemom kopalni ale przed-
stawiające teŜ perspektywy kopalni wygłosił dyrektor kopalni 
mgr inŜ.. Janusz Matuszek. Z pośród gości publiczne wystą-
pienia mieli między innymi starosta wodzisławski mgr inŜ.. 

Tadeusz Skatuła oraz nasza pani burmistrz mgr Kornelia Ne-
wy. Wśród kierowanych Ŝyczeń dla załogi kopalni na ręce 
dyrektora kopalni nie zabrakło teŜ  TMR’u. śyczenia połączo-
ne z wręczeniem statuetki z symbolem wagi  wręczyliśmy by 
kierownictwo kopalni rozwaŜając o problemach kopalni nie 
zapomniało jednak o przyjaciołach. Jak zwykle oprawy uro-
czystości dodała uroczystość wręczania honorowych szpad 
górniczych najbardziej zasłuŜonym pracownikom. Tą uroczy-
stość poprowadził Naczelny InŜynier kopalni  -  dyrektor 
Aleksander Chowaniec przy pomocy „Starej Strzechy”. Szpa-
dy odebrali: Chmielewski Mirosław, Durczok Marek,  Gem-
balczyk Michał,  Górecki Grzegorz, Juraszek Krzysztof , Ka-
czyński Zbigniew, Kaleta Janusz, Mijał Jerzy, Pietrasz Kry-
stian, Sobik Piotr, Szurek Zbigniew. Po hymnie górniczym i 
odprowadzeniu licznych pocztów sztandarowych odbyła się 
część artystyczna w wykonaniu Orkiestry KWK Rydułtowy 
Anna pod kierunkiem Jana Wojaczka z towarzyszeniem zespo-
łów tanecznych działających z orkiestrą. Piękna muzyka, 
śpiew, Ŝywiołowe tańce, przepiękne stroje, więc nic dziwnego 
Ŝe nie brakowało braw i  zachwytów . Dodatkową atrakcją był 
występ z monologiem znanej artystki estradowej Pani Joanny 
Bartel która pokazała niesamowity talent nawiązywania kon-
taktów z publiką. Obiad i poczęstunek zakończył tą tradycyjną 
uroczystość barbórkową. W drugim dniu czyli 4 grudnia w 
kościołach odprawiono uroczyste msze święte z licznym 
udziałem górników i ich rodzin. Szczególną oprawę miały 
uroczyste msze święte odprawione w Kościele Św. Jerzego w 
Rydułtowach oraz w Pszowie i Rudach Raciborskich. 
 

Henryk Machnik 

Do Mieszkańców Rydułtów Do Mieszkańców Rydułtów Do Mieszkańców Rydułtów Do Mieszkańców Rydułtów     

i Gmin Sąsiednichi Gmin Sąsiednichi Gmin Sąsiednichi Gmin Sąsiednich    
 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów jest jedyną prócz ZHP organizacją pożytku  

publicznego w Rydułtowach. W związku z tym istnieje możliwość przekazania 1%  

podatku na działalność kulturalną prowadzoną przez TMR. Oczywiście istnieją też  

inne organizacje, fundacje szkolne, fundacje na rzecz kościoła, na rzecz osób  

dotkniętych chorobą itp.  
 

Jeśli jednak chcesz Czytelniku by w Rydułtowach i naszym regionie działo się wiele  

ciekawych i interesujących rzeczy w sferze kultury, to zadeklaruj swoje 1% na rzecz  

Towarzystwa Miłośników Rydułtów Nr Rej. 0000002098, który działalność kulturalną  

prowadzi dla wszystkich mieszkańców.  
 

Osoby, które zadeklarują 1% uzyskują możliwość nieodpłatnego wypełnienia  

PIT-u  w siedzibie TMR-u. 
    

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemyWszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemyWszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemyWszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy    

    

Za Zarząd TMRu Za Zarząd TMRu Za Zarząd TMRu Za Zarząd TMRu     

H. Machnik H. Machnik H. Machnik H. Machnik     

Barbórka na  kopalni „Rydułtowy—Anna”  



1  kwietnia 1932 roku kopalnia „Charlotte” została za-
mknięta. Los zadrwił z Ŝartu „primaaprilisowego”. 
Wielka niegdyś kopalnia, zatrudniająca kilka tysięcy 
robotników, stanowiąca w  okolicy Rydułtów potęŜną 

bazę fabryczną, została zamknięta, zwyczajnie , jak mały skle-
pik, od którego odeszli klienci. Ostatnią wypłatę załoga ode-
brała ze łzami w oczach. Pracownicy odbyli  szychtę 31 marca 
i odeszli, pozostawiając wielki okręt pracy na łasce czasu, 
mrozu, wichrów, upałów. Nie stracono jednak całkowicie na-
dziei w moŜność uratowania „ Charlotty”. Zatrzymano najbar-
dziej potrzebnych ludzi, aby pompy działały,  drogie maszyny 
i urządzenia były kaŜdej chwili gotowe do pracy. Minęło czte-
ry lata nędzy gospodarczej. Właściciele „Charlotty”  postano-
wili obudzić z letargu śpiącą kopalnię. 15 maja zeszłego roku 
w podziemia kopalni zjechała pierwsza partia górników, za-
opatrzonych w kilofy, młotki wiertnicze i inne przyrządy do 
pracy. Tego dnia odbyto pierwszą od czterech lat szychtę kon-
kretnej pracy górniczej, na ścianach, przodkach filarach. 
Przede wszystkim jednak zajęto się odbudową kopalni. Bo 
cztery lata, to  -  okazało się  -   wystarczający okres na  zruj-
nowanie zakładu pracy, na przeobraŜenie Ŝywego organizmu 
fabrycznego w cmentarzysko kopalniane.  

„CHARLOTTE” PRZEDSTAWIA STRASZNY WIDOK. 
Po pięciu minutach pobytu na terenie kopalni, orientujemy się 
powierzchownie w jak strasznie zaniedbanym stanie znajduje 
się „Charllote” Na podwórcu ogromne masy róŜnego Ŝelastwa,  
czerwieniejącego się od rdzy. Tory kolejowe zarośnięte wyso-
ką trawą. Naokoło porozrzucane wózki  - wywrotki. ZbliŜamy 
się do takiego wózka. Pogięty, połamany rdzą i dziurawy. Z 
blaszanych boków wózka, zostało tylko sito. To rdza poŜerała 
tak tutaj wszystko. Na  podwórzu zwisa Ŝelazne rusztowanie 
istniejącego kiedyś „pomostu” między dwu szybami. W jed-
nym miejscu rusztowanie to jest załamane. Część Ŝelastwa 
opiera się o ziemię. Zardzewiałe to i pognite, jak wózki.  
 - Tu  była parę dni temu katastrofa  -  objaśnia mnie jakiś ro-
botnik  - Podczas rozbierania tego mostu, za wcześnie oberwa-
ła się część tych wielkich sztabów  
Ŝelaznych, które są zardzewiałe i 
ledwie trzymają się w  kupie. I 
przycisnęło chłopa. Nawet nie pi-
snął. A szkoda go. Był dobry robot-
nik. Teraz wszystko jest w napra-
wie. Co moŜna naprawić, naprawia 
się, a co nie  -  wyrzuca się. Ale, 
ileŜ tutaj, przy tej restauracji, robo-
ty, ileŜ trudu potrzeba! Powyłamy-
wane drzwi, poobrywane balkony, 
poniszczone mury  -  i wszystko, 
wszystko, wszystko , wydaje się juŜ 
nie do uŜytku. A tu właśnie pracują 
nad doprowadzeniem wszystkiego 
do generalnego porządku.  A jak 
wyglądały Rydułtowy w czasie kry-
zysu ( lata 1932-36 ).  (Przypomnę  
Ŝe po zamknięciu kopalni 
„Charllote” w 1932 roku bez pracy 
zostało ponad 2100 górników). 

Rydułtowy Ŝyją nadzieją poprawy na „Charlotte”  
Obejrzałem dość dokładnie kopalnię „Charlotte”. Zapomnia-
łem dobrze obraz nieprawdopodobnego spustoszenia, jakie 
przedstawia obecnie ta kopalnia po kilkuletniej nieczynności. 
Teraz spaceruję ulicami gminnego miasta Rydułtowy. I mimo-
woli ciśnie mi się do wyobraźni analogia Rydułtów z Zawier-
ciem. Tak, to jest Zawiercie, tylko w o wiele mniejszych roz-
miarach! Jakoś dziwnie duŜo tutaj jest ludzi o biednym, głod-
nym wyrazie miast w ośrodku centralnym Górnego Śląska. 
Ale podobieństwem jest tylko fabryczny sposób zabudowania 
miasta. Poza tym, jest to zupełnie inny ośrodek, niŜ np.. Wiel-
kie Hajduki, Świętochłowice, czy  Łagiewniki. Rydułtowy  
znacznie przypominają inne ośrodki fabryczne na Śląsku, swo-
im ubóstwem materialnym. Procentowo, jest tutaj najwięcej 
bezrobotnych spośród wszystkich ośrodków Górnego Śląska. 
Ktoś udzielał mi takich charakterystycznych informacji: w 
Rydułtowach, na jednego pracującego przypada pięciu bezro-
botnych, na 15 tysięcy mieszkańców miasta przypada 3500 
osób, mieszkających w budynkach kopalnianych; z tej cyfry 
więcej niŜ 90 proc. nie płaci  czynszu;  w koloniach robotni-
czych mieszkają  bezrobotni, którzy nie mogą nawet zapłacić 
za mieszkanie 3 - 4  złote miesięcznie; zaległości z tego tytułu 
wynoszą ponad 220.000 złotych; domy kopalniane są przeła-
dowane; na kolonii w Radlinowcu (Radlikowcu) mieszka w 
jednym domku 150 osób! Dlaczego tak jest? Jedna tylko odpo-
wiedź: normalny los miasta, wyrosłego na kopalni i nieroze-
rwalnie z nią związanego. śycie kopalni jest Ŝyciem miasta. 
Gdy kopalnia przeŜywa „koniunkturę”, miasto opływa w do-
brobycie. Gdy kopalnia runęła pod wpływem ogólnej biedy 
gospodarczej  -  miasto teŜ musiało upaść. Ale teraz 
„Charlotte” zaczyna  się budzić pomału. Powstaje, po kilku 
latach letargu. Zaczyna teŜ powoli podnosić się i miasto. I 
pewno wróci do swojego dobrego zdrowia, sprzed lat. W Ry-
dułtowach wszyscy w to wierzą.  

 
Na podstawie ksiąŜki: „Dzieje Kopalni Węgla Kamiennego 
Rydułtowy  -  Anna”, w której został zamieszczony artykuł 
Wacława Śledzińskiego napisany 25 sierpnia 1937 roku. w 

gazecie „Polska Zachodnia”. 
 

KLUKA  336/1 Styczeń   2014 Historia  8 
„Charlotte” budzi si ę... 



KLUKA 336/1 Styczeń 2014 Historia  9 

N ieprzewidziane trudności przy budowie opóźniały 
ukończenie tunelu. By wywiązać się z umowy 
koncesyjnej, 1 października 1856 roku oddano do 
ruchu odcinek z Czernicy, przez Rydułtowy i 

Rybnik do Orzesza. Pociągi z Czernicy do Rydułtów omijały 
niedokończony tunel odcinkiem kolei obejściowej Interims-
bahn. Była to przystosowana do regularnej eksploatacji daw-
na trasa obejściowa. Ruch na tym odcinku był kłopotliwy, 
gdyŜ do pokonania wzniesienia potrzebne były dwie lokomo-
tywy. RównieŜ przed ukończeniem tunelu, 29 grudnia dotarto 
do Mikołowa. 
  Z takim trudem budowany tunel nie wytrzymał naci-
sku zawodnionego górotworu. Silne wiosenne opady spowo-
dowały nasiąknięcie mało spoistych skał nad tunelem i mię-
dzy 3 a 10 maja 1857 roku nastąpiło zgniecenie tunelu na 
długości około 100 m. W niektórych miejscach fundamenty 
ścian bocznych przesunęły się do środka o dwa metry. Nastą-
piło równieŜ wypiętrzenie spągu. Tylko szybka interwencja 
górników z sąsiednich kopalń, którzy zabezpieczyli tunel 
obudową drewnianą, uratowała go od całkowitego zagniece-
nia. 
 Katastrofa ta zaciąŜyła na kondycji finansowej spółki, 
która stanęła na skraju bankructwa. Jednak interwencja pań-
stwa i pomoc finansowa górnictwa pozwoliły na odbudowę 
tunelu. Zaczęto ją od załoŜenia sklepienia dolnego, które za-
pobiegło dalszemu schodzeniu się ścian bocznych. Następnie 
popękane ściany wzmocniono poprzez dodatkowy mur od 
wewnątrz oraz załoŜono nowe sklepienie. W miejscach w 
których zniszczenia były największe, likwidowano stare omu-
rowanie zastępując je nowym. Na skutek tak przeprowadzo-
nej odbudowy, tunel miał zmniejszony przekrój i nadawał się 
do załoŜenia jednego toru. Po zakończeniu tych prac, zaskle-
piono i zasypano szybiki. Z dniem 16 grudnia 1858 roku tunel 
został oddany do eksploatacji. W następnym roku stację kole-
jową z Czernicy przeniesiono do Rydułtów, nie zmieniając jej 
nazwy. 
 20 grudnia 1858 roku oddano do ruchu ostatni odcinek 
trasy z Mikołowa do Idaweiche (Katowice-Ligota). Stacja ta 
juŜ od 1852 roku miała połączenie z Katowicami. Z tym 
dniem linia kolejowa Racibórz - Nędza - Katowice została 
ukończona. 
 Niepotrzebną linię obejściową zlikwidowano, pozosta-
wiając krótki odcinek torów jako bocznicę do czernickiego 
gipsołomu, a dokładniej do parowej kruszarni gipsu. 
 Przez wiele dziesiątków lat tunel bez większych pro-
blemów słuŜył linii kolejowej. Sytuacja zmieniła się w 1939 
roku. W jego drugiej połowie widmo wojny wisiało w powie-
trzu. Naród polski przygotowywał się do odparcia agresji 
hitlerowskiej. W końcowych dniach sierpnia do Rydułtów 
przysłano z Pszczyny pluton saperów celem zaminowania 
tunelu, a do osłony prac, oddział wartowniczy. Zaminowanie 
udało się szybko wykonać dzięki pomocy pracowników wyŜ-
szego dozoru kopalni, którzy przysłali do pomocy kilku gór-
ników strzałowych. Wczesnym rankiem 1 września, na wia-
domość Ŝe od Suminy zbliŜa się do Rydułtów niemiecki po-
ciąg z uzbrojoną drezyną z ckm, saperzy około godziny 600 
wysadzili tunel. Zniszczenie tunelu było bolesnym ciosem dla 

armii niemieckiej, gdyŜ przerwał połączenie okręgu rybnic-
kiego z Raciborzem, Kędzierzynem a dalej z Dolnym Ślą-
skiem. Druga linia z Rybnika do Suminy przez Jejkowice 
równieŜ została przerwana przez wysadzenie mostu w Zamy-
słowie. Do odbudowy tunelu przystąpiono 8 września. Jednak 
metodą górniczą nie dało się pokonać kurzawki. Dopiero fir-
ma Phillip Holzmann z Berlina odbudowała tunel stosując 
metodę odkrywkową. Wykonano głęboki wykop, którego 
brzegi zabezpieczono stalowymi elementami i szeregiem roz-
pór. Po załoŜeniu Ŝelbetowej konstrukcji tunelu, dół zasypa-
no. Przy okazji wykonano dwa wywietrzniki, które poprawiły 
wentylację. Do ruchu tunel został oddany 10 lipca 1941 roku. 
Do tego czasu przewozy towarowe odbywały się uruchomio-
ną ponownie trasą objazdową. Do pokonania wzniesienia 
uŜywano, jak poprzednio, dwóch lokomotyw. Ruch pasaŜer-
ski kończył się w Rydułtowach, a z drugiej strony w Suminie. 
Między tymi stacjami kursowały autobusy. Na szczęście ustę-
pujący w 1945 roku Niemcy nie zdąŜyli uszkodzić tunelu. Od 
dawna nie remontowany tunel groził zawaleniem. Woda i 
mróz powodowały odpadanie kolejnych warstw ceglanego 
sklepienia. Śląska Dyrekcja PKP juŜ od 1959 roku czyniła 
starania w kierunku naprawy tunelu. Zawodniony i niebez-
pieczny tunel uniemoŜliwiał przeprowadzenie w nim trakcji 
elektrycznej, która juŜ w roku 1970 prowadziła z  Kędzierzy-
na przez Suminę i Rybnik do Chybia z odgałęzieniem do Nie-
dobczyc. W 1977 roku uruchomiono połączenie elektryczne 
Rybnika z Katowicami. Do Rydułtów trakcja dotarła w 1986 
roku. Z wiadomych powodów dalej elektryfikacji nie moŜna 
było prowadzić. Ostatecznie, w oparciu o projekt wykonany 
przez Zakład Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górnicze-
go „Budokop” w Mysłowicach, remontu podjął się Zakład 
Robót Górniczych ROW Rybnik, przy współudziale Śl. 
DOKP i ZBRBG „Budokop”. Do prac przystąpiono 24 sierp-
nia 1987 roku. Rozpoczęto je od dokładnego oczyszczenia 
obmurza z luźnych i spękanych części oraz z sadzy przez 
piaskowanie i mycie silnym strumieniem wody. Właściwą 
naprawę wykonano przy wykorzystaniu techniki górniczej 
przez wstawienie od środka odrzwi obudowy stalowej w roz-
stawie co 2 m. Odrzwia stalowe wykonane z kształtownika 
KS/KO-21 składały się z trzyczęściowej stropnicy ze złącza-
mi sztywnymi i dwóch łuków ociosowych połączonych ze 
stropnicą na zakładkę. Ze względu na zróŜnicowane wymiary 
przekroju poprzecznego tunelu, zaprojektowano pięć wielko-
ści odrzwi. KaŜdy element obudowy mocowano do obmurza 
za pomocą kotwi wklejanych, pozostawiając pięciocentyme-
trowy odstęp od obmurza. W części stropowej zakładano ryn-
ny drenaŜowe wykonane z wzdłuŜnie przeciętych rur PCW, 
odprowadzające przenikającą wodę do profilu korytkowego 
odrzwi. Od wewnętrznej i zewnętrznej strony odrzwi załoŜo-
no opinkę z siatki stalowej zgrzewanej. Tak wykonaną kon-
strukcję wypełniono warstwą betonu natryskowego. Tym 
sposobem wykonano 597 m tunelu, gdyŜ część wykonana w 
konstrukcji Ŝelbetowej w 1941 roku nie wymagała remontu. 
Prace ukończono 15 stycznia 1989 roku. Po przeprowadzeniu 
trakcji elektrycznej z Rydułtów przez tunel do Suminy, z no-
wym rozkładem jazdy, od 28 maja 1989 roku, pociągi ponow-
nie zaczęły kursować przez rydułtowski tunel. 
 Od tego czasu tunel nie sprawia większych problemów 
i na razie nic nie wskazuje na to by miał być zamknięty.  
 

Andrzej Adamczyk 

155 LAT Tunelu KOLEJOWEGO W RY-
DUŁTOWACH (cz II) 
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Nazwa zadania  Wartość 

kosztorysowa  

1. Tereny rekreacyjne przy ul. A. Mickiewicza 
w Rydułtowach   -  Rydułtowska Fikołkownia 
RAFA   -  basen z kulkami 

50 000,00 

2. Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy 
ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach. ( Park Sen-
soryczny) 

4 300 919,00 

3. Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców 
Bytomskich Jagielońska  

520 000,00 

4. Modernizacja mostu na ul. Barwnej  54 000,00 

5. Modernizacja kładki nad torami  10 000, 00 

6. Modernizacja budynku Przedszkola Pu-
blicznego nr 2 

280 000,00 

7.Przebudowa przepustu na ulicy Nowej  -  
program funkcjonalno uŜytkowy   (nad Nacy-
ną) 

6 027,00 

8.  Modernizacji ulicy śelaznej   -  projekt 15 950,00 

9. Budowa ul. Pietrzkowickiej bocznej  250 000,00  

10. Termomodernizacja budynku SP nr 1  -  
projekt 

20 000,00 

11. Przebudowa boisk przy Zespole Szkół na 
ul. Raciborskiej  

830 085,18 

12. MontaŜ instalacji hydrantowej w budynku 
SP nr 3  

61 900,00 

13. Przebudowa budynku PP nr 3 na potrzeby 
śłobka  

539 670,00 

14. ŚcieŜka Powstań Śląskich  -  projekt  180 000,00 

15. Oświetlenie uliczne ul. Jacka 47 000,00 

16. Modernizacja drogi  równoległej do ul. 
Obywatelskiej. 

430 000,00 

17. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 w 
Rydułtowach  

2 587 409,00 

18. Budowa placu przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego w ramach programu Razem Bezpiecz-
niej  

53 514,90 

19. Modernizacja placu przed pomnikiem 
(obok U M) 

300 000,00 

20. Modernizacja  budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 1  -  projekt 

40 000,00 

21. Czyste powietrze: Kompleksowa termomo-
dernizacja obiektów uŜyteczności publicznej 
(Przedszkole nr. 2,3,4, Zespół Szkół w Ryduł-
towach, OSP Radoszowy) 

4 193 255,00 

22. Oświetlenie parku USC 35 000,00 

23. Budowa wiaty przystankowej na ul. Rado-
szowskiej  

20 000,00 

24. Budowa wiaty przystankowej na ul. Nie-
wiadomskiej 

20 000,00 

25. Pomoc dla Powiatu Wodzisławskiego na 
budowę chodnika przy ul. R. Traugutta 

50 000,00 

26. Zakupy urządzeń na place zabaw przy ul. 
Barwnej oraz Osiedle  Na Wzgórzu 

51 524,70  

27. Modernizacja ul. Radoszowskiej   -  pro-
jekt  

185 000,00 
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O śmioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z 
powiatu wodzisławskiego odebrało stypendium 
Prezesa Rady Ministrów. Stypendium otrzymali: 
Grzegorz Kóźka z LO w Rydułtowach, Patrycja 

Zajdel uczennica Technikum w ZSP 2 w Rydułtowach. Sty-
pendium wynosi 2580 zł i jest wypłacane w dwóch ratach.  
 

W  Rydułtowach powstała placówka Banku Spół-
dzielczego w Jastrzębiu. Bank jest przygoto-
wany do prowadzenia pełnej obsługi finanso-
wej klientów indywidualnych oraz przedsię-

biorców. Ponadto w nowo otwartej placówce mieszkańcy 
Rydułtów będą mogli dokonywać opłat na rzecz Urzędu Mia-
sta i podległych jednostek. Od początku stycznia 2014 r. bank 
rozpoczyna bankową obsługę budŜetu miasta Rydułtowy.  

L iceum Ogólnokształcące  im. Noblistów Polskich w 
Rydułtowach zostało zakwalifikowane w roku  
szkolnym 2013/2014 do programu  ASYSTENTU-
RA COMENIUSA. Nasza szkoła gości od 2 grud-

nia 2013 Asystenta Językowego Comeniusa. Nasz asystent 
Comeniusa, a właściwie asystentka nazywa się KARIN  
HERTL. KARIN pochodzi z Niemiec. Urodziła się i wycho-
wała w Chemnitz. Studiuje na Uniwersytecie w Leipzig. Jej 
językiem ojczystym jest język Goethego, ale zna teŜ bardzo 
dobrze język polski  i angielski. Karin zostanie w naszej szko-
le do końca roku szkolnego, czyli do 27 czerwca 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 0 grudnia 2013r. w ZSO w Gliwicach odbyła się uro-
czysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody 
LAUREATOM  KONKURSU pod patronatem Kura-
tora Oświaty w Katowicach oraz Prezydenta Miasta 

Gliwice „ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA. SCHLE-
SIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”. W tegorocznej, dziesią-
tej edycji, udział wzięło 261 uczniów. Wśród laureatów zna-
lazły się uczennice LO im Noblistów Polskich  w Rydułto-
wach: Marta Miler - II miejsce,  Katarzyna Urbasik - wyróŜ-
nienie. 

 Serdecznie 
gratuluje-

my! 

Nazwa zadania  Wartość koszto-
rysowa  

28. Modernizacja budynków mieszkalnych  50 000,00 

29. Zakupy środków trwałych (sprzęt kom-
puterowy w U.M. i ZGK) 

301 514.20 

30. Program budowy przydomowych biolo-
gicznych oczyszczalni ścieków  

40 000,00 

31. Przeźroczysty Urząd Miasta Rydułtowy  
-  wdroŜenie Zintegrowanego Systemu In-
formatycznego Zarządzania Miastem wraz 
z modułem GIS  

615 756,10 

32. Pomoc dla Policji  -  zakup samochodu  35 000,00 

33. Pomoc finansowa na opracowanie do-
kumentacji projektowej dotyczącej budowy 
Regionalnej Drogi Racibórz  -  Pszczyna na 
odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. 
Sportowej w Rybniku  

358 194,00 

34. Wymiana źródeł ciepła  -  dotacja na 
realizację zadań 

20 000,00 

35. Pomoc finansowa dla Miasta Wodzi-
sław Śląski na opracowanie projektu budo-
wy Drogi Głównej Południowej na odcinku 
od drogi  wojewódzkiej nr 935 w Rydułto-
wach do połączenia z u. Wodzisławską w 
Jastrzębiu Zdroju 

194 517,00 

36. Remont przystanku autobusowego przy 
ulicy Traugutta 

52 410,00 

37. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Miasta 

PWiK Wodzisław 

38. Budowa sieci wodociągowej  PWiK Wodzisław 

Najlepsi uczniowie dostali  stypendium  

Premiera.  

 

ASYSTENTURA COMENIUSA. 

„SCHLESIEN – MEINE KLEINE  HEIMAT”  
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T ak właśnie moŜna powiedzieć o chórze „Cecylia”, 
który w listopadzie b.r. uroczyście obchodził jubile-
usz 105-lecia działalności. Wszystko zaczęło się w 
1908 r. kiedy to Emanuel Koźmicki wraz z Igna-

cym Bułą zakładają koło śpiewane. Pierwszym Dyrygentem 
został organista Szczepan Krupa. RóŜne dzieje przechodził 
chór. Było zawieszenie działalności (wojny), były zmiany 
prezesów, dyrygentów, zmiany przynaleŜności do okręgów. 
Chór przez te lata niezliczoną ilość razy przeŜywał kłopoty 
lokalne. Ale podstawa chóru – śpiewacy - byli zawsze. Raz 
ich było bardzo duŜo nawet dochodziło do 90 członków chó-
ru, a niekiedy liczba była mała, ale chęć śpiewania i robienie 
tego, co się kocha doprowadziło iŜ chór „Cecylia” przetrwał 
105 lat jako jeden z najstarszych chórów na Śląsku. Mimo 
licznych trudności „Cecylia” nadal śpiewa, daje słuchaczom 
radość a jej czyste i harmonijnie zestrojone głosy niosą się po 
śląskiej dziedzinie. Chcę tutaj zacytować słowa, które zostały 
odczytane podczas jubileuszu od Śl.2.ChiOW w Katowicach 
„Cecylia” jest skarbem śląskim skarbem. Nie wolno go za-
przepaścić! Jubileusz 105 lecia rozpoczął się od uroczystej 
mszy w naszym kościele, którą uświetnił śpiewem jubilat 
chór „Cecylia”. Dalsze uroczystości odbywały się w Orato-
rium Św. Józefa. Uroczystość i mszę uświetnili zaproszeni 
goście, m. innymi burmistrz K. Newy, sekteraŜ Krzysztof 
Jędrośka, prezes TMR-u H. Machnik, dyrektor RCK „Feniks” 
J. Chlebik. Turek poseł R. Zawadzki oraz obecny był teŜ 
Ksiądz Dziekan K. Opitek., który teŜ celebrował naszą uro-
czystą mszę. Obecny był teŜ prezes Okręgu Rybnickiego 
Śl.Z.ChiO K. Bednorz i sekretarz Śl.Z.ChiO w Katowicach A. 
Wójcik – oni to właśnie odznaczali zasłuŜonych członków 
naszego chóru. Jak przystało na jubileusz chóru nie mogło 
zabraknąć delegacji chórów. Obecni byli teŜ członkowie 
wspierający, dawni członkowie „Cecylii” i sponsorzy. To 
dzięki nim mogła odbyć się ta jubileuszowa uroczystość oraz 
wspólna biesiada. Podczas tej uroczystości chór dał krótki 
koncert a dyrygent D. Miłowska przedstawiła historię 105 
lecia działalności chóru. Był teŜ b. wzruszający moment. Za 
działalność społeczną, organizacyjną i artystyczną w amator-
skim ruchu muzycznym Zarząd Główny Śl.Z.ChiO w Kato-
wicach nadał Towarzystwu Śpiewaczemu „Cecylia” Odznakę 
Honorową stopnia VI Złotą z Brylantem. Tym odznaczeniem 
udekorowano nasz piękny sztandar, który właśnie obchodził 
20 lecie ufundowania. Jest to najwyŜsza odznaka przyznawa-
na chórowi Prezes „Cecylii”  R. Ferenc podziękowała wszyst-
kim za przybycie, za miłe słowa, za pochwały które padły pod 
adresem chóru. Obchodu jubileuszowe zakończyły się wspól-
nym biesiadowaniem, wspomnieniami oraz Ŝyczeniami zdro-
wia, zwiększenia członków chóru i czerpania przyjemności z 
tego co robimy. Przed chórem następnie wyzwania, czas kolę-
dowania. Zapraszamy na koncert kolęd 19 stycznia 2014 r. do 
kościoła Św. Jerzego. 
 

Cześć pieśni 

 

Dla podsumowania roku jubileuszowego chciałabym  
państwa zapoznać z krótkim kalendarium naszego chóru. 
 
1908 – Emanuel Koźmicki zakłada sekcję śpiewaczą. 
1911 – Pierwszy publiczny koncert – dyryguje Szczepan Kru-
pa.  
1914 – Przystąpienie do Związku Śląskich Kół Śpiewaczych 
jako chór „Cecylia”. Zawieszenie działalności – wybuch woj-
ny. 
1917 – Benedykt Tomanek reaktywuje chór. 
1921 – Chórem zarządza E. Koźmicki. 
1922 – Zjazd Okręgowy w Rybniku – III miejsce. 
1924 – Przegląd chórów w Rybniku – III miejsce. Obchodu 
dziesięciolecia. 
1927 - Zjazd okręgu – I miejsce. 
1932 – Dyrygent Emanuel Depta rezygnuje z prowadzenia 
zespołu. Dyryguje M. Morliński. 
1933 – Przystąpienie chóru do Okręgu Nadodrzańskiego. 
1939 – 25 lecie chóru „Cecylia” I miejsce na zjeździe okręgo-
wym. Zawieszenie działalności. 
1945 – Wznowienie działalności. 
1947 – I miejsce na II zjeździe Okręgu Nadodrzańskiego 
(dyrygent Jan Halszka). 
1949 – obchody 35-lecia chóru. Dyrygent Emil Kałusek.  
1951 – Połączenie z chórem „Chopin”. 
1955 – Po 22 latach powrót do Okręgu Rybnickiego. 
1957 – Mecenat przejmuje spółdzielnia PSS. 
1958 – Prezesem zostaje Reinhold Tront. 
1965 – Chór obchodzi 55-lecie – zostaje odznaczony Złotą 
Oznaką Śpiewacza. Patronat – Rada Zakładowa KWK 
„Rydułtowy” i Dom Kultury. 
1978 – Dyrygentem chóru zostaje Wacław Mickiewicz.  
1979 – Jubileusz 65-lecia. Mecenas M.G.S.M „ROW w Wo-
dzisławiu  Śląskim”.  
1992-1994 – Chórem dyryguje Urszula Matuszek. 
1993- Chór „Cecylia” obchodzi 85-lecie. Zarząd postanowił 
ufundować sztandar. Jego uroczyste poświęcenie odbyło się 
w przeddzień św. Cecylii w kościele w Rydułtowach. 
1995 – Z części członków chóru „Cecylia” powstaje chór 
„Lira”,  U. Matuszek. Chórem „Cecylia” dyryguje K. Grzesz-
czak.  
2001 – Dyrygentem zostaje absolwentka Akademii Muzycz-
nej w Katowicach Donata Miłowska (nadal) 
2005 –22 maja umiera prezes R. Tront. Prezesem zostaje R. 
Ferenc. 
2006 – 3 koncerty w Rydułtowach, jeden koncert w Orzeszu i 
jeden w Niewiadomiu. 
2007 – Kolędowanie w Panewnikach, Olzie, i biesiada z chó-
rem z Osin.  
2008 – Rok Jubileuszowy – 100 lat chóru. 
2010 – 48 publicznych występów.  
2011 – 45 występów publicznych w tym koncert w Luhacovi-
cach (Czechy). Widowisko słowno-muzyczne według A. To-
manka „Nie lękaj się” oraz „Opowiedzcie wiatry”. 
2012 – Koncert „Śląskie Śpiewanie” w Czerwionce. I festiwal 
pieśni z pogranicza.  
2013 – Jubileusz 105-lecia chóru „Cecylia” okolicznościowe 
spotkanie  i wyróŜnienia dla chórzystów.  

E. Jankowska  

 

Chór „Cecylia”  śpiewa juŜ 105 lat. 
„Pierwszą rzeczą którą naleŜy uczynić by odnieść  

sukces – to zakochać się w tym co się robi”. 
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Na lekcji plastyki nauczycielka mówi do uczniów: 

- Dzieci do wykonania tego rysunku potrzebny jest miękki ołó-
wek. Takie ołówki oznaczone są napisem HB. Sprawdźcie czy 

takie posiadacie...Jasiu, co ty masz napisane na ołówku? 
Jasio: 

- Made in China. 
* * * 

śona Ŝali się męŜowi: 
- Wcale o mnie nie mylisz! Ciągle tylko sport i sport. Nawet nie 

pamiętasz kiedy jest rocznica naszego ślubu. 
- AleŜ pamiętam, kochanie. To było tego samego dnia, gdy 

Małysz wygrał Turniej Czterech Skoczni. 
* * * 

- Po co Małyszowi telefon komórkowy? 
- Bo trener wysyła mu SMS-a gdzie i kiedy ma wylądować 

* * * 
Ogłoszenie w gazecie 

Sprzedam nowego XBoksa, w zestawie 50 gier. Cena: 50 zł. 
Telefon: 56-655-23-55. 

JeŜeli odbierze męŜczyzna, proszę się natychmiast rozłączyć! 
** *  

Blondynka skarŜy się koleŜance: 
- Wyobraź sobie, moja siostra urodziła dziecko i nie napisała 
mi czy dziewczynkę, czy chłopca. Teraz nie wiem, czy jestem 

ciocią czy wujkiem.... 
*** 

Wraca blondynka od kosmetyczki i mówi do koleŜanki : 
- Słuchaj, byłam w salonie piękności. 

- I co? Zamknięte było? 
*** 

 

 

 

Humor Humor Humor 
Nazwa firmy B iałe komórki, zwane leu-

kocytami, odpowiadają za 
większość odporności 
naszego organizmu na 

wszelkiego rodzaju patogeny takie 
jak wirusy, bakterie i alergeny. Zaj-
mują się one wykrywaniem i niszcze-
niem obcych substancji w organi-
zmie. Jest ich kilka rodzajów, z czego 
kaŜdy zajmuje się innymi patogena-
mi. Siła odporności zaleŜy głównie 
od ilości białych krwinek co przekła-
da się na skuteczność likwidowania 
zarazków. Jak zatem zwiększyć liczbę leukocytów i wzmocnić 
odporność? Pokarmy spoŜywamy na codzień i to właśnie tutaj 
moŜemy zrobić bardzo duŜo, Ŝeby stymulować i odŜywić układ 
odpornościowy. Przede wszystkim warto spoŜywać kolorowe 
warzywa takie jak brokuły, pomidory czy papryki. Najlepszym 
źródłem warzyw w trakcie zimy są mroŜonki. Do ich wytwa-
rzania uŜywa się techniki wstępnego blanszowania i szybkiego 
mroŜenia co zachowuje większość wartościowych substancji. 
Nie naleŜy ich rozmraŜać więcej niŜ raz. MoŜna uŜyć pary lub 
wody do przygotowania warzyw lub po prostu podsmaŜyć deli-
katnie na oliwie z oliwek. Czosnek! To prawdopodobnie jedna 
z najlepszych przypraw, zwłaszcza zimą. ŚwieŜe ząbki zawie-
rają cenną allicynę o właściwościach grzybo- bakterio- i wiru-
sobójczych. Radzi sobie nawet z pasoŜytami układu pokarmo-
wego. Dodatkowo czosnek zawiera wiele minerałów, enzy-
mów, aminokwasów i witamin a ponad to obniŜa ciśnienie krwi 
i reguluje poziom cholesterolu. MoŜna go stosować np. do mięs 
lub smarować tosty. Jeśli przeszkadza Ci intensywny zapach, 
skorzystaj z czosnku w kapsułkach. Warto teŜ zwrócić uwagę 
na probiotyki i prebiotyki. Chodzi o mikroflorę jelit, która w 
bardzo duŜym stopniu przyczynia się do treningu układu odpor-
nościowego. Zacznij spoŜywać np. kefir z kulturami bakterii. 
Poza tym co otrzyma Twój organizm wraz z pysznymi mroŜon-
kami, dodaj teŜ kilka specyficznych minerałów i witamin, które 
mają bezpośredni wpływ na odporność. NajwaŜniejszymi z 
nich są cynk, selen i Ŝelazo. MoŜna je pozyskać z diety lub uzu-
pełnić suplementami w odpowiedniej formie. Cynk odpowiada 
za odczuwanie smaku i zapachu, wchodzi w skład kilkudziesię-
ciu enzymów, bierze udział w przemianach tłuszczy, węglowo-
danów i białek a przede wszystkim wzmacnia odporność. Selen 
pobudza syntezę przeciwciał i działanie leukocytów na obec-
ność wirusów i bakterii. Wspomniane minerały znajdziemy w 
czerwonym mięsie, orzechach, rybach, kiełkach i pestkach sło-
necznika. Druga część to witaminy A i C oraz witaminy z gru-
py B. Wzmacniają i stymulują odporność organizmu. Ich nie-
obecność w diecie zdecydowanie zwiększa podatność na choro-
by. Witamina C dodatkowo usprawnia wchłanianie Ŝelaza. Po-
trawy mięsne warto zatem spoŜywać z surówkami warzywnymi 
lub mroŜonymi warzywami przyrządzonymi na parze. Kawę 
naleŜy odłoŜyć na conajmniej 2-3 godziny po posiłku poniewaŜ 
zmniejsza wchłanianie Ŝelaza i niektórych składników odŜyw-
czych. 
 

Skonsultowane z lekarzami NZOZu. 

CDN…. 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
Czas zadbać o swoją odporność. 
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P oświęcenia wyremontowanego ołtarza dokonał ks. 
infułat Lucjan LamŜa. Jednym z punktów uroczy-
stości było wręczenie ks. prałatowi Józefowi Fron-
czek honorowej odznaki ministra kultury za zasługi 

dla kultury i dziedzictwa narodowego. „Wszyscy wiemy, Ŝe 
ks. Józef Fronczek w 1994 r. prócz posługi pasterskiej załoŜył 
sobie równieŜ szczególną dbałość  o kościół. Pamiętamy, Ŝe 
rozpoczął skromnie, bo od kamiennego płotu. Później był 
plac kościelny, posadzki, organy, wieŜe kościelne i krzyŜe. 
Zadbał teŜ o to, by stacje Pszowskiej Kalwarii zostały pięknie 
odnowione. Wreszcie przyszła kolej na dzieło główne, czyli 
nasz ołtarz. W imieniu całej parafii chciałem za to podzięko-
wać” – powiedział Poseł Ryszard Zawadzki przekazując od-
znakę. Odbierając odznakę ks. prałat powiedział – „Cieszę 
się, Ŝe dostrzeŜono nasze wysiłki, bo te wszystkie projekty 
zostały zrealizowane dzięki całej parafii. Ja sam niczego bym 
nie zrobił, dlatego to wyróŜnienie skierowane jest do Was. To 
Wasz wysiłek, Wasze modlitwy. Wasze ofiary” – podzięko-
wał ks. Fronczek wiernym. Z Nowin. 

K oniec roku, zbliŜający się nowy rok 2014 nie-
wątpliwie kaŜdego z nas zmusza do chwili re-
fleksji i zbilansowania tego co się w mijającym 
roku zrobiło, a co ewentualnie przed nami. Tak 

jest i w moim przypadku. Nie będę pisał o sobie choć 20 lat 
prezesowania w TMR czy 30 lat działania w ZHP to niewąt-
pliwie sumy, które kaŜą się zastanowić czy nadal jestem przy-
datny do pełnienia odpowiedzialnej funkcji. Miałem jednak 
zaszczyt przez ostatnie 3 lata kierować wielkim projektem 
jakim był projekt „Świadomy Obywatel” czyli w skrócie kie-
rowanie 4 Biurami Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatel-
skich na terenie powiatu wodzisławskiego z budŜetem 2,2 
mln zł. Nie ukrywam, Ŝe uwaŜam to za swój osobisty sukces i 
sukces Zarządu TMRu i wszystkich osób zaangaŜowanych w 
realizację  projektu. Rok 2014 (luty/marzec) to okres spra-
wozdawczy dla TMRu a jednocześnie wyborczy po kolejnej 4
-letniej kadencji. Wydaje się, Ŝe zamkniemy ten okres dodat-
nim bilansem po stronie programowej i finansowej i wreszcie 
pokryjemy zadłuŜenie jakie powstało za czasów burmistrzo-
wania Alfreda Sikory, co spowodowało zadłuŜenie się TMRu 
na ponad 25 tys. zł i od 8 lat startowaliśmy z minusowym 
kapitałem. Cieszy nas fakt, ze podjęte przez TMR inicjatywy 
mają swoją kontynuację. Przypomnę fakt, ze stojąca przy ul. 
Ofiar Terroru  rzeźba utopca została siekierą wykonana przez 
Klaudiusza Kszuka na zlecenie TMRu. Cieszy fakt, Ŝe skwer 
nazwano „Skwerem utopca”.  Cieszy równieŜ fakt, Ŝe podno-
szony przez Nas problem konieczności zagospodarowania 
byłych ogródków działkowych „Miłość” przy Urzędzie Mia-

sta został kapitalnie przez Urząd Miasta rozwiązany bo po-
wstał oryginalny park pod nazwą „Park Sensoryczny ROSA”. 
Park ten niewątpliwie będzie zachwycał mieszkańców i przy-
jezdnych szczególnie wiosną i latem. Mamy piękne Ryduł-
towskie Centrum Kultury „FENIKS” wraz z otoczeniem, 
atrakcyjną „Rafę” i trochę zawstydza fakt, Ŝe Urząd Miasta 
nie potrafi dogadać się z właścicielami działek by utwardzić 
ścieŜkę (kostką bądź płytami aŜurowymi) od placu RCK 
przez nasyp kolejowy do „Rafy”. Niewątpliwie jako ogół 
mieszkańców musimy bardziej reagować na zaśmiecenie i 
niszczenie zieleni w swoim otoczeniu. LeŜące śmieci musza 
nas zawstydzać i zmuszać do reakcji. JuŜ kilkakrotnie pisałem 
o konieczności podjęcia przez Władze Miasta problemu opra-
cowania programu uciepłownienia miasta. Mini programy 
polegające tylko na wymianie pieców nie rozwiązują tego 
problemu. Nasze Władze robią wiele, jest to zauwaŜalne nie 
tylko przez mieszkańców, w powiecie, ale wręcz w skali kra-
ju, o czym świadczą zdobywane kolejne wyróŜnienia przez 
miasto czy wyróŜnienia dla pani Burmistrz. To świadczy, ze 
mamy dobrą ekipę i mimo trudności w mieście Ŝyje się nam 
nieźle czego zazdroszczą nam mieszkańcy sąsiednich gmin. 
Temu niewątpliwie słuŜy nadal ogromny potencjał gospodar-
czy (Kopalnia, Ciepłownia, Spółka Naprzód, firmy miejskie, 
szpital, ośrodki zdrowia) ale teŜ potencjał kulturalny i oferta 
ośrodków kultury. Przypomnę, Ŝe są nimi: RCK „Feniks”, 
Ognisko Plastyczne, Szkoła Muzyczna, Biblioteka Miejska, 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Orkiestra KWK Rydułtowy, 
Galeria „Złote Grabie” i animatorzy kultury z róŜnych stowa-
rzyszeń w tym Konaru, chór Cecylia i Lira, Pikotki itd. Wy-
mienieni na końcu to juŜ społeczne stowarzyszenia, które 
mają duŜy potencjał, co niejednokrotnie udowodniły nie tylko 
w sferze kultury. Trudno nie wymienić inicjatyw i sukcesów 
naszego Rydułtowskiego HUFCA, zróŜnicowane działania 
rydułtowskich parafii – zwłaszcza parafii św. Jerzego, inicja-
tyw i osiągnięć Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełno-
sprawnych, imprez z elementami tradycji w  wykonaniu gór-
niczych organizacji w  tym SiTG, Związków Zawodowych 
czy klubów emeryta. Mamy ponad 50 róŜnych stowarzyszeń, 
kaŜdy ma jakiś wkład i osiągnięcia. Bardzo medialnym jest 
np. stowarzyszenie „Moje Miasto” - bo ma wiele sukcesów  
czy teŜ radoszowskie  NOWSI czy Rodzina Bojanowskiego. 
Jak nie wspomnieć o wspaniałych szkolnych zespołach  i im-
prezach w wykonaniu przedszkolaków, uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym 
wszystkim jest teŜ nasza mała cegiełka o czym informujemy 
na bieŜąco w naszej gazecie i na naszej stronie internetowej. 
Wśród najstarszych mieszkańców  słyszę czasem zachwyty 
nad przeszłością zwłaszcza nad okresem przedwojennym – 
„…bo wtedy było tak dobrze”. A jak było rzeczywiście to 
moŜna przeczytać w tej KLUCE na str. 8 AŜ strach pomyśleć 
co by było gdyby nagle teraz przestała fedrowac nasza kopal-
nia. Nasze miasto przeŜywa obecnie okres prosperity co za-
uwaŜają handlowcy – stąd tak liczne markety w naszym   

„Nowy” ołtarz w bazylice pszowskiej.  

Moje rozważania 
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 mieście i równie liczne banki. Myślę, Ŝe jednak w najbliŜszej 
perspektywie nie grozi nam scenariusz lat przedwojennych 
lecz miarą mądrości sprawujących władzę w mieście jest my-
ślenie o przyszłości i alternatywie i takiej mądrości Ŝyczę 
obecnej Władzy i przyszłym Włodarzom Miasta (wszak na 
jesieni są wybory samorządowe). Kibice mówią o klęsce 
sportowców i z reguły mają na uwadze nasz Klub Naprzód – 
czyli piłkarzy. Ale patrząc na osiągnięcia innych klubów w 
innych dyscyplinach, to myślę, Ŝe przy tak małym zaintereso-
waniu młodzieŜy uprawianiem sportu to i tak jesteśmy w re-
gionie potęga (np.: osiągnięcia judoków). Bardzo cieszy usu-
wanie starych problemów – myślę tu o przesuwanym przez 
lata terminie budowy chodnika i podjazdów przy ul. Traugut-
ta od przystanku autobusowego do skrzyŜowania, o chodniku 
i wykonywanym odwodnieniu przy ul. Bema. Systematycznie 
choć mało zauwaŜane przez mieszkańców są wykonywane 
roboty kanalizacyjne i wodociągowe. O szerokim spektrum 
inwestycji i remontów prowadzonych przez Urząd Miasta 
moŜna przeczytać równieŜ w bieŜącym wydaniu. Cieszą teŜ 
świąteczne wystroje (to podkreślają równieŜ przyjezdni) więc 
naszą dumę z osiągnięć miasta podkreślmy obecnością na 
rynku w noc sylwestrową. Naszym Czytelnikom Ŝyczę opty-
mizmu, chęci do kontaktu z naszą redakcją by przetrwała 
nasza obywatelska KLUKA, która trwa choć wiele potęŜnych 
gazet juŜ nie istnieje.  Zachęcam do przychodzenia do siedzi-
by TMRu by podzielić się swoimi informacjami, by pokazy-
wać swoje rodzinne zbiory i pamiątki, a to wszystko historia 
naszego miasta, którą chcemy utrwalać poprzez publikacje w 
gazecie. Kupujcie naszą gazetę, dawajcie ogłoszenie, podzię-
kowania, Ŝyczenia, bo to pozwali gazecie nadal istnieć. Za-
chęcamy do pisania, do przesyłania ciekawych zdjęć, doku-
mentów, relacji z róŜnych imprez – po prostu czuć się odpo-
wiedzialnym za dalsze istnienie gazety, która jest jedną z 
trzech na terenie Śląska, których nie wydają spółki prasowe 
ani teŜ samorządy lecz stowarzyszenia. Przez wiele lat liczy-
łem na włączenie się w pisanie do gazety emerytowanych 
nauczycieli, którzy przecieŜ posiadają ogromną wiedzę i do-
świadczenie lecz niestety poza naszą niestrudzoną Marią An-
toniną Wieczorek i Panią ElŜbietą Jankowską z tej grupy 
mieszkańców dotąd nie było wsparcia. Nadal na to bardzo 
liczymy, a Czytelnicy wiedzą jak wiele piszą czynni nauczy-
ciele i za to raz jeszcze tej grupie korespondentów dziękuję.  
W dniu 16.12.2013 odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu 
Projektowego projektu „Świadomy obywatel” zaś 14 grudnia 
udzielono ostatnich bezpłatnych porad prawnych w naszych 
biurach. Czy będzie kontynuacja – nie wiem lecz wiem, ze 
osiągnęliśmy zakładane cele, a w tym Ŝe: nie wstydzimy się 
juŜ chodzić do prawnika czy psychologa, na rynku są niŜsze 
opłaty za porady u prawnika czy u notariusza. Istnieje juŜ 
świadomość uzyskiwania fachowych porad i być moŜe do 
historii przejdzie powiedzenie „mądry Polak po szkodzie”  i 
zamieni się na powiedzenie „mądry Polak przed i po szko-
dzie”. A więc obywatelu wejdźmy z optymizmem w sercu w 
nowy rok i miejmy przekonanie, Ŝe na naszym podwórku, w 
swoim mieście, na naszym Śląsku moŜemy zrobić wiele i 
zróbmy wiele! Ale najlepiej działając w stowarzyszeniach. 
My zaś Członkowie TMRu zapraszamy kaŜdego do naszego 
stowarzyszenia zaś osoby mające określone predyspozycje 
zapraszamy do naszego zespołu regionalnego „Miłośnicy z 
TMRu” czy zespołu „Ciaproki”. 

H. Machnik 

Odbyła się na cmentarzu kontrola Sanepidu. Muszę z przy-
krością poinformować Parafian, iŜ kontrola wykazała wielki 
bałagan. Po raz kolejny zwracam się, aby porządkując groby 
swoich bliskich umieszczać śmieci w miejscach do tego wy-
znaczonych jak równieŜ dokonywać segregacji śmieci. W 
przeciwnym wypadku Parafia będzie zmuszona płacić kary 
administracyjne. Pragnę przypomnieć, Ŝe wszelkie złoŜone 
ofiary za miejsca na cmentarzu i za zezwolenia postawienia 
pomnika idą na utrzymanie i prace remontowe na cmentarzu. 
Osoby które pomijają złoŜenie tychŜe ofiar działają przeciw-
ko naszemu dobru wspólnemu jakim jest cmentarz.  

„ORDO” 
 

W  dniu 05.12.2013 r. w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach odobył się 
wyjątkowy wieczór. Grupa dziewczyn posta-
nowiła zorganizować dla siebie sesję zdjęcio-

wą. W tym celu dziewczyny zaprosiły fotografów i wizaŜyst-
ki (absolwentki tej szkoły), zaprzyjaźnione fryzjerki oraz sty-
listkę Monikę Singh (sklep Angali New Colection), która 
wypoŜyczyła ubrania na sesję i wystylizowała dziewczyny. 
Dodajmy, Ŝe wszystko odbyło się w ramach wolontariatu. 
Takie spotkanie odbyło się juŜ drugi raz. Wszystko to było 
moŜliwe dzięki temu, Ŝe w szkole moŜna szkolić się m.in. na 
kierunkach takich jak: fototechnik, technik masaŜysta czy 
technik usług kosmetycznych. Szkoła posiada bardzo dobrze 
wyposaŜone zaplecze 
aby uczniowie w pełni 
mogli poznać wszystkie 
tajniki owych zawodów i 
bardzo dobrze przygoto-
wać się do przyszłej pra-
cy w swojej profesji. 
Dzięki temu dziewczyny 
mogły we własnym gro-
nie zorganizować sobie 
profesjonalną sesję zdję-
ciową w szkolnym stu-
dio.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Z Ŝycia miasta i sąsiadów 
Artykuły prasowe i moje komentarze. 

„Wieczór pi ękności” 
 w ZSP nr 2 w Rydułtowach 
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N auczyciel – to osoba, która ciągle musi się rozwijać, udoskonalać swoje metody pracy, zdobywać nowe doświadcze-
nia. W tym zawodzie nie moŜna “stać w miejscu”, bo to oznacza regres. By sprostać temu wyzwaniu, by poszerzyć 
swoje horyzonty, a takŜe by porównać pracę nauczyciela w polskiej szkole z pracą nauczycieli w Hiszpanii – pięciu 
nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach – Joanna Maciejewska, Ewa Skaba, Beata Steuer, Sławomir Szurek 

oraz Sebastian Grela wzięło udział w projekcie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”. Taka wizyta była moŜliwa 
dzięki kolegom i koleŜankom pracującym w Gimnazjum nr 1, którzy nieodpłatnie zgodzili się zastąpić nieobecnych nauczycieli. 
Program ten w 100% finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest odwiedzenie szkół w róŜ-
nych krajach europejskich, obserwacja zajęć, uczenie się i wymiana doświadczeń w tematyce efektywnej pracy z uczniami  
o zróŜnicowanych umiejętnościach.  
 Pięcioosobowy zespół nauczycieli od 18 do 22 listopada przebywał na szkoleniu w Colindres w Hiszpanii (rejon Kanta-
brii), w szkole I.E.S. Valentin Turienzo. Uczy się tam młodzieŜ w tym samym wieku co gimnazjaliści z Rydułtów, z tą róŜnicą, 
Ŝe w Polsce uczeń w gimnazjum kształci się 3 lata, zaś w szkole hiszpańskiej 4. Podstawowym zadaniem polskich nauczycieli 
było obserwowanie lekcji, a dokładnie metod i form pracy, jakie stosują tamtejsi nauczyciele w pracy z uczniami zdolnymi i sła-
bymi. Ciekawy był tutaj dla nas fakt, Ŝe uczniowie słabi, za zgodą swoich rodziców, obowiązkowo uczestniczą w zajęciach po-
południowych w szkole, podczas których odrabiają zadania domowe, ćwiczą materiał omawiany na lekcjach. WaŜne jest teŜ to, 
Ŝe zajęć tych nie prowadzą nauczyciele, tylko inne osoby zatrudnione przez miasto.  
 Jeśli chodzi o zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym, to jesteśmy na tym samym poziomie. 
Zachwyciła nas natomiast baza sportowa miasta, w skład której wchodzą m. in.:  2 hale sportowe, boiska do gier takich jak: 
FRONTON i PADEL (gry te przypominają połączenie tenisa ziemnego i squasha), hala z kajakami i łódkami, basenem do trenin-
gów oraz siłownia. Szkoła bezpłatnie korzysta z miejskiej bazy sportowej. 
Ciekawostką była dla nas takŜe pracownia do nauki robotyki. Tam uczniowie planują, projektują i wykonują mini roboty, samo-
chody zdalnie sterowane itp. W swojej pracy wykorzystują  drukarkę 3D. Ta hiszpańska szkoła ma takŜe ciekawą propozycję dla 
tych uczniów, którzy nie lubią się uczyć, nie planują zdawać egzaminu – odpowiednika naszej matury – otóŜ dla nich przygoto-
wano szereg pracowni umoŜliwiających przygotowanie do zawodu, w jednej z nich uczą się serwisowania komputerów, bo  
w dzisiejszych czasach to bardzo praktyczny zawód.  
 Drugim aspektem, który podlegał obserwacji, było „zaplecze” pracy dydaktycznej. Specjalne gabinety słuŜą nauczycie-
lom do przygotowywania się do lekcji, sprawdzania prac uczniowskich itp. Tam nauczyciele mają wyznaczone godziny, które 
muszą spędzić w szkole takŜe poza zajęciami dydaktycznymi. Warto zaznaczyć, Ŝe o 14.30 szkoła pustoszeje.  
Pobyt w szkole w Colindres pozwolił nam takŜe przyjrzeć się dokumentacji szkolnej, a szczególnie pracy z dziennikiem elektro-
nicznym oraz z platformą, z której korzystają wszystkie szkoły w Kantabrii. Zgromadzone są tam informacje o uczniach, ich 
wynikach w nauce (dziennik elektroniczny, arkusze ocen, wyniki egzaminów zewnętrznych i odpowiednik naszego EWD), plat-
forma ta słuŜy takŜe do komunikowania się z rodzicami. Z rozmów z dyrektorem szkoły, a takŜe z nauczycielami wynikało, Ŝe 
platforma ta usprawniła prowadzenie szkolnej dokumentacji, a takŜe poprawiła kontakt z rodzicami. Zaciekawił nas tutaj sposób 
ewidencjonowania uczniów – w dokumentacji kaŜdego ucznia jest jego zdjęcie, co umoŜliwia ich szybką identyfikację. 
O szkoleniu tym z całą pewnością moŜna powiedzieć, Ŝe było intensywne i efektywne. Polscy nauczyciele nie tylko obserwowali 
zajęcia i pracę szkoły, ale równieŜ czynnie włączyli się w Ŝycie szkoły. Panowie – Sławomir Szurek i Sebastian Grela – popro-
wadzili lekcje w kilku klasach. Ponadto przygotowaliśmy prezentację oraz film na temat Gimnazjum nr 1 oraz pracy polskich 
nauczycieli i trzeba przyznać, Ŝe wzbudził on zainteresowanie hiszpańskiej kadry, która miała szereg pytań dotyczących polskie-
go szkolnictwa. Taka wzajemna wymiana doświadczeń jest bardzo potrzebna, bo daje wsparcie, bo ubogaca, bo pozwala spojrzeć 
z innej perspektywy. 

Beata Steuer 

 
 
  
  
 

 

Interaktywni nauczyciele z Gimnazjum nr 1  

„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”   
realizowanym przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   

na zasadach Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”. 
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Zlikwidowano osiem szkół 
RYBNIK. Osiem szkół zlikwidowało miasto. – To tylko 
groźnie wygląda, ale likwidacji uległy szkoły, do których w 
ogóle nie ma naboru. Była to czysta formalność – zapewnia 
Adam Fudali, prezydent Rybnika. Radni na ostatniej sesji 
przyjęli plan sieci szkół publicznych i szkół ponadgimnazjal-
nych oraz specjalnych. Ustalono kierunki doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, którzy mogą się dokształcać, korzystając 
z budŜetu miasta. 

Myjnia działa bez  zastrzeŜeń  
Rydułtowscy urzędnicy przeprowadzili wizję lokalną na tere-
nie całodobowej bezdotykowej myjni samochodowej przy ul. 
Raciborskiej. Wizja była efektem skargi osób mieszkających 
w sąsiedztwie myjni, które narzekały na uciąŜliwość związa-
ne z jej działaniem, głównie hałas. Podczas wizji urzędnicy 
stwierdzili, Ŝe odgłos samochodów przejeŜdŜających przez ul. 
Raciborską jest większy niŜ praca urządzeń myjących. Rów-
nieŜ Państwowy Inspektor Sanitarny nie miał zastrzeŜeń co 
do działania myjni.  

„Nowiny Wodzisławskie” Ewelina Sokół - Galwas  
z Wodzisławia – Wilchw  

została Ślązaczką Roku 2013 
PO NASZYMU, CZYLI PO ŚLĄSKU Ewelina Sokół – Gal-
was zdobyła tytuł Ślązaczki Roku, zwycięŜając w tegorocz-
nym 23. Konkursie gwary „Po naszymu, czyli po śląsku”. 
Drugą nagrodę przyznano Robertowi Garcarzykowi z Miko-
łowa, trzecią nagrodę otrzymała Agnieszka Drobna z Zabeł-
kowa. Honorowym Ślązakiem Roku został prof. Karol Daniel 
Kadłubiec – etnograf i badacz kultury Śląska Cieszyńskiego. 
Finalistów oceniali profesorowie: Dorota Simonides, Jan 
Miodek i ks. Jerzy Szymik. Pomysłodawczynią konkursu 
organizowanego przez Radio Katowice jest Maria Pańczyk – 
Pozdziej  –  dziennikarka, wicemarszałek Senatu, propagator-
ka śląskiej kultury, tradycji i gwary. Do tej pory we wszyst-
kich edycjach konkursu wzięło udział około 2 tys. osób. 

Chór Cecilianum świętuje 95 lat istnienia  
PSZÓW Chór mieszany Cecilianum z KrzyŜkowic obchodził 
24 listopada jubileusz 95. Istnienia. – Obecnie mamy 22 
członków. To nie duŜo, ale za to pręŜnie działamy i zdobywa-
my nagrody oraz puchary na wielu festiwalach – podkreśla 
prezes chóru, Czesław Mucha. Chórzyści spotykają się raz w 
tygodniu. Najstarszy z nich ma 77 lat, najmłodsza 21. Reper-
tuar grupy to przede wszystkim pieśni kościelne, ale nie bra-
kuje teŜ utworów świeckich. Początki krzyŜkowickiego chóru 
sięgają grudnia 1918 roku, kiedy to powstał chór mieszany 
Jutrzenka. Prezesem był Alojzy Mokry, a dyrygentem Woj-
ciech Chytrowski senior. – Tak się składa, Ŝe mój dziadek – 
mówi prezes Mucha. Zespół liczył wtedy około 20 osób. Chór 
wystawiał równieŜ sztuki teatralne. W 1927 roku przerodził 
się w chór typowo męski, nadal z prezesem Alojzym Mo-
krym, ale juŜ z dyrygentem Wojciechem Chytrowskim junio-
rem na czele. – Czyli z moim wujkiem. Związek z chórem to 

u nas rodzinne – uśmiecha się prezes. W grudniu 1934 roku 
został poświęcony nowo wybudowany kościół w KrzyŜkowi-
cach. Administratorem został ks. Wojciech Urban i z jego 
inicjatywy w 1935 roku chór wznowił działalność jako ko-
ścielny, a za patronkę wybrano św. Cecylię. Rok później 
członkowie chóru zdecydowali o kupnie dla kościoła jednej 
stacji męki pańskiej oraz ufundowali figurę św. Cecylii. W 
1961 roku działalność chóru została zawieszona aŜ do 1991 
roku z uwagi na brak dyrygenta. 

„Dziennik Zachodni” informuje: To b ędzie  
transakcja roku 
To moŜe być najwaŜniejsza wiadomość ostatnich miesięcy. 
Jastrzębska Spółka Węglowa podała 18 listopada w komuni-
kacie giełdowym tzw. opóźnioną informację poufną, mówiącą 
o „podpisaniu 8 listopada 2013 r. listu intencyjnego pomiędzy 
JSW i Kompanią Węglową, dotyczącego moŜliwość pogłę-
bienia współpracy w odniesieniu do eksploatacji złóŜ kopalni 
węgla kamiennego Knurów-Szczygłowice”. Zakup kopalni 
pozwoli JSW zwiększyć wydobycie i obniŜyć koszty, dla KW 
transakcja będzie się wiązała z dopływem niezbędnych dla 
funkcjonowania firmy środków finansowych. „Obecnie pro-
ces negocjacyjny pomiędzy Spółką i KW dotyczący przed-
miotu sprzedaŜy jest na bardzo wczesnym etapie” – czytamy 
w liście, który zawiera postanowienie o wyłączności w okre-
sie swojego zobowiązania. O współpracy pomiędzy KW a 
JSW, dotyczącej „lepszego wykorzystania infrastruktury”, 
mówił 7 listopada w Sejmie wicepremier i minister gospodar-
ki Janusz Piechociński. JSW liczy, Ŝe sfinalizuje zakup kopal-
ni do połowy 2014 r. 

Muzeum wodzisławskie odkrywa swoje skarby 
Skarby wodzisławskiego Muzeum – to nowa wystawa w pla-
cówce. MoŜna na niej zobaczyć zabytki w większości dotąd 
nie pokazywane zwiedzającym, np. sięgająca Cesarstwa 
Rzymskiego kolekcja srebrnych i brązowych monet rzym-
skich i bizantyjskich z I-IV w., miecz rzymski oraz brązowe 
wiadro. Nie brakuje równieŜ zabytków z wczesnośrednio-
wiecznego grodziska w Lubomi (VII-IX w.) oraz najnow-
szych znalezisk pamiętających lokacje miasta dokonaną w 
XIII w. i późniejszych. Wśród wystawionych eksponatów 
naleŜy wyróŜnić dokumenty pergaminowe pochodzące z 
XVII i XVIII w. wystawione przez właścicieli Wodzisławia: 
Gabriela Plaweckiego i Guidobalda Josepha von Dietrichste-
ina – fundatora wodzisławskiego pałacu, które powróciły do 
muzeum po półrocznej konserwacji. Cennymi eksponatami 
zaprezentowanymi na wystawie są równieŜ najstarsze plany 
miasta z początku XIX w. oraz mapy Abrahama Orteliusa z 
1603 r. i Wielanda z 1736 r. W oryginale moŜna zobaczyć 
równieŜ najstarszy zachowany widok miasta pochodzący z 
1860 r. Równie cennymi eksponatami zaprezentowanymi na 
wystawie są pocztówki z widokami starego miasta, które w 
większości zostało zniszczone podczas działań wojennych 
1945 r. 

 

Z Ŝycia miasta i sąsiadów  
Artykuły prasowe i moje komentarze 
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Zmiana w Zarządzie Powiatu 

POWIAT: Wniosek o wybór nowego członka zarządu złoŜył 
starosta Tadeusz Skakuła. Katarzyna Brachmańska zajęła 
miejsce zmarłego Andrzeja Korbicy. Katarzyna Brachmańska 
ma 45 lat. Jest politologiem o specjalności ustrojowo – samo-
rządowej. Pracuje jako inspektor w Referacie Promocji, Środ-
ków Pomocowych, Środków pomocowych, Edukacji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Pszowa. W Radzie Powiatu jest wice-
przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Do 
28 listopada była teŜ członkiem Komisji Rewizyjnej. Musiała 
zrezygnować, poniewaŜ nie mogła jej łączyć z pracą w zarzą-
dzie. Rada wygasiła teŜ mandat śp. Andrzeja Korbicy. Teraz 
komisarz wyborczy w Bielsku – Białej wskaŜe kolejną 
uprawnioną osobę z listy kandydatów, z której wywodził się 
zmarły radny. JeŜeli nie będzie przeszkód prawnych i wska-
zań przez Komisarza i osoba wyrazi wolę, to po złoŜeniu ślu-
bowania juŜ na kolejnej sesji obejmie mandat radnego. 
Wszystko wskazuje na to, Ŝe nową radną powiatową będzie 
Małgorzata Brzonkalik-Skowronek z Rydułtów, która pod-
czas ostatnich wyborów uzyskała 292 głosy. – Nie odebrałam 
jeszcze Ŝadnego oficjalnego pisma ani telefonu w tej sprawie, 
natomiast jeśli otrzymam powierzenie, podejmę się roli radnej 
– mówi Małgorzata Brzonkalik-Skowronek. 

Jubileusz 85-lecia Chóru Męskiego Echo-Biertułtowy 
Chór powołano do Ŝycia 9 lutego 1928 roku. ZałoŜycielami 
byli Henryk Kłosok i bracia Augustyn oraz Antoni Meisnero-
wie. Pod koniec lat 30. XX wieku chór liczył 60 osób. Po 
wojnie wznowił działalność 6 czerwca 1945 roku. Liczba 
członków wrosła do 70. 6 marca 1956 roku na zebraniu 
członkowskim dyrektor PSS Społem w Wodzisławiu Stani-
sław Kiermaszek zaproponował chórowi występowanie pod 
auspicjami kierowanej przez siebie Spółdzielni SpoŜywców. 
Ten stan trwał do 1994 roku, kiedy rada nadzorcza PSS Spo-
łem pozbawiła chór opiekuna. Z trudnej sytuacji wyciągnął 
chór jego prezes Krystian Dziuba. Dzięki niemu opiekują się 
nim do dziś Międzyzakładowy Zarząd Związku Zawodowego 
Górników w Polsce przy KWK Marcel oraz Urząd Miasta 
Radlina. Aktualnie chór zrzesza 29 członków. Niestety liczba 
ta ciągle maleje. Brakuje młodych męŜczyzn, którzy uzupeł-
niliby chóralne szeregi po byłych członkach. 

Zbierali krew  
RYDUŁTOWY. 24 listopada, w Oratorium Świętego Józefa 
w Rydułtowach odbyła się kolejna zbiórka krwi. Zebrano 
7,65 l bezcennego leku. Kandydatów na dawców było 26, ale 
zakwalifikowało się tylko 17 z nich. Co dyskwalifikuje osoby 
chcące podzielić się z innymi cząstką swojego Ŝycia? Wpływ 
na to mają róŜne czynniki. Jak odpowiada Marcin Hoszycki, 
prezes Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w 
Rydułtowach, odpadają m.in. osoby przeziębione lub będące 
po zabiegach medycznych, a takŜe takie, które w ciągu ostat-
nich sześciu miesięcy wykonywały sobie tatuaŜ. Całkowity 
zakaz oddawania krwi obowiązuje z kolei osoby, które prze-
były choroby zakaźnie, jak np. kiła, WZW typu C lub WZW 
typu B. Akcję zorganizowały Miejski Klub Honorowych 

Dawców Krwi PCK w Rydułtowach, Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz parafia  
Św. Jerzego. 

Zmiany w Zarządzie Naprzodu 
RYDUŁTOWY. Z funkcji prezesa Klubu Sportowego Na-
przód Rydułtowy zrezygnował Antoni Piła. Z funkcji Człon-
ków Zarządu rezygnację złoŜył teŜ Jacek Parzyjagła i Piotr 
Cylc, a nowym Członkiem zarządu został Przemysław śyła. 
W przyszłym tygodniu Zarząd Klubu ustali termin zwołania 
nadzwyczajnego wolnego zebrania członków, o którym jego 
członkowie zostaną niebawem poinformowani. Zgodnie z 
uchwalą Zarządu do wyboru nowego prezesa klubem zarzą-
dzają Członkowie Zarządu: Grzegorz Chrószcz i Michał Załę-
ga. Przypomnijmy, Ŝe przez rokiem druŜyna Naprzodu spadła 
z IV ligi, a obecnie grozi jej degradacja z klasy okręgowej. 
Zespół z Rydułtów zajmuje dopiero czternaste miejsce w ta-
beli grupy I klasy okręgowej z dorobkiem zaledwie 12 punk-
tów. Chcąc myśleć o pozostaniu w okręgówce, wiosną druŜy-
na potrzebuje wzmocnień. 
„Nowiny Wodzisławskie” informuj ą; WOŚP pomoŜe szpi-

talowi w Rydułtowach 
Do szpitala w Rydułtowach trafi sprzęt od WOŚP. Będzie to 
część sprzętu odebranego szpitalowi w Pszczynie. Ze szpitala 
w Pszczynie do szpitala w Rydułtowach na Oddział Chorób 
Wewnętrznych II z Pododdziałem Geriatrycznym ma trafić 6 
łóŜek sterowanych elektronicznie, 2 materace przeciwodleŜy-
nowe, przyłóŜkowe urządzenia rehabilitacyjne, kardiomonito-
ry, waga fotelowa i fotel kąpielowy. – Jeśli chodzi o termin, 
to cała operacja będzie rozłoŜona w czasie, sprzęt będzie do-
starczany etapami i generalnie potrwa to do kilku tygodni – 
podkreśla Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy WOŚP.WOŚP 
zamierza przeznaczyć w darze dla szpitala jeszcze: 18 łóŜek 
sterowanych elektronicznie, 4 materace przeciwodleŜynowe, 
2 przyłóŜkowe urządzenia rehabilitacyjne, 4 kardiomonitory, 
podnośnik hydrauliczny dla pacjentów leŜących, aparat do 
EKG, zestaw do rejestracji EKG metodą Holtera, zestaw do 
rejestracji ciśnienia tętniczego metodą Hotlera, 2 wózki inwa-
lidzkie – wylicza Wioletta Długosz z ZOZ w Wodzisławiu.  

Gmina Kornowac. DK w Kobyli  
W Domu Kultury w Kobyli odbył się jarmark przedświątecz-
ny połączony z degustacją potraw regionalnych-
świątecznych. Potrawy przygotowały poszczególne Koła Go-
spodyń z Gminy Kornowac. Degustację poprzedził występ 
zespołu Rzuchowianki z Miłośnikami z TMR’u którzy za-
śpiewali 4 pastorałki. Impreza wzbudziła niemałe zaintereso-
wanie nie tylko mieszkańców gminy Kornowac.  

 
 

 
 
 
 

Zebrał  
H. Machnik 
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W  ramach projektu "Wspólnie kultywujemy tradycje świąteczne" odbyły się trzy działania  warsztaty artystyczne, 
warsztaty kulinarne i V Jarmark BoŜonarodzeniowy. Ideą projektu obok współpracy transgranicznej jest pogłę-
bianie wiedzy uczniów na temat istoty Świąt BoŜego Narodzenia oraz świątecznych tradycji. 
Pierwsza impreza czyli warsztaty artystyczne odbyły się 30 listopada 2013 r. w Świetlicy Środowiskowej w No-

wej Wsi w godz. 10.00-15.00. Uczestniczyło w nich kilkudziesięciu gości z Czech oraz mieszkańców gminy Lyski. Podczas 
warsztatów uczestnicy mieli moŜliwość poznania róŜnych technik 
przyozdabiania świątecznych prezentów, zaprojektowania i wykona-
nia samodzielnie ozdób na świąteczne drzewko. Ta część projektu 
wprowadziła wszystkich uczestników w świąteczny nastrój. Uczest-
nicy z pełnym zaangaŜowaniem w pracę twórczą, pomysłowością,  
indywidualnie czy teŜ w parach tworzyli przepiękne ozdoby. Druga 
impreza jaką były warsztaty kulinarne odbyły się 7 grudnia 2013 r. 
w lokalu „Zacisze” w Bogunicach w godz. 10.00-15.00 pod kierun-
kiem znanego śląskiego kucharza Remigiusza Rączki. Mieszkańcy 
gminy Lyski oraz zaprzyjaźnionej gminy Darkovice tego dnia rów-
nieŜ dopisali. Podczas warsztatów dzieci poznały tajniki wyrobu 
ciasta, wycinały ciasteczka z foremek, wypiekały i ozdabiały wypie-
ki świąteczne. Uczestnicy tym razem w grupach z niebywałym zaan-
gaŜowaniem, pełnym zainteresowaniem i gotowością przystąpili do  
„produkcji” ciasteczek. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem 
Pana Remigiusza, który chętnie słuŜył swoją pomocą, powstały wy-
śmienite, nietuzinkowe i oryginalne ciasteczka. Trzecią imprezą, która takŜe odbyła się 7 grudnia 2013 r. w sali OSP Lyski w 
godz. 15.00-18.00 był V Jarmark BoŜonarodzeniowy. Na pierwszych 150 uczestników czekał  kubek gorącej czekolady. Uczest-
nicy Jarmarku mieli okazję nabyć niepowtarzalne świąteczne wyroby rękodzielnicze, spróbować pysznych ciasteczek przygoto-
wanych przez dzieci na warsztatach kulinarnych, zagłosować na najlepszy piernik świąteczny, a takŜe wspólnie  kolędować z 
solistkami Zespołu Szkolno Przedszkolnego i Gimnazjum w Lyskach oraz  chórem „Małgorzata” z miejscowej Parafii. Uwień-
czeniem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego na „Najlepszy piernik świąteczny”, gdzie wszyscy uczestnicy otrzy-
mali narody. 
Ogólnie w imprezach uczestniczyło ok. 290 osób z Polski i Czech m.in. Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt, Starosta Gminy Dar-
kovice Daniel Kocian, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych na terenie Gminy Lyski oraz Gminy Darkovice, Sekre-
tarz Gminy Lyski, Skarbnik Gminy Lyski, a takŜe pracownicy Urzędu Gminy Lyski, przedstawiciele Świetlicy Środowiskowej, 
radni, sołtysi, mieszkańcy obu zaprzyjaźnionych gmin oraz przedstawiciel Euroregionu Silesia Stowarzyszenia Gmin Dorzecza 
Górnej Odry. 
Organizatorem dwudniowej imprezy była Gmina Lyski. Projekt pt.”Wspólnie kultywujemy tradycje świąteczne” jest współfinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budŜetu państwa RP „Przekraczamy granice” 
Impreza miała na celu pogłębianie wiedzy uczniów na temat istoty Świąt BoŜego Narodzenia oraz świątecznych tradycji partner-
skich  gmin. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt pt.”Wspólnie kultywujemy tradycje świąteczne” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz z budŜetu państwa RP „Przekraczamy granice” 
Numer projektu:  PL.3.22/3.3.04/13.03855, Beneficjent – Gmina Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski 

Gmina Lyski Informuje: Projekt "Wspólnie kultywujem y tradycje świąteczne" 
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1  grudnia br. Gminna Biblioteka Publiczna w Lyskach 
zorganizowała wernisaŜ wystawy pt.: „Nad płonącą 
Warszawą - długi lot do domu majora pilota Antonie-
go Tomiczka." Wystawa przedstawia Ŝycie majora 

Antoniego Tomiczka, Jego bohaterskie dokonania z okresu II 
wojny światowej: walka w wojnie obronnej 1939 r., radziecka 
niewola, wcielenie do Wojska Polskiego na terenie Związku 
Radzieckiego, szkolenia i słuŜba w 1586 Eskadrze do Zadań 
Specjalnych. Loty nad walczącą Warszawą w 1944 r. z Ŝyw-
nością, lekarstwami, bronią. Loty do Włoch, Jugosławii, Gre-
cji czy Czechosłowacji. WernisaŜ ma na celu kultywowanie 
dokonań i tradycji Sił Powietrznych, propagowanie zwłaszcza 
wśród lokalnej społeczności wiedzy o historii naszego kraju i 
polskiego lotnictwa.  
 W spotkaniu uczestniczyła delegacja Dowództwa Sił 
Powietrznych i Klubu Lotnika. Był takŜe Starosta Powiatu 
Rybnickiego i Powiatu Raciborskiego. Nie zabrakło władz 
samorządowych, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli stowa-
rzyszenia „Lyskor". 
 Patronat honorowy nad uroczystością objął Minister 
Obrony Narodowej, Wojewoda Śląski, Wicemarszałek Woj. 
Śląskiego, Starosta Powiatu Rybnickiego i Raciborskiego, 
Wójt Gminy Lyski i Gminy Kornowac.  
 Patronat medialny sprawował Dziennik Zachodni, TVP 
Polonia, Polska Zbrojna, Rybnik- nasze miasto, Portal interne-
towy. 

T radycyjnie juŜ w bibliotece Zespołu Szkół w Ryduł-
towach uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień 
Pluszowego Misia. W tym roku oprócz uczniów 
naszej szkoły, gościliśmy takŜe 6-latki z Przedszko-

la nr 2  w Rydułtowach im. Czesława Janczarskiego.  Nasi 
mali goście obejrzeli wystawę pluszaków, zapoznali się z hi-
storią święta i mogli obejrzeć ksiąŜeczki, których bohaterami 
są sławne misie (Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Miś Padding-
ton, Miś Yogi itd.). Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie 

tanecznej oraz rozwiązywały zagadki dotyczące bajkowych 
misiów. W nagrodę za liczny i aktywny udział kaŜde z nich 
otrzymało order „Przyjaciel Misia”. Maluchy zobaczyły teŜ 
dobranockę o przygodach Misia Uszatka, znanego z dobrych 
manier, a takŜe miłego usposobienia. Miś z klapniętym 
uszkiem stał się naszym narodowym misiem, kilka pokoleń 
Polaków wychowało się na jego przygodach. Uszatek jest am-
basadorem polskiej animacji na świecie. Znają go widzowie w 
róŜnych krajach. Na Węgrzech miś nazywa się „Fules Mac-
ko”, w Japonii „Oyasumi Kuma-chan”, w Finlandii „Nalle 
Luppakorva” a w Słowenii „Medvedek Uhec”.  
 Biblioteka szkolna wspólnie ze świetlicą zorganizowała 
konkurs plastyczny „Mój przyjaciel miś”, w którym wzięli 
udział uczniowie ZS w Rydułtowach i PP nr 2. Ze względu na 
duŜą ilość interesujących prac konkursowych jury oprócz na-
gród głównych przyznało wiele wyróŜnień. Wręczenie upo-
minków miało miejsce w świetlicy podczas obchodów święta.  
W świetlicy szkolnej czekało na gości „Słodkie co nieco” - 
miód ze zdrowym, ciemnym chlebem.  KaŜdy z przedszkola-
ków mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z sylwetką misia. 
 Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia dostar-
czyły dzieciom wiele radości, mamy nadzieję, Ŝe w przyszłym 
roku znowu się spotkamy! 

 
 

Katarzyna Moric 
 

„Nad płonącą Warszawą - długi lot do domu 
majora pilota Antoniego Tomiczka." 

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Zespole 
Szkół w Rydułtowach 
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Ś 
więty Mikołaj do dzieci i 
młodzieŜy niepełnosprawnej  
z świetlicy ,,TACY SAMI” - 
przyjechał  z zaplanowanym 

opóźnieniem 9 grudnia.   O godzinie 
17.00 czekała na niego 40 - to oso-
bowa grupa dzieci i młodzieŜy  z 
niepełnosprawnością, a on obdaro-
wywał ich paczkami ufundowanymi 
przez  SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKA-
NIOWĄ,, ORŁOWIEC'' Ale to nie 
koniec niespodzianek, po nim przy-
był następny Mikołaj, który z FIR-
MY KREDYTY  CHWIKÓWKI 
przywiózł  podopiecznym stowarzyszenia radiomagnetofon do 
zajęć  muzycznych, ciekawe  gry rozwijające i słodycze.  W 
ramach Mikołaja cudowną niespodziankę osobom niepełno-
sprawnym zasponsorowała  FIRMA NAPRZÓD, zapraszając 
je 10 grudnia na wycieczkę do Wisły. Wycieczka obfitowała  
w szereg atrakcji - pobyt w aqaparku ,, TROPIKANA '' w Ho-
telu Gołębiewski, słodki  poczęstunek oraz autografy samego 
Adama Małysza. Radości nie było końca.  Sedecznie dziękuję 
w imieniu podopiecznych oraz ich opiekunów  ,,Świętemu 
Mikołajowi''  - FIRMIE NAPRZÓD  wraz z  prezesem An-
drzejem Adamczykiem,  Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec 
z prezesem Mariuszem Ganitą ,  oraz FIRMIE KREDYTY 
CHWIKÓWKI za wsparcie, Ŝyczliwość i okazane serce. 
 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin 
 i Osób Niepełnosprawnych 

 Barbara Wojciechowska 

2  grudnia br w świetlicy „TACY SAMI” miała miejsce 
niecodzienna wystawa.Płaskorzeźby kwiatów  z pla-
steliny, koty, ślimaki, szopka boŜonarodzeniowa, gli-
niane  figurki,  anioły  gipsowe,  latawce  płaskie  i 

skrzynkowe, proste i skomplikowane modele latające – szy-
bowce i samoloty, cieszyły oko zaproszonych gości. Wystawę 
zaszczycili  Burmistrz  Miasta  Rydułtowy  Kornelia  Newy, 
Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Zbigniew Se-
emann, dyrektor PCPR Irena Obiegły, Dyrektor G nr1 Alicja 
Kołodziej, prezes TMR Henryk Machnik oraz Jerzy Majer. 
Wystawa prac plastycznych była zakończeniem projektu pn,, 
MY TEś’’  realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin  i 
Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach a dotowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl ze środków PFRON. 
Uczestnikami projektu było 15 osób z niepełnosprawnością 
oraz 15-tu harcerzy z Hufca Rydułtowy ,, Błękitne Niebo’’ 
Zadanie realizowano od połowy sierpnia do grudnia br. a jego 
główny cel polegał na wsparciu działań integracyjnych prowa-
dzonych na rzecz osób niepełnosprawnych Mieszkańców Po-
wiatu Wodzisławskiego. W ramach projektu jego uczestnicy 
pod nadzorem amatora rzeźbiarza p. Kazimierza Kąska wyko-
nywali prace plastyczne z zakresu rzeźby, zaś modelarz p. 

Grzegorz Wala uczył jak konstruować  modele latające. Har-
cerze, nad którymi opiekę sprawowały druhny Justyna Pie-
trzak i Dorota Rak słuŜyli  pomocą osobom niepełnospraw-
nym podczas precyzyjnych  zajęć manualnych. Wartością do-
daną projektu, było włączenie się do niego grupy młodzieŜy z 
Gimnazjum nr1 w Rydułtowach, która  stworzyła  wspólnie z 
osobami niepełnosprawnymi piękne rzeźby z gliny. Ponad to 
beneficjenci projektu brali udział w warsztatach filmowych w 
RCK FENIKS połączonych z prelekcjami filmów oraz inte-
growali się podczas wyjazdów w Beskidy i na Dolny Śląsk. 
Projekt miał duŜy wpływ zarówno na niepełnosprawnych jak i 
pełnosprawnych uczestników. Poprzez wspólne zintegrowane 
działania  osób niepełnosprawnych z młodzieŜą pełnosprawną 
nawiązały  się  między nimi  pozytywne  wzajemne  relacje, 
uczyli się od siebie i doskonale współpracowali. Mamy na-
dzieję, Ŝe powyŜsze działania lepiej przygotowały osoby nie-
pełnosprawne- beneficjentów projektu   do późniejszego Ŝycia 
w róŜnych grupach społecznych, wzrosła ich aktywność a tak-
Ŝe poczucie własnej wartości. Wzrosła ich motywacja do osią-
gania maksymalnych w stosunku do moŜliwości sukcesów w 
róŜnych dziedzinach aktywności.  Jesteśmy przekonani,  Ŝe  
nasze zadanie wpłynęło na  kształtowanie się pozytywnych 
cech osobowości tj. wraŜliwości, Ŝyczliwości, otwartości na 
potrzeby drugiego człowieka u pełnosprawnych odbiorców 
projektu harcerzy oraz uczniów Gimnazjum Nr 1, a tym sa-
mym pomogło  ukształtować w nich  postawę tolerancji i sza-
cunku  do niepełnosprawności. 
 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin 
 i Osób Niepełnosprawnych 

 Barbara Wojciechowska 

Mikołaj w Stowarzyszeniu Rodzin i Osób Mikołaj w Stowarzyszeniu Rodzin i Osób Mikołaj w Stowarzyszeniu Rodzin i Osób Mikołaj w Stowarzyszeniu Rodzin i Osób     
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Wystawa rzeźby i  modeli latających  
w świetlicy „TACY SAMI” 
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Najserdeczniejsze Ŝyczenia  urodzinowe dla  
Grudniowych  i Styczniowych Solenizantów 

Adolf Widera 
Maria Pawełek 
Barbara Pałka 
Janina Turek 
Jerzy Zientek 

Henryka Migalska 
Krystyna Barnabas 

Ryszard Malerz 
Urszula JeŜ 

Małgorzata Kubik 
 

Henryk Hajduk 
Rudolf Warło 

Janusz Grabiec 
Weronika Kosowski 

Stefan Skupień 
Maria Antonina Wieczorek 

Grzegorz Wala 
Kazimierz Kąsek 

Bogumił Kosowski 



Spotkanie opłatkowe TMRu  
z Rzuchowiankami 
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Z  udziałem Gości: Posła Ryszarda Zawadzkiego, 
Przewodniczącego Rady Miasta Lucjana Szwana i 
członka Zarządu TMRu Alicji Kołodziej oraz praw-
ników Michała i Marcina Gebel oraz Marty Topór – 

Piórko odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu Projektowego w 
kawiarni DeSo. Przypomnę, Ŝe zespół projektowy tworzą: 
Henryk Machnik, Irena Obiegły, Jerzy Majer, Donata Maliń-
ska, Marzena Gaca, Alina Osadnik, Janina Dąbrowa, Sabina 
Tomaszewska, Angelika Rzaczek, Katarzyna Kabut, Michali-
na Domańska, Dagmara Kopczyńska. 
 W czasie spotkania Prezes TMRu i Poseł R. Zawadzki 
wręczyli pamiątkowe statuetki Dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie z Wodzisławiu Śl, Pani Naczelnik Wy-
działu Promocji, Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego 
oraz Kancelarii Prawnej Michał Gebel. Nie zabrakło okolicz-
nościowych wystąpień, dyplomów i upominków wręczonych 
dla TMRu na ręce Prezesa poprzez Posła R. Zawadzkiego, 
Naczelnik D. Malińskiej, Dyrektora PCPR I. Obiegły, Dyrek-
tor Gimnazjum A. Kołodziej, Przewodniczącego RM L. Szwa-
na i innych uczestników. Z podsumowania finansowego wyni-
kło, ze dzięki udanym przetargom zaoszczędziliśmy kwotę ok. 
500 tys zł więc padła decyzja Prezesa o wystąpienie do MPiPS  
o przedłuŜenie działania projektu na rok 2014. Czy coś z tego 
będzie – trudno powiedzieć. Cała kadra Zespołu Projektowego 
otrzymała pamiątkowe dyplomy choć czeka cały zespół jesz-
cze ostateczne rozliczenie projektu. Na koniec z krótkim  lecz 
pięknym programem artystycznym wystąpiły zespoły ze Szko-
ły Muzycznej im. Pawła Świętego pod kierunkiem Anny i 
Grzegorza Urbańczyk.  Młodzi artyści tej szkoły 3 lata temu 
wystąpili na inauguracji projektu, a teraz wystąpili na jego 
zakończeniu. Nagrodą dla zespołu były oczywiście brawa, 
kwiaty, podziękowania i okolicznościowa statuetka przyznana 
przez TMR dla Szkoły Muzycznej. Jednym z powaŜnych pro-
blemów podniesionym na Zespole to konieczność przechowa-
nia dokumentacji projektowej przez wiele lat i to musimy za-
pewnić. 
 Pamiątkową statuetkę i dyplom odebrała córka zmarłe-
go śp. Andrzeja Korbicy, który pełnił w projekcie funkcję kie-
rownika biura i z-cy koordynatora projektu. 
 
 

A. Rzaczek 

Ostatnie spotkanie Zespołu Projektowego  
projektu „ Świadomy Obywatel”  

Na rydułtowskim rynku pojawił si ę nowy  
punkt informacji turystycznej! 
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Nowo otwarte Studio Fryzjerskie  
 

Agnieszka Nowak  
ul. Raciborska 252 

ZAPRASZA !!! 

 

Zakład wykonuje szeroki zakres usług fryzjerskich  
Damsko - Męskich  
tel. 505 103 439 

 
 
 

Godziny otwarcia: 
 

Pn-Wt 8:00– 17:00 
Środa 12:00-19:00 
Czw- Pt 8:00-17:00 
Sobota 8:00– 13:00 

 BIURO RACHUNKOWE 

 
 

 
1. roczne zeznania podatkowe, rozliczenia VAT 
2. prowadzenie:  

• pełnej księgowości 
• ksiąŜka przychodów i rozchodów 
• ewidencja przychodów dla ryczałtowców  
• usługi w zakresie kadr i płac 
• rozliczenia ZUS 
• obsługa firm pod względem BHP 

3. kompleksowa obsługa osób prawnych, osób fizycznych, stowarzy-
szeń, fundacji oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych. 

44-370 Pszów, 
ul. Pszowska 545   

czynne: pn.-pt. 8.00 – 16.00
   kom.  604 379 530, 604 379 380

   tel. 32 733 55 03  
e-mail:  biuro@bsformat.pl 

 
Sprzedaż ekogroszku  

z KWK Piekary  
  workowany i luzem  

wraz z dostawą. 

Tel: 501 538 428 
 

www.transstal.eu 

Z okazji Nowego 2014 Roku  

pragnę Ŝyczyć Państwu  

duŜo zdrowia,  radości w sercu  

i pomyślności.  
Niech nadchodzący Nowy Rok 

 przyniesie nam jak najwięcej  

wzajemnego dobra i spełnienia  

w podejmowanych działaniach.  

Wszystkiego co najlepsze Ŝyczy  

Poseł Grzegorz Matusiak. 



 

* realizacja recept 
* szybkie terminy 
* gabinet okulistyczny 
* sprzedaŜ i aplikacja soczewek kontaktowych        
* Szkła okularowe renomowanych  firm  
*10% rabatu na  soczewki firmy HOYA 

SŁAWOMIR WATOŁA 

Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15 

tel. 457 87 01, 692 421 492 
LEK. MED. MAGDALENA WOJTASZEK-

PAWLIK 
Wtorek, Sobota od 09:00  

(na zapisy) 
Piątek 15:00 
(bez zapisu) 

LEK. MED. WOJCIECH SZAREK 
 

Środa od 15:00 do 17:00 
(bez zapisów) 

Sobota od 9:00  
( na zapisy) 

Bezpłatne badania  wzroku i dobór  Posiadamy nowoczesny  sprzęt diagnostyczny! 
Kupon Rabatowy ! 

10% Rabatu przy zakupie okularów. Wystarczy 
okazać wydanie „Kluki” z tym ogłoszeniem. 

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Rydułtów, Rydułtowy, ul. Traugutta 289, tel. (032) 414-00-66; Kolegium Redakcyjne  
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