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W szyscy wiemy, Ŝe przysłowia są mądrością 
narodu. Na przestrzeni wieków stworzyli je 
ludzie na podstawie otaczającego ich świata 
zarówno ludzkiego-społecznego jak i przyro-

dy. Zadziwiają nas często swoją wnikliwością i trafnością 
stwierdzeń. Pierwej ludzie Ŝyli w symbiozie w zgodzie z ota-
czających ich światem roślin, zjawisk i zwierząt. To świat 
współczesnych ludzi odgrodził się od tego świata, niszcząc go 
i degradując. Na dobre nam to nie wyjdzie. Jednym takim 
fenomenem jest to Ŝe zwierzęta potrafią przewidywać pogodę 
i róŜne inne zjawiska atmosferyczne. Bardziej obeznani  
z tematem wiedzą, Ŝe współczesne długo terminowe progno-
zy pogody sprawdzają się w 60%. W jednym z artykułów  
w starej gazecie znalazłam artykuł p. Zofii Zubczyńskiej na 
ten temat. Przytaczam kilka przykładów. I tak niepozorny 
ptaszek trzciniak, lecący daleko na południe, zawsze wie czy 
u nas będzie lato deszczowe czy suche. One gnieŜdŜą się na 
trzcinach. Budują przytulne gniazda dla swych piskląt oplata-
jąc 3-4 trzciny misternie trawą. Nie zdarzyło się , aby ich 
gniazda kiedyś zalała powódź. JeŜeli ma nastąpić duŜy przy-
bór wody zakładają gniazda wyŜej niŜ zwykle. Mają bardziej 
znaczącą prognostykę niŜ nisko latające jaskółki, kury grze-
biące w piachu czy konie parskające i potrząsające głowami 
na deszczu. Skąd trzciniaki wiedzą ile deszczu spadnie dane-
go roku? Dzikie gęsi na przykład kiedy wracają z zimowisk 
lecąc wysoko to znak, Ŝe woda w rzekach i jeziorach gwał-
townie się podniesie. Skąd one o tym wiedzą? Gdybyśmy 
odkryli to tajemnicze źródło informacji dostępne ptakom, 
nasze przewidywania pogody byłyby bardziej  nieomylne. 
Pliszka siwa zawsze pojawia się wiosną nad brzegami wód  
w przeddzień ruszenia lodów. Kiedy dzikie kaczki wychodzą 
na brzeg i chronią się w zaroślach to znak, Ŝe zbliŜa się 
deszcz i wiatr. Na dwie-trzy godziny przed burzą uciekają  
z jeziora. Lecą w tym kierunku, w którym później będzie wia-
ło. Jeśli latem ni z tego ni z owego zaczynają piać koguty – 
oznacza, Ŝe nadejdzie deszcz. „Kur pieje pogoda się chwieje”. 
Kto nie chce, czy nie moŜe hodować koguta, niech zafunduje 
sobie psa. Podobno najlepszymi prognostykami są ponoć 
foksteriery. Przed deszczem wyją i grzebią w ziemi,  
a w mieszkaniach śpią niespokojnie, ale jeszcze lepsze są 
koty. Kto je ma, proszę zaobserwować, Ŝe na dobrą pogodę 
kładą się na grzbiecie, śpią na środku pokoju i liŜą łapy. Na 
niepogodę bądź chłodną aurę , leŜą pod ścianą, często drapią 
po niej pazurami, zasypiają w najcieplejszym miejscu pokoju 
i mordki przekrzywiają łapkami. Podobno dokładną pogodę 
moŜna przewidzieć naprzód dla obszaru o promieniu 200 km 
tylko na jedną dobę. UŜywa się przy tym wielu aparatów, 
wysyła w przestrzeń balony i sondy korzysta z obserwacji 
satelitarnych. Nad jedną taką pro-
gnozą pracuje kilku synoptyków. 
JeŜeli więc przy tak wielkich na-
kładach środków moŜemy tak nie-
wiele zadziałać to moŜe lepiej 
baczniej obserwować przyrodę. 
Kiedyś wokół domostw  i na 
oczkach gromadami Ŝyły Ŝaby 
kumki. Ich intensywne kumkanie 
zwiastowało deszcz. Kiedyś nie 
było telewizora, radia ani Ŝadnych 

prognoz pogody. Ludzie radzili sobie – Ŝyli w większej sym-
biozie z florą i fauną. Obserwacje otaczającego świata pozwa-
lały wysnuwać wnioski. Z tych obserwacji wynikały te wła-
śnie wnioski w postaci przysłów  
i porzekadeł i tak np.: „Na Marcina liść trzyma (19.12) sroga 
będzie zima” „Idzie luty podkuj buty” „W marcu jak  
w garcu” „Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy trochę 
lata” „Barbórka po wodzie BoŜe narodzenie po lodzie”  
Dziś jednak powywracały się klocki pogodowe oparte na za-
chowaniu się przyrody. Niestety zmienia się postać tego świa-
ta szczególnie w sferze aury zjawisk i zachowań świata zwie-
rząt. Nie ma stabilności która kiedyś ten świat cechowała. 
MoŜe więc dlatego wszelkie prognozy pogody są takie zmien-
ne. PoniewaŜ mamy zimę a przed nami wiosna, chcę przyto-
czyć parę przysłów związanych z tymi porami roku. „Gdy  
w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje” „Kiedy styczeń naj-
ostrzejszy, wtedy roczek najpłodniejszy” „Jeśli pszczoła  
w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecu-
je” „Późna zima długo trzyma”  
Wiosenne:  
„Ile mgieł w marcu, tyle deszczu w czerwcu” „Marzec zielo-
ny, niedobre plony” „Agnieszka łaskawa wypuszcza skow-
ronka z rękawa” „ Grzmot w kwietniu – dobra nowina, juŜ 
szron roślin nie pościna” „Jedna jaskółka nie przynosi wio-
sny” „ ChociaŜ boćki juŜ przylecą, czasem śnieŜne wiatry 
nadlecą.” 
 
 

c.d.n  
Horacy 

 

 

 

 
Zarząd TMR informuje 

1) Od 1 lutego w kaŜdą środę w siedzibie 
Towarzystwa Miłośników Rydułtów 
udzielane będą bezpłatne porady prawne. 
Godziny porad od godz. 9.00 – 12.00 Za-
pisy na porady 32 414-00-66. 
 
2) Zarząd Towarzystwa Miłośników Ry-
dułtów zwołuje na dzień 1 marca godz. 
9.30 Walne Zebranie Spr. Wyb. Człon-
ków Tow. Mił. Rydułtów. Zebranie odbę-
dzie się w Gimn. nr 1 ul. Strzelców By-
tomskich. 

Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie… 

Prognoza pogody  



Jeszcze niedawno mieliśmy rok 2013 a tu juŜ 2014. Tamten 
„stary” rok był chyba nie najgorszy. Miejmy więc nadzieję, Ŝe 
ten nowy będzie co najmniej tak dobry. Czego sobie i Państwu 
gorąco Ŝyczę. 
Dla mnie (i dla naszego miasta) zaczął się ten rok całkiem 
dobrze. 17 stycznia dostałam (jako reprezentant Rydułtów) 
wspaniały prezent - Piramidę Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni 
"Ślonsko Hołda Charlotte". Nagrodę tą co roku przyznaje Pre-
zydent Rybnika i Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego. Czuję się zaszczycona przyznaniem 
mi tego wyróŜnienia. Mam nadzieję, Ŝe Państwo takŜe jeste-
ście zadowoleni.. Wszak to dzięki naszym wspólnym stara-
niom Rydułtowy postrzegane są coraz lepiej. 
Jaki będzie więc ten nowy 2014 rok ? Na pewno będzie nie-
standardowy. Czeka nas nieprzeciętnie duŜa ilość wyborów. 
JuŜ w maju wybory do Parlamentu Europejskiego. A w listo-
padzie nasze lokalne wybory samorządowe. Będzie więc się 
sporo działo w tej materii. 
Na pewno ten 2014 rok będzie rokiem ciekawym dla Ryduł-
tów. Czeka nas sporo pracy i nowych inwestycji. O tych inwe-
stycjach będziemy jeszcze Państwa informować. 
Planujemy takŜe sporo atrakcji. Rydułtowy wzbogaciły się 
przez ostatnie lata w kilka bardzo ciekawych obiektów. Posia-
damy takŜe parę  bardzo interesujących ciekawostek,  które 
mogą zachęcać do odwiedzenia Rydułtów. Przypomnę tylko 
naszą Szarlotę, zabytkowy tunel, dwa krzyŜe pokutne (ten dru-
gi został ostatnio wyeksponowany przy kościele pw. św. Jacka 
w Radoszowach), piękny kompleks szpitalny, cmentarz ewan-
gelicko-augsburski przy ulicy Barcioka, ścieŜkę powstań ślą-
skich na tunelu. 
Zwracam się więc do Państwa z gorącą prośbą – zaprośmy  
w tym roku do Rydułtów naszych gości. Zaprośmy krewnych  
i znajomych. Pochwalmy się naszymi Rydułtowami. 
Będzie do tego okazja, bo planujemy w tym roku wiele atrak-
cji pod wspólnym tytułem „Do Rydułtów czas zajrzeć”. 
JuŜ w lutym zaczniemy przygotowania do konkursu na zago-
spodarowanie naszej Szarloty. Wprawdzie Szarlota ciągle słu-
Ŝy naszej kopalni i nie daje się jej wykorzystać do innych ce-
lów, ale chcemy poprosić o wskazanie dla niej roli za kilka-
dziesiąt lat. Konkurs będzie ogólnodostępny – mogą uczestni-
czyć w nim rydułtowicy, ale i ludzie spoza Rydułtów. Mamy 
nadzieję na duŜe nim zainteresowanie. Chodzi bowiem o po-
pularyzację naszego miasta i hałdy, która staje się powoli sym-
bolem regionu. 
W Państwowym Ognisku Plastycznym zorganizujemy cykl 
warsztatów dla tych wszystkich, którzy będą chcieli wziąć 
udział w konkursie. PokaŜemy tam, jak podejść do zagadnień 
projektowania.  PokaŜemy takŜe,  jak zaprojektować  gadŜet 
reklamowy naszego miasta. Chcielibyśmy, aby na tych warsz-
tatach urodziły się (oprócz projektów zagospodarowania Szar-
loty) projekty miejskich koszulek, breloczków i innych mate-
riałów reklamowych. 
W lutym ogłosimy zasady konkursu na najlepszy przepis na 
szarlotkę (bez wątpienia wiąŜe się to z naszą Szarlotą). Przyj-
mujemy, Ŝe dowolny przepis na ciasto, zawierający w składzie 
jabłka, to przepis na szarlotkę. Konkurs chcemy zakończyć 
wystawą ciast na Dniach Rydułtów. 

Planujemy takŜe konkurs na rydułtowski hejnał – to zadanie 
dla ambitnych muzyków. 
Sporo teŜ będzie róŜnego rodzaju imprez na naszych obiektach 
(w tym zwiedzanie „z przewodnikiem” Rydułtowskiej Odprę-
Ŝalni Sensorycznej ROSA). Będzie więc po co przyjechać do 
Rydułtów. 
Nie mam więc wątpliwości, Ŝe „do Rydułtów czas zajrzeć”. 
 
 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 
Kornelia Newy 

 
 

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZ ĘDU 

za okres od 19 grudnia 2013 r. do 22 stycznia 2014 roku 

 

 
1. KOMPLEKSOWA TERMMOMODERNIZACJA SZE-

ŚCIU OBIEKTÓW UZYTECZNO ŚCI PUBLICZNEJ 
 
W dniu 8 stycznia zawarto umowę ze Studiem Reklamy 
EFEKT z Wodzisławia Śl. na wykonanie tablic promocyjnych. 
Firma wykonała zlecenie w dniu 9 stycznia. 
Firma SOLARSYSTEM złoŜyła wniosek o pozwolenie na 
budowę remontu kotłowni olejowej wraz wymianą instalacji 
c.o. 
 

2. MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ 
 
Ogłoszono w dniu 20 stycznia przetarg na wykonanie robót 
budowlanych. 
Otwarcie ofert przewidziano na dzień 4 lutego. 
 

3. MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ 
 
Projektant przedstawił do akceptacji rozwiązania techniczne 
konstrukcji nawierzchni oraz budowy zjazdów na tereny pry-
watne - w ramach III etapu ogólnego zakresu dokumentacji 
projektowej. 
Trwają prace projektowe. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 maj. 
Wartość umowy : 180 810,00 zł 
 
4. MODERNIZACJA UL. RACIBORSKIEJ – BOCZNEJ  
 
W dniu 13 stycznia zwrócono się do wykonawców z prośbą  
o przygotowanie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Termin składania ofert upływa z dniem 21 stycz-
nia. 
 
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMI ĘDZY ULI-

CAMI STRZELCÓW BYTOMSKICH 
I JAGIELLO ŃSKĄ 

 
W związku z wytycznymi właściciela gazociągu projektant 
nanosi korekty w pierwotnie wykonanym projekcie przebudo-
wy gazociągu. 
Termin wykonania opracowania dokumentacji: 28 luty. 
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6. MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTA-

WOWEJ NR 1 – PROJEKT 
 
W dniu 14 stycznia wpłynęły postanowienia Śląskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ka-
towicach, wydane na podstawie opracowanej przez naszego 
eksperta „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpoŜa-
rowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z halą sporto-
wą”, akceptujące przyjęte rozwiązania zastępcze. W związku 
z powyŜszym trwają prace związane wyborem projektanta. 
 

7. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP1  
 
Podpisano aneks do ugody na realizację robót do końca 2014 
r., dotyczący zarysowań i pęknięć tynków ścian i stropów 
kilku pomieszczeń budynku szkoły. 
W budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz hali sportowej 
planuje się wymianę opraw oświetleniowych i źródeł oświe-
tlenia na energooszczędne oraz wymianę instalacji elektrycz-
nej. W związku z powyŜszym trwają prace związane wybo-
rem projektanta. 

 
8. OŚWIETLENIE ULICY JACKA  

 
Uzupełniono dokumentację projektową. 
 
9. MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

W GIMNAZJUM NR 1  
 

W dniu 20 grudnia 2013 r. zostało ogłoszone postępowanie 
przetargowe prowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
na wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 7 stycznia doko-
nano otwarcia ofert. Wpłynęły cztery oferty w przedziale ce-
nowym od 184 623,00 zł do 247 672,80 zł.  
Najkorzystniejszą ofertę złoŜyło Przedsiębiorstwo Budowlane 
MONOBET Marian Andrzejewski z Tychów. Z firmą tą  
w najbliŜszym czasie zostanie podpisana umowa. 
 

10. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH  

 
Trwają prace koncepcyjne budowy Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
W najbliŜszym czasie dokonana zostanie inwentaryzacja zie-
leni kolidującej z planowanym obiektem. 
 
11. BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. RA-

DOSZOWSKIEJ  
Sporządzono umowę z firmą „Promost Wisła” z Wisły na 
wykonanie dokumentacji technicznej związanej z budową 
pętli autobusowej na zbiegu ulic Radoszowskiej i Obywatel-
skiej. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 lipiec. 
Wartość umowy : 14 760,00 zł 
 

 
12. BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. GABRIELA NA-

RUTOWICZA 
Prowadzone jest postępowanie zmierzające do odpłatnego 
przejęcie gruntu od właścicieli prywatnych nieruchomości. 
 

13. PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

 
Wystąpiono do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śl. o wydanie warunków technicz-
nych na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
 

UWAGA - WA śNE  

Informujemy, Ŝe Miasto Rydułtowy dokonało wyboru 

banku, który obsługiwał będzie nasze konta bankowe 

przez najbliŜsze 5 lat. Tak więc od 1 stycznia 2014 r. funk-

cjonować będą nowe rachunki Miasta Rydułtowy. Prowa-

dzone one będą w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu 

Zdroju. 

UWAGA:  Dla wpłat z tytułu: podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych i prawnych, opłat za gospodarowanie od-

padami komunalnymi oraz opłat za wieczyste uŜytkowanie 

gruntu, najem i dzierŜawę kaŜdy z kontrahentów otrzyma  

z Urzędu Miasta w formie pisemnej indywidualne numery 

rachunków bankowych, na które będzie dokonywać wpłat wg 

powyŜszych tytułów. 

NaleŜności z tytułu: 

- opłat za udostępnianie danych osobowych - naleŜy wpła-

cać 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 
obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. 
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Mieszkaniec Wodzisławia chciał się podpalić na 

stacji benzynowej 

16 stycznia tuŜ po 23.00 policjanci przejeŜdŜając przez stację 

paliw przy ulicy Witosa zauwaŜyli dziwnie zachowującego 

się męŜczyznę, który stał przy dystrybutorze. Chwilę później 

30-latek zaczął się oblewać benzyną i krzyczeć do policjan-

tów, aby się nie zbliŜali, gdyŜ wtedy wszystko podpali.  

W ręku trzymał zapałki. Mundurowi powiadomili o zdarzeniu 

oficera dyŜurnego, który skierował na miejsce słuŜby ratow-

nicze. Desperat był bardzo pobudzony i zdeterminowany. 

Groził policjantom, Ŝe jak podejdą bliŜej, to wszyscy zginą. 

StróŜe prawa mimo realnego zagroŜenia wykorzystali mo-

ment w którym męŜczyzna był obrócony do nich plecami  

i obezwładnili go, odciągając od dystrybutora i wytrącając  

z ręki zapałki. 30-latkiem zajęli się juŜ lekarze. Okazało się Ŝe 

był pijany. Śledczy ustalają, dlaczego chciał się targnąć na 

swoje Ŝycie.  - „Nowiny” 

 

Powiat ratuje szpital - umarza ponad milion  
poŜyczki 

Umorzenie przez zarząd powiatu poŜyczek udzielonych szpi-

talom w lipcu i listopadzie 2013 r. ma pomóc zakładowi stop-

niowo zmniejszać zobowiązania i powoli stabilizować stan 

jego płynności finansowej. – Zarząd powiatu uznał, Ŝe umo-

rzenie poŜyczek wpłynie na poprawę wyniku finansowego 

szpitali. Za taką decyzją przemawiają teŜ kwestie społeczne – 

wyjaśnia starosta Tadeusz Skatuła. 

Według BoŜeny Capek problemy finansowe szpitali wynikają 

z niewystarczającego finansowania świadczeń zdrowotnych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 2012 r. wartość tzw. 

punktu rozliczeniowego, na podstawie którego NFZ reguluje 

swoje zobowiązania wobec szpitala, nie zmieniła się nawet  

o wskaźnik inflacji i wynosi 52 zł. Spadła zatem znacząco 

jego wartość realna, zwłaszcza Ŝe w tym czasie wzrosły ceny 

wielu towarów, np. niektórych leków aŜ o 100 proc. Dodatko-

wo sytuację pogarsza fakt, Ŝe wypłacane wcześniej odrębnie 

pieniądze na podwyŜki wynagrodzeń zostały włączone do 

wartości punktu, na czym szpitale straciły ok. 5 zł na jednym 

punkcie. - „Nowiny”  

 

Lubomia ma własną orkiestrę 

Orkiestra powstała we wrześniu ubiegłego roku, Adam Bober 
jest kierownikiem i dyrygentem Gminnej Orkiestry Dętej  
w Lubomii. Był teŜ jej organizatorem. - „Nowiny” 

 

 

Zostaw 1% podatku w powiecie wodzisławskim 
 
Po raz drugi na terenie powiatu wodzisławskiego rusza kam-
pania promująca wśród podatników przekazywanie 1% podat-
ku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji 
poŜytku publicznego z terenu powiatu wodzisławskiego. 
Dzięki temu organizacje będą mogły zrealizować więcej dzia-
łań na rzecz ogółu społeczeństwa. 
21 stycznia, w Liceum Plastycznym przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim odbyło się spotka-
nie inaugurujące kampanię promocyjną przekazywania 1%,  
w którym  udział wzięli przedstawiciele organizacji poŜytku 
publicznego, lokalni przedsiębiorcy, członkowie Powiatowej 
Rady Działalności PoŜytku Publicznego oraz Naczelnik Urzę-
du Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim. 
Spotkanie było równieŜ okazją do wręczenia nagród laure-
atom konkursu plastycznego zorganizowanego przez Powia-
tową Radę Działalności PoŜytku Publicznego w Wodzisławiu 
Śląskim we współpracy z wodzisławskim Starostwem oraz 
Liceum Plastycznym w Wodzisławiu Śląskim dla uczniów  
i uczennic szkoły na przygotowanie plakatu/logo promujące-
go akcję. – Na początku grudnia poprosiliśmy panią dyrektor 
szkoły Annę Białek, aby ogłosiła wśród uczniów liceum pla-
stycznego konkurs plastyczny na logo promujące kampanię – 
mówi Arkadiusz Skowron, Przewodniczący Powiatowej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego. 
Konkurs spotkał się z duŜym zainteresowaniem. W sumie 
uczniowie przygotowali ponad 50 projektów. Komisja,  
w skład w której wchodził m.in. starosta Tadeusz Skatuła, 
dokonała oceny i wyłoniła siedem najlepszych prac. Spośród 
laureatów wybrano projekt logo autorstwa Martyny Malitow-
skiej, który oficjalnie będzie promować akcję  przekazywania 
1 % na rzecz opp w powiecie wodzisławskim. Podczas wczo-
rajszego spotkania laureatki konkursu odebrały z rąk wicesta-
rosty Dariusza Prusa nagrody i dyplomy. 
Jak mówi zwycięŜczyni konkursu, inspiracją do przygotowa-
nia logo było skojarzenie, które pozytywnie wyobraŜa przeka-
zywanie 1%, a to właśnie obdarowywanie kogoś prezentem 
kojarzy się z czymś pozytywnym i stąd pomysł na stworzenie 
logo. 
Podczas spotkania naczelnik wodzisławskiego Urzędu Skar-
bowego przedstawił takŜe informacje na temat liczby zeznań  
i wysokości środków przekazywanych z 1% na organizacje  
z terenu powiatu. – Liczba zeznań za 2012 rok, w których 
zadeklarowano przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji 
poŜytku publicznego (OPP) wyniosła 39 232, co przełoŜyło 
się na kwotę 2.130.104,60 zł. Podatnicy wskazali łącznie 741 
organizacji poŜytku publicznego (OPP), z czego  9 organiza-
cji działających na terenie powiatu wodzisławskiego otrzyma-
ło 92 701,50 zł. – zaznaczył naczelnik Marek Bernais. 
W porównaniu do danych z rozliczeń 1 % naleŜnego podatku 
za 2011 r. wynika, Ŝe w ubiegłym roku liczba zeznań, w któ-
rych dokonano przekazania 1% podatku wzrosła o 2030 ze-
znania, a  organizacje otrzymały równieŜ o 165.247,90 zł 
więcej pieniędzy na swoją działalność. Częściej wybierano 
równieŜ organizacje z terenu powiatu wodzisławskiego 
(wzrost o 595 zeznań), a przekazana kwota na rzecz tych or-
ganizacji wzrosła o 26.348,70 zł  (wzrost do roku 2011 o pra-
wie 40 %.). 

Starostwo Powiatowe 
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T ak zatytułowany  został tegoroczny koncert kolędowy 
zorganizowany przez naszą Rydułtowską Szkołę Muzycz-

ną im.Pawła Świętego. 
    Tradycją juŜ stały się spektakle wystawiane przez uczniów  
i nauczycieli tejŜe placówki w okresie boŜonarodzeniowym, 
jest to bowiem czas pełen magii, radości i piękna. Czas, kiedy 
w uśmiechniętych twarzach naszych bliskich odkrywamy sens 
Ŝycia. To te właśnie święta skłaniają nas do zadumy, zamyśle-
nia i wspomnień. Takich uczuć szukali wykonawcy tegorocz-
nego koncertu, który odbył się szóstego stycznia w Kościele 
Świętego Jerzego w Rydułtowach. Za sprawą gościny pro-
boszcza Konrada Opitka siedemdziesiąt młodych muzyków 
ubranych w przepiękne stroje estradowe wystąpiło na specjal-
nie przygotowanej platformie. Przesłaniem koncertu stały się 
słowa „Bóg w Betlejem znalazł dom”, które mocno akcento-
wały poszczególne kolędy wykonane przez rydułtowskich 
artystów. W repertuarze znalazły się bardzo znane kolędy jak 
równieŜ mało popularne pastorałki wykonane przez czterdzie-
stoosobową orkiestrę szkolną przeplatane nastrojowymi koły-
sankami śpiewanymi przez solistów i chór szkolny. Bardzo 
ciekawym okazał się utwór „Świąteczny czas” specjalnie 
skomponowany dla szkoły przez zaprzyjaźnionego Wojciecha 
Bajera do słów Marka Fibica. Niezwykłą niespodziankę przy-
gotowali nauczyciele ( Anna Urbańczyk-skrzypce, Małgorzata 
Blutko-flet, Wioleta Strączek-fortepin, Paulina Kowalczyk-
wokal i waltornia, Patrycja śydek-wokal, Piotr Tkaczyk-
perkusja i ksylofon, Dawid Szlezak gitara elektryczna, Maciej 
Muszyński-gitara basowa) dedykując ostatni utwór uczniom  

i ich rodzicom jako boŜonarodzeniowy prezent z przesłaniem 
„Ŝe kaŜdy z nas ma na tyle duŜą dłoń, Ŝe moŜe z niej uczynić 
Betlejem, kaŜdy z nas ma na tyle duŜe serce, Ŝe moŜe przyjąć 
nowonarodzoną miłość”. Koncert ten to kolejny dowód wzra-
stającego poziomu wykonawczego uczniów naszej szkoły mu-
zycznej, kreatywności nauczycieli, duŜego wsparcia rodziców 
i przychylności środowiska. 
    Cieszy fakt, Ŝe to właśnie w Rydułtowach mieści się owa 
placówka, która swą pracą dostarcza tylu wspaniałych wraŜeń. 

                                                                                                               
M. Blutko 

   

„Bóg w Betlejem znalazł dom” 

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 Towarzystwo Miłośników Rydułtów jest jedyną prócz ZHP organizacją pożytku Towarzystwo Miłośników Rydułtów jest jedyną prócz ZHP organizacją pożytku Towarzystwo Miłośników Rydułtów jest jedyną prócz ZHP organizacją pożytku     

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

podatku na działalność kulturalną prowadzoną przez TMR. Oczywiście istnieją też podatku na działalność kulturalną prowadzoną przez TMR. Oczywiście istnieją też podatku na działalność kulturalną prowadzoną przez TMR. Oczywiście istnieją też podatku na działalność kulturalną prowadzoną przez TMR. Oczywiście istnieją też     

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

dotkniętych chorobą itp. dotkniętych chorobą itp. dotkniętych chorobą itp. dotkniętych chorobą itp.     
    

Jeśli jednak chcesz Czytelniku by w Rydułtowach i naszym regionie działo się wiele Jeśli jednak chcesz Czytelniku by w Rydułtowach i naszym regionie działo się wiele Jeśli jednak chcesz Czytelniku by w Rydułtowach i naszym regionie działo się wiele 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 ciekawych i interesujących rzeczy w sferze kultury, to zadeklaruj swoje 1% na rzecz ciekawych i interesujących rzeczy w sferze kultury, to zadeklaruj swoje 1% na rzecz ciekawych i interesujących rzeczy w sferze kultury, to zadeklaruj swoje 1% na rzecz     

Towarzystwa Miłośników Rydułtów Nr Rej. 0000002098, który działalność kulturalną Towarzystwa Miłośników Rydułtów Nr Rej. 0000002098, który działalność kulturalną Towarzystwa Miłośników Rydułtów Nr Rej. 0000002098, który działalność kulturalną Towarzystwa Miłośników Rydułtów Nr Rej. 0000002098, który działalność kulturalną     

prowadzi dla wszystkich mieszkańców. prowadzi dla wszystkich mieszkańców. prowadzi dla wszystkich mieszkańców. prowadzi dla wszystkich mieszkańców.     
    

Osoby, które zadeklarują 1% uzyskują możliwość nieodpłatnego wypełnienia Osoby, które zadeklarują 1% uzyskują możliwość nieodpłatnego wypełnienia Osoby, które zadeklarują 1% uzyskują możliwość nieodpłatnego wypełnienia Osoby, które zadeklarują 1% uzyskują możliwość nieodpłatnego wypełnienia     

PITPITPITPIT----u  w siedzibie TMRu  w siedzibie TMRu  w siedzibie TMRu  w siedzibie TMR----u.u.u.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     



P omnik ustawiony jest na skwerze, naprzeciwko Urzę-
du Miasta w otoczeniu drzew, skomponowany jako 
bryła rzeźbiarska pozioma. Przez kontrasty form wy-
raźnie zaznacza rzeźbę. RównieŜ barwny kontrast 

zieleni otoczenia i koloru lila-róŜ monumentu, podkreśla jego 
formę. Pomnik zbudowany jest ze sztucznego kamienia, grysu 
z Sobocina o zabarwieniu kolorowym, zaprawionego białym 
cementem. Z drugiej strony pomnik posiada odpowiednią syl-
wetkę, którą powiązane jest z otoczeniem przyrody i stanowi  
z nią jedną całość.  
Ogólnym kształtem pomnik ma przypominać orła zrywającego 
się do lotu. Lewa strona – to skrzydło podniesione – walczące. 
Przedstawione są w nim trzy zrywy powstańcze. Na pierw-
szym planie po lewej stronie – widać postać składającego się 
do strzału powstańca – symbol I powstania. PowyŜej dwie 
głowy przedstawiają – symbolizują drugie powstanie, zaś trzy 
głowy, wyrzeźbione nad nimi, symbolizują zwycięskie trzecie 
powstanie, gdyŜ we wszystkich powstaniach brali udział Ry-
dułtowianie. Obok nich umieszczona płaskorzeźba przedsta-
wia ustępujących prusaków. Liternictwo – nazwa pomnika  
o treści: „Wieczna pamięć i chwała bohaterom walki” oraz 
daty 1919, 1920 i 1921, ułoŜone poziomo, znajdują się w dol-
nej części tej kompozycji i tworzą wraz z karabinami oraz rę-
kami powstańców – pióra orła. Za plecami powstańców  
w części środkowej, znajdują się dzieci: dziewczynka i chło-
piec o których wolność walczy starsze pokolenie, aby mogli 
Ŝyć w lepszych czasach. Chłopczyk przedstawia harcerza, do-
bosza, wychowanego juŜ na tradycji powstańczej, na idei wol-
ności, za którą tak wielu zginęło w 1939 roku oraz w latach 
drugiej wojny światowej, z rąk okupantów. W środkowej czę-
ści pomnika u góry znajduje się osamotniona postać, przedsta-
wiająca Ŝołnierza z 1939 roku, trzymającego mocno sztandar, 
którego nie oddał do końca walki z najeźdźcami, walcząc jajko 
partyzant. Po prawej stronie przedstawieni są Ŝołnierze polscy, 
którzy walczyli na wszystkich frontach i polach bitewnych, tak 
na wschodzie jak i na zachodzie, którzy wrócili do Polski   
z róŜnych stron po zwycięstwie, na co wskazuje, treść, umiesz-
czona po prawej stronie, na skrzydle orła. Kompozycję zamy-
ka Ŝołnierz prezentujący broń. Wyraz na twarzy oraz ogólny 
układ postaci wyraŜa zdecydowanie sens o jaki walczyli 
przedstawieni w tej alegorii powstańcy i Ŝołnierze. Strona od-
wrotna pomnika jest kompozycją abstrakcyjną, przedstawiają-
cą barykadę. Całość rzeźby jest zróŜnicowana pod względem 
faktury, odpowiada wydarzeniom realistycznym na podstawie 
faktów historycznych. Pomnik ten został zbudowany przez 
społeczność Rydułtów w roku 1971, dla uczczenia zwycięskie-
go trzeciego powstania śląskiego w jego 50-tą rocznicę, na 
wieczną pamięć, aby ta zła historia się nie powtórzyła. Wy-
miary pomnika wynoszą: Wysokość – 3,5 m, długość: 7 me-
trów. Pomnik ustawiony jest na polerowanych płytach wyko-
nanych z naturalnego granitu strzegomskiego. 

 
Opis pomnika na podstawie znalezionych dokumentów  

w archiwach Urzędu Miasta Rydułtowy 

 

Urodzony 29 stycznia 1939 r. w Mszanie Józef Gawliczek 
LZS Czernica, wychowanek trenera Karola Łukoszka, czoło-
wy kolarz Polski w latach sześćdziesiątych. Pierwszy wyścig 
wygrał 6 czerwca 1958 roku, zakończył karierę sportową  
w sierpniu 1973 r. W Ciągu 15 lat startów odniósł wiele cen-
nych sukcesów: trzykrotny górski mistrz Polski (1966,  
1967 ,1969), triumfator Tour de Pologne (1966), Dookoła Ser-
bii (1963), Dookoła Rumunii (1965), Dookoła Anglii (1966).  

Nade wszystko lubił jeździć w górach, choć pochodził z nizin. 
Zdaniem redaktora Bogdana Tuszyńskiego był najlepszym 
polskim „góralem”, - wygrał dziesiątki premii górskich w róŜ-
nych wyścigach, a takŜe w Tour de I”Avenir i Wyścigu Poko-
ju (startował trzykrotnie – 1963 – 17m, 1964 – 28m, 1967 – 
się wycofał.). Podczas Wyścigów Pokoju tego niepozornego, 
ale wielkiego duchem reprezentanta Polski prześladował 
szczególny pech np. w 1967 r. przewrócił się na przejeździe 
kolejowym. Opatrzony przez lekarzy dogonił peleton i doje-
chał do mety w Szczecinie z pękniętą kością nadgarstka (gips) 
i trener Henryk Łasak zmuszony był wycofać go z wyścigu.  
W 1961 (70m) i 1966(22m) reprezentował Polskę na Mistrzo-
stwach Świata ze startu wspólnego. W latach 1963 – 1970  
w plebiscycie wybitnych sportowców wsi był zawsze w „10”, 
a w 1966 r. wygrał tę klasyfikację. W plebiscycie najlepszych 
sportowców wsi wybranych w XXV – leciu LZS zajął 5 miej-
sce (wygrał Janusz Paliński – cięŜary) wyróŜniony Złotym  
i Srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.  
Z okazji 75 urodzin w intencji tego wybitnego kolarza lat 60 – 
tych z inicjatywy kolarzy i działaczy LSZ Czernica LKK Ry-
dułtowy w kościele M.B. Uzdrowienia Chorych Rydułtowy – 
Orłowiec w dn. 1.02.2014 r. (sobota) o godz. 17.00 odprawio-
na zostanie msza święta na którą sympatyków kolarstwa ser-
decznie zapraszam.   

Stanisław TęŜycki 
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Pomnik walki i zwycięstwa   Król gór  

XVII Wy ścig Polski 1964 r .  
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J ak co roku uczniowie Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach 
rozpoczęli nowy rok z wielką pompą. Tym razem przy-
gotowali oni świąteczno – karnawałowy rozkład jazdy, 
a do pociągu zaprosili przedstawicieli szkoły z Colin-

dres w Hiszpanii na czele z dyrektorem Gerardo Carbajo, 
nauczycielkę szkoły w Opawie – Katerinę Hertlovą, która po 
raz trzeci realizuje z nami projekt polsko-czeski, włodarzy 
miasta: Burmistrza Miasta Rydułtowy Kornelię Newy, Prze-
wodniczącego Rady Miasta Lucjana Szwana,  Zastępcę Prze-
wodniczącego Rady Miasta Barbarę Wojciechowską, Pro-
boszcza Parafii p.w. Św. Jerzego – Ks.Dziekana Konrada 
Opitka, Dyrektora MZOPO Jolantę Otawę, Prezesa TMR 
Henryka Machnika oraz rodziny i przyjaciół uczniów i szko-
ły. Oj było tłoczno, ale poniewaŜ nie brakowało atrakcji – 
nikt nie narzekał. 
 Na scenie przygotowano przystanki, jedne z nich  to 
chwile refleksji, inne to zaczarowany świat muzyki, a końco-
wa stacja to było prawdziwe karnawałowe szaleństwo. Nad 
częścią artystyczną pieczę trzymały dwie polonistki: Joanna 
Frelich i Beata Steuer. Uczniowie poprowadzili nas od scenek 
teatralnych pełnych świątecznej zadumy i refleksji przygoto-
wanych przez uczniów klasy I b oraz grupę teatralną 
„Wszystko gra”, poprzez ucztę muzyczną w wykonaniu 
szkolnego zespołu wokalno – instrumentalnego 
„Turbulencja” oraz uczniów klasy I d. Wielkie zainteresowa-
nie wzbudziła piątka naszych uczniów, którzy po trzymie-
sięcznym pobycie w szkole hiszpańskiej podzielili się wraŜe-
niami, przedstawili swoje „rodzeństwo” projektowe i wspól-
nie odśpiewali kolędę po hiszpańsku, zadbała o to B. Stani-
czek-Szurek mentor projektu WIU. Mieliśmy takŜe okazję 
zobaczyć, jak będą wyglądały lekcje muzyki w kolejnych 
latach w Gimnazjum nr 1, gdyŜ dzięki udziałowi w projekcie 
Comenius udało się zakupić 25 gitar, na których uczniowie 
będą się uczyli grać. Kolejny przystanek to przygotowanie do 
karnawału  
- o dawnych zapustach opowiedzieli nam uczniowie z Ic,  
a o kondycję fizyczną zadbali  trenerzy Uczniowsko – Har-
cerskiego Klubu Sportowego „Skaut”, który rozpoczyna dzia-
łalność na terenie naszej szkoły. Ostatnim punktem programu 
artystycznego był zabawa karnawałowa – pokaz tańca zapew-
nił nam zespół „Olimpki” działający przy OPP, zaś w rytm 
utworu „Bałkanica” bawili się uczniowie szkoły oraz zapro-
szeni goście. Jak to na zabawie karnawałowej bywa - nie mo-
gło zabraknąć uczty dla ciała. Dzięki rodzicom naszych 
uczniów na stołach zagościły pyszne ciasta 
i inne przekąski. 
 Dodatkową atrakcją tego wieczoru były „stoiska” 
przygotowane przez naszych uczniów na parterze szkoły. 
MoŜna było tutaj zobaczyć m. in.: prezentację projektów mię-
dzynarodowych, 
w których uczestniczy G1, tradycyjną kuchnię śląską, wysta-
wę makiet, galerię zdjęć, wystawę kartek okolicznościowych 
w rozmiarze XXL przygotowanych na konkurs ogłoszony 
przez Romanę Honus.  
 Jedyną rzeczą, której brakowało był czas – bo atrakcji 
było tak wiele, uczniowie chcieli zaprezentować wiele ze 

swoich talentów, Ŝe gdybyśmy chcieli wszystko pokazać, to 
jeszcze kolejnych kilka godzin spędzilibyśmy w szkole i na 
pewno nie byłoby nudno.  
 

Bronisława Bizoń i Agata Marcol 
pod opieką Beaty Steuer 

 
Opinie 

 
Według mnie tegoroczny Karnawałowy Festiwal Nauki był 
bardzo interesujący. Najbardziej efektowne dla mnie było 
przebranie prowadzących w stroje klaunów.  

uczennica 3e 
 
Moim zdaniem ta szkolna impreza była najlepszą w ciągu 
całego roku. Mimo tego, Ŝe trzeba było włoŜyć duŜo pracy-
efekt był niesamowity. Bardzo lubię tego typu uroczystości,  
a najbardziej spodobała mi się kolęda w wykonaniu zespołu 
Turbulencja pt.: „Uciekali, uciekali...”. 

uczennica G1 
 

To było super przedstawienie... prowadzone przez uczniów 
gimnazjum... i pyszne ciastka. Jednym słowem super impre-
za...  

Karina Malerz  
 
  Było bardzo miło i ciekawie. Tego typu festiwali nie mamy 
w Hiszpanii, a bardzo byśmy chcieli. Najbardziej interesujący 
dla nas był taniec Kankan. Spodobała nam się piosenka Bał-
kanica oraz śpiew.  

Maria, Estela, Maria, Ismael  
 

Ciekawy był program – dobrze, Ŝe tyle przyszło osób.  
Julia, G1 

 
Bardzo mi się spodobały wystawy w klasach. Ogółem bardzo, 
bardzo fajna impreza. 

Martyna Kocur-absolwentka 
 
 

KARNAWAŁOWY ROZKŁAD JAZDY   
czyli 

Karnawałowy Festiwal Nauki w Gimnazjum nr1 
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Z inicjatywy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachod-

niego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, w celu 

realizacji przedsięwzięcia pn.: Regionalna Droga Racibórz - 

Pszczyna na odcinku Rudnik - Rydułtowy, Miasta i Gminy 

połoŜone na trasie planowanej drogi tj. Miasta: Raci-

bórz, Rydułtowy; Gminy: Gaszowice, Kornowac, Lyski, Rud-

nik, zawarły w dniu 28 lutego 2012r. umowę o współpracy, 

której przedmiotem jest powierzenie Miastu Racibórz realiza-

cji zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlano 

- wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji. Inwestycja 

jest niezbędna w celu prawidłowego skomunikowania całego 

regionu z autostradą A1 oraz rozwoju gospodarczego Subre-

gionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

Sygnatariusze umowy zobowiązali się do zabezpieczenia  

w swoich budŜetach środków finansowych niezbędnych na 

realizację postanowień umowy i udzielenia pomocy finanso-

wej Miastu Racibórz w przypadku powierzenia mu przez Wo-

jewództwo Śląskie realizacji przedmiotowego zadania. Zgod-

nie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, gminy, związki międzygminne oraz stowarzysze-

nia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajem-

nie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzie-

lać pomocy, w tym pomocy  finansowej Koszt zadania okre-

ślono na kwotę 5 mln zł z tego 35 % planowane jest do pokry-

cia przez sygnatariuszy umowy w stopniu odpowiadającym 

liczbie ludności w danej gminie na dzień 30.06.2012r., nato-

miast 65% pokryje Województwo Śląskie. Kwota, obliczona 

wg powyŜszej zasady, dla Miasta Rydułtowy wynosi 358 

914,00 zł. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej plano-

wane jest w drugiej połowie 2016r. W związku z zawarciem 

w dniu 25 października 2012r. porozumienia pomiędzy Woje-

wództwem Śląskim a Miastem Racibórz w sprawie powierze-

nia Miastu Racibórz prowadzenia zadania pn.: Projekt budo-

wy Regionalnej Drogi - Racibórz - Pszczyna na odcinku 

od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, za 

zgodą Rady Miasta Rydułtowy, Miasto Rydułtowy zawarło  

w dniu 3 grudnia 2012r. umowę z Miastem Racibórz 

w sprawie udzielenia Miastu Racibórz pomocy finansowej  

w kwocie 358 914,00 zł na realizację przedmiotowego zada-

nia. Rozpoczęto tym samym intensywne działania związane  

z realizacją zadania. W wyniku przetargu przeprowadzonego 

na wybór wykonawcy projektu, Miasto Racibórz zawarło 

umowę z firmą EGIS Poland Spółka z o.o., która złoŜyła naj-

korzystniejszą ofertę i wykona dokumentację projektową za 

kwotę 3 321 000,00 zł brutto. Raz w miesiącu odbywają się 

spotkania wykonawcy z przedstawicielami miast i gmin, na 

których prezentowany jest stan zaawansowania prac oraz po-

dejmowane są róŜne decyzje. Obecnie wykonawca przygoto-

wuje się do sporządzenia dokumentacji w celu uzyskania de-

cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmioto-

wej inwestycji. Pozyskał między innymi mapy zasadnicze, 

wykonał pomiary ruchu, dokonał wyboru podwykonawców, 

pozyskał archiwalne materiały dotyczące istniejących form 

ochrony przyrody oraz innych istniejących elementów zago-

spodarowania terenu wpływających na lokalizację drogi, roz-

począł prace nad wielowariantową koncepcją przebiegu.  

W ramach prac związanych z tym etapem projektu juŜ w li-

stopadzie prace terenowe rozpoczną geolodzy, geodeci i przy-

rodnicy. Informacje o kolejnych etapach będą przekazywane 

sukcesywnie. W przypadku pytań prosi się o kontakt z Refe-

ratem Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu Miasta tel. 32-

 4537431 lub 32 4537461. 

 

 
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowa-

dzonej na podstawie  
Decyzji BOK.5311.000001.2013. z dnia 

12.02.2013r. 
Komenda Hufca ZHP Rydułtowy informuje, iŜ zebrane pod-
czas zbiórki publicznej na terenie miasta Rydułtowy środki  
w 2013 r. w kwocie 6 350 zł zostały wydatkowane zgodnie  
z dostarczonym pismem z dnia 12.02.2013 r. BOK. 531-

1.000001.2013: 
-dofinansowanie wyjazdu na obozy harcerskie  
w ramach HAL 2013 do Jeleśni, Głuchołaz i Podlesic w kwo-
cie 4 800 zł pozostała część 1 550 zł została przeznaczona na 
dofinansowanie Harcerskiej Akcji Zimowej 2014  
w CzyŜowicach. W zbiórce uczestniczyło 39 harcerzy.  
W związku  z tą akcją Hufiec „Błękitne Niebo” Rydułtowy 
nie poniósł Ŝadnych kosztów związanych z organizacją akcji. 
Informacja zostanie równieŜ umieszczona  
w prasie lokalnej „Na Ratuszu”, „Kluka” oraz na stronie in-
ternetowej Hufca. Cała zebrana kwota została przeznaczona 
na cele związane  z działalnością statutową. 
Serdecznie dziękujemy za umoŜliwienie przeprowadzenia tej 
zbiórki publicznej. 

 
Pozostajemy z harcerskim po-

zdrowieniem 
Czuwaj !  

 

Regionalna Droga Racibórz – Pszczyna   
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Do współpracy trzeba dwojga, jeśli wysyłamy pisma, zapro-
szenia,, proponujemy spotkania, a druga strona nie raczy od-
powiedzieć, to trudno kontynuować te kontakty – mówi Tade-
usz Skatuła, starosta wodzisławski. Rada Powiatu dała juŜ 
zielone światło do formalnego rozwiązania umowy partner-
skiej z Ostrawą. Jedyne spotkanie merytoryczne przedstawi-
cieli administracji obu samorządów odbyło się 10 lutego 2006 
r. w Wodzisławiu Śląskim. W kolejnych latach powiat wiele 
razy proponował wspólne działania, np. realizację projektów 
unijnych. Słał zaproszenia do udziału w turniejach piłki noŜ-
nej czy siatkówki. Strona czeska nie wykazała Ŝadnego zain-
teresowania tymi propozycjami. Umowa pomiędzy miastami 
przestanie obowiązywać po dostarczeniu pisemnego wypo-
wiedzenia stronie czeskiej. - „Nowiny” 

 

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do sądu okrę-
gowego akt oskarŜenia przeciwko trzem straŜnikom więzienia 
w Raciborzu. Zarzuty są bardzo powaŜne, wszyscy trzej mogą 
trafić za kratki nawet na 10 lat. Nic nie wskazuje na to, Ŝe 
przełoŜeniu wiedzieli o ich działalności. Tym trzem panom 
zarzucamy niedopełnienia obowiązków od lipca 2008 do mar-
ca 2013 raku. Główny oskarŜony sprzedawał nadto osądzo-
nym narkotyki, między innymi marihuanę. Natomiast dwaj 
pozostali oddziałowi szefowie kuchni przymykali oko, gdy 
więźniowie wynosili Ŝywność, którą następnie sprzedawali 
innym przestępcom. - „Nowiny” 

 

Do zdarzenia doszło 18 grudnia po godz. 14.00 na ul. Ofiar 
Terroru przed rydułtowskim Urzędem Miasta. Oznakowany 
Fiat Qubo naleŜący do StraŜy Miejskiej zatrzymał się przed 
pasami, Ŝeby przepuścić pieszego. Niestety jadący za patro-
lem kierowca Forda nie zachował naleŜytej ostroŜności i ude-
rzył w tył radiowozu. Na miejsce kolizji została wezwana 
policja. Kierowca siedzący za kółkiem Forda został ukarany 
mandatem. Był trzeźwy. Uszkodzony radiowóz trafi do 
warsztatu samochodowego w którym zostanie wymieniony 
tylny zderzak, nadkole i błotnik. Na czas naprawy do dyspo-
zycji StraŜy Miejskiej pozostaje wyeksploatowany Peugeot 
Partner.  - „Nowiny” 

 

WOŚP w naszym powiecie 

Rydułtowy zasilą konto Wielkiej Orkie-

stry kwotą ponad 23 tys. zł. W akcji 

zbierania pieniędzy wzięło udział 59 

wolontariuszy. 

Dziękujemy serdecznie wolontariuszom 

i darczyńcom.  

Gorąco dziękujemy Jankowi Rduchowi, 

który wspaniale "pociągnął"  rydułtowską Orkiestrę. W  Ra-

dlinie zbiórka, w którą zaangaŜowało się 63 wolontariuszy, 

przyniosła 30,13 tyś. zł. W Pszowie udało się nazbierać ponad 

25 tyś zł. Mszana równieŜ zaskoczyła wynikiem bo nazbiera-

no aŜ 11 tyś. zł. W Wodzisławiu działało 5 sztabów. Wolonta-

riusze Wodzisławskiego Klubu Naszej Ziemi zgromadzili 

ponad 17,6 tyś. zł, zaś z Zespołu Szkół Ekonomicznych 18,3 

tyś. zł. W Zespole Szkół nr 1 na osiedlu Wilchlwy udało się 

zebrać 4,7 tyś. zł. Wolontariusze Zespołu Szkół nr 2 zasilili 

konto WOŚP kwotą ponad 30 tyś. zał. Pieniądze zbierali teŜ 

harcerze hufca ZHP Wodzisław  -   na terenie całego powiatu 

około 15 tyś. zł. W powiecie wodzisławskim zebrano ponad 

184,53 tyś zł. - „Nowiny” 

 

 

Z tej okazji Aeroklub planuje organizację kilkunastu imprez 

modelarskich, w czerwcu zlot członków i sympatyków oraz 

prezentację sprzętu latającego, czynne będzie teŜ muzeum 

lotnictwa w miniaturze. – Szerzej niŜ zwykle otworzymy ae-

roklub dla miłośników lotnictwa i zwiedzających. Osoby za-

interesowane szkoleniem skorzystają z lotów zapoznawczych. 

Planujemy wydanie znaczka pamiątkowego. JuŜ teraz ukazał 

się piękny kalendarz lotniczy na rok 2014, który moŜna kupić 

w aeroklubie (do obejrzenia na naszej stronie internetowej: 

www.aeroklub.rybnik.pl) – informuje Jan Pietrzykowski 

z zarządu rybnickiego aeroklubu. 

Największe sukcesy odnotowywali szybownicy. To tu wy-

szkolił się Jerzy Makula, wielokrotny mistrz świata i Europy 

w akrobacji szybowcowej, obecnie szef pilotów w PLL Lot. 

Inne sekcje takŜe rozsławiły ziemię rybnicką w całym świe-

cie. Wymieńmy choćby modelarza Eugeniusza Cofalika mi-

strza świata w modelarstwie. Rybnik organizował najwaŜniej-

sze imprezy lotnicze, takie jak mistrzostwa świata i Europy. 

Kilkudziesięciu wychowanków aeroklubu pracuje w liniach 

lotniczych. Nasz aeroklub dobrze zasłuŜył się w popularyzacji 

ziemi rybnickiej i miasta Rybnika. - „Nowiny” 

Powiat Wodzisławski zrywa umowę partnerską  
z Ostrawą.  

Handel narkotykami w raciborskim wi ęzieniu  

Uszkodzony samochód straŜy miejskiej  

Aeroklub ROW ma ju Ŝ 50 lat 
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Nowy inwestor, więcej działek 

 
Faktycznie udało się sfinalizować transakcję – podkreśla 
Krzysztof Ksiel, prezes Rydułtowskiego Parku Przedsiębior-
czości. Firma, która nabyła działkę, zajmuje się komplekso-
wym zaopatrzeniem przemysłu spoŜywczego w maszyny  
i części do maszyn. - „Nowiny” 

 

Jak dobrze pójdz ie,  zamek, gdz ie urodz i ł  s ię  
znany pisarz  i  poeta ,  doczeka się  częściowej 
rekonstrukcj i .  Na całość  na razie nie  ma szans. 

Ruiny pałacu (zamku) co roku przyciągają tysiące miłośni-
ków twórczości XIX-wiecznego pisarza i poety Josepha von 
Eichendorffa. Autor noweli "Z Ŝycia nicponia" urodził się tu 
w 1788 roku i tu spędził dzieciństwo. Teraz zabytek chce 
odbudować Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Ei-
chendorffa w Łubowicach. Niemcy zaliczają budowlę do 
zamków, czyli budowli pełniących funkcję obronno-
mieszkalną. Dla Polaków był to zawsze typowy pałac, stano-
wiący rezydencję szlachecką. Na razie to jednak ruina, która 
rozbudza wyobraźnię zwiedzających. - „Nowiny” 
 
 
 

Wszystko wskazuje na to, Ŝe cierpliwość przedsiębiorcy po-
grzebowego Adama Rosoła zostanie nagrodzona. W projekcie 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika 
wprowadzono zmiany, które pozwalają uruchomić w Bogu-
szowicach krematorium. Rybniczanin zabiegał o to od lat. 
Sprzedał dom, zamieszkał na działce budowlanej i rozpoczął 
wznoszenie murów krematorium nie mając pewności czy 
kiedyś będzie mógł je uruchomić. – Postawiłem wszystko na 
jedną kartę – przyznaje oprowadzając po surowych jeszcze 
salach budynku przy ulicy Zadumy. Rosół jest w pogrzebo-
wym interesie od lat. Organizując tradycyjne pochówki prze-
czuwał, Ŝe spopielanie ciał stanie się coraz powszechniejsze. 
– Wygra ten, kto pierwszy będzie mógł zaproponować takie 
usługi. Kiedy rybniczanin uruchomi biznes spalania ciał, 
praktycznie nie będzie miał konkurencji w regionie. NajbliŜ-
sze krematoria działają w Rudzie Śląskiej, Dąbrowie Górni-
czej i Bytomiu. Piec będzie mógł spopielać szczątki co dwie 
godziny. - „Nowiny”  
 
 

 
Piramida dla Burmistrza Rydułtów 

 
Jak co roku w Rybniku przyznano Piramidy Wiedzy, Facho-
wości i Przyjaźni i "Ślonsko Hołda Charlotte". Nagrody, które 
podkreślają siłę śląskich samorządowców i przedsiębiorstw, 
przyznała Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu 

Przemysłowego. Nagrody wręczono 17 stycznia w rybnickim 
Muzeum na Spotkaniu Noworocznym, na którym gościli 
członkowie i przyjaciele rybnickiej Izby. Tym razem prestiŜo-
wą nagrodę, oprócz dyrektorów kopalń, otrzymała burmistrz 
Rydułtów Kornelia Newy.  - „Nowiny” 
 
 

Skąd się wziął „Gender”? 

W 2008 roku Komisja Europejska, zainspirowana przez ONZ  
i Radę Europy, ogłosiła komunikat na temat włączania rów-
ności kobiet i męŜczyzn do wszystkich strategii i działań poli-
tycznych Wspólnoty. Od tej pory kaŜde państwo UE powinno 
podejmować te kwestie. - „Nowiny” 

 

Kto pierwszym Ślązakiem? 

Kogo moŜna uznać się za protoplastę narodu śląskiego? 
Prawdopodobnie Anzemla Eforyna, który prawie 500 lat temu 
w liście skierowanym do Erazma z Rotterdamu podpisał się 
słowami „Ślązak, nie Polak”. - „Nowiny” 

 
 

Konkurs Superbabcia  

laureatem tegorocznej edycji konkursu prowadzonego przez 
„Nowiny Wodzisławskie” został Artur Greiner, który uczęsz-

cza do Przedszkola nr 4 w Rydułtowach. Artur w nagrodę 
zaprosi swoją rodzinę na uroczysty obiad do wodzisławskiej 
restauracji Leśniczówka Dworek Leśny. Artur oprócz nagro-
du indywidualnej wywalczył równieŜ zestaw zabawek eduka-
cyjnych dla swoich kolegów i koleŜanek z grupy, natomiast 
dla całego przedszkola wygrał przejazd bajkowych postaci  

z programem „Wesołe podwórko”. Gratulujemy!  - „Nowiny” 

 
Górnik spadł z wysokości 

15 stycznia przed południem na terenie KWK Rydułtowy – 
Anna, przy budowie zbiornika na urobek, 1200 m pod ziemią, 
doszło do wypadku. W trakcie przepinania szelek zabezpie-
czających z wysokości około 6 m spadł pracownik firmy ze-
wnętrznej. MęŜczyzna ma złamaną nogę. - „Nowiny” 

 
Nowy Dyrektor Domu Dziecka 

Dyrektorem Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach 
została Wiesława Renata Niemcewicz – Cierpiał. Zastąpi na 
tym stanowisku Joannę Kasendrę, która z kolei objęła stano-
wisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi.  - „Nowiny” 

Gniazdo Eichendorffów 

Krematorium coraz bli Ŝej 
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SMUTKI  I  RADOSCI  OBJAWÓW   WIEKU BARDZO 
DOJRZAŁEGO : 

 
Idę ulicą - ktoś mi się kłania. Oddaję ukłon - 
znam przecieŜ drania: ta twarz, ten uśmiech   

i ten błysk w oku... To miły facet, znam go od 
roku. JakŜe u diabla on się nazywa?.... Dziura 

w pamięci. Czasem tak bywa. Wtedy myśl 
smutna w głowie się rodzi: Nic nie poradzisz - 

wiek bardzo dojrzały nadchodzi.  
 

śeby nie znaleźć się kiedyś w nędzy 
zaoszczędziłem trochę pieniędzy.  

W duŜej kopercie, zamkniętej klejem, 
dobrze ukryłem je przed złodziejem  

I teraz... juŜ od paru miesięcy nie mogę 
znaleźć moich tysięcy. Ech. Nie 

pojmiecie tego wy młodzi jak miło Ŝyć 
gdy wiek bardzo dojrzały nadchodzi.  

 
Siedzę i czytam. Nagłe myśl Ŝywa jakimś 
pragnieniem z fotela zrywa. Robię trzy 
kroki, staję przy szafie i jak to ciele na 

nią się gapie... Pojęcia nie mam po co ja 
wstałem? Czego tak bardzo i nagle 

chciałem? Oj, coraz bardziej mi to juŜ 
szkodzi, Ŝe ten nieszczęsny wiek bardzo dojrzały  

nadchodzi. 
 

Pomimo moich najlepszych chęci - nie 
zawsze mogę ufać pamięci. Więc by jej 

pomóc, a przez nią sobie, czasem na 
chustce węzełki robię. A potem jeden Bóg 
wiedzieć raczy co który węzeł ma dla mnie 

znaczyć? Choć mi się nawet nieźle 
powodzi, wciąŜ mam kłopoty. Kiedy wiek bardzo dojrzały 

nadchodzi.  
 

Co prawda wigor z wolna przekwita, lecz po 
co wigor u emeryta? PodwyŜki pensji juŜ nie 
wyprosisz, naleŜną gaŜę poczta przynosi... 

Spokojnie patrzysz jak świat się zmienia, gdyŜ 
wiek ci daje mądrość spojrzenia.... Więc 

wiwat wiek bardzo dojrzały Niechaj nam trwa, nawet gdy 
trochę chwilami nuŜy, Bowiem - jak sądzę - w 

tym jest rzecz cała, by jak najdłuŜej ten wiek bardzo dojrzały 
nam słuŜył! 

 
 

 

 

 

Humor Humor Humor 
Nazwa firmy P ułapki alergii pokarmo-

wej. Alergicy powinni 
szczególnie wystrzegać się 
błędów w diecie, bo dzięki 

temu łatwiej opanować chorobę. 
1. Sięganie po to, co uczula, Ŝeby 
sprawdzić, czy… alergia nie minę-
ła: To jeden z powaŜniejszych  
i częstszych błędów alergików. Nie-
stety, takim postępowaniem moŜna 
tylko sobie zaszkodzić. Jedząc to, co 
niedozwolone, prowokujemy orga-
nizm do wytworzenia przeciwciał,  
a tym samym doprowadzamy do zaostrzenia objawów choroby. 
Jeśli wi ęc nasze doświadczenie i np. testy alergiczne potwier-
dziły uczulenie na dany produkt, lepiej nie ryzykować i wyklu-
czyć go z naszego menu.  
2. LekcewaŜenie objawów alergii: Alergia to podstępna cho-
roba - zarówno jej objawy, jak i rodzaj alergenów, mogą ulegać 
zmianie. Dlatego tak waŜne jest obserwowanie swoich obja-
wów. Wielu alergologów zaleca swoim pacjentom prowadzenie 
specjalnego dzienniczka, w którym muszą zapisywać, co jedli 
kaŜdego dnia, gdzie przebywali, jakie zaŜywali leki, czy doku-
czały im jakiekolwiek dolegliwości. Dzięki temu łatwiej jest 
ustalić, co mogło spowodować dolegliwości i czy nie zmieniły 
się objawy. W alergologii bowiem istnieje pojęcie marszu aler-
gicznego. To znaczy, Ŝe objawy alergiczne u danej osoby mogą 
się z czasem zmieniać. A więc niby niewinny katar moŜe być 
kolejnym objawem alergii, wcale nie musi zaś świadczyć 
 o przeziębieniu.  
3. Niedbanie o dietę: Alergicy szczególnie powinni dbać  
o dietę. Na szczęście, to wcale nie jest trudne, wystarczy tylko 
odrobina dobrej woli. Wszystkie uczulające produkty mają 
swoje niealergiczne odpowiedniki. Największy kłopot mają 
jednak osoby, które często odwiedzają restauracje, stołują się 
poza domem. Na szczęście w większości lokali moŜna juŜ pro-
sić o przygotowanie dań w specjalny sposób - np. poprosić  
o nieuŜywanie panierki, glutaminianu, czy zjeść jody bez mleka 
lub z dodatkiem mleka sojowego. I jeszcze jedno: nie wstydź-
my się swojej choroby. Alergia jest powszechnym schorze-
niem.  
4. Nieczytanie etykiet: Choć wydaje się to niemoŜliwe, alerge-
ny mogą ukrywa się wszędzie. Niewielkie ilości białka mleka 
krowiego, jaj czy glutenu moŜna znaleźć w ketchupie, wędli-
nach (m.in. parówkach), czekoladzie nadziewanej itp. Dlatego 
podstawową zasadą kaŜdego alergika powinno być czytanie 
etykiet na opakowaniach produktów spoŜywczych. Dzięki temu 
moŜna uniknąć wielu nieprzyjemnych dolegliwości. Szczegól-
nie na to powinny uwaŜać osoby, które są uczulone na orzeszki 
ziemne. Są one alergenem, który dość często wywołuje wstrząs 
anafilaktyczny - dla osoby uczulonej zjedzenie nawet niewiel-
kiej ilości orzeszków moŜe skończyć zatrzymaniem oddycha-
nia. Dlatego lepiej czytać etykiety, bo to moŜe być gra o Ŝycie. 

 
Przygotowała Karolina Freund  

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
Czas zadbać o swoją odporność. 
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O j, gwarno było w naszej Szkole przed Świętami…
Nie tylko Mikołaj, anioły i spółka, ale i  dwudzie-
sto-osobowa grupa uczniów z czeskiego Brna 
zawitała w nasze Skalne progi. Przez ponad rok 

spotykaliśmy się bardzo często, aczkolwiek tylko wirtualnie, 
przed ekranami komputerów, pracując nad projektem eTwin-
ning, poświęconym bezpieczeństwu młodzieŜy w środowisku 
Internetu. Doskonaliliśmy specjalistyczne słownictwo w języ-
ku angielskim oraz umiejętności korzystania z narzędzi infor-
macyjno-komunikacyjnych.  
Nasz projekt „Safetiquette” , czyli „Bilet bezpieczeństwa do 
surfowania w Internecie”, wyróŜniony został Krajowymi oraz 
Europejskimi Odznakami Jakości eTwinning w obu krajach, 

prestiŜowym Europejskim Znakiem Jakości w Nauczaniu  
i Uczeniu się Języków Obcych dla polskiego koordynatora 
oraz II Nagrodą Krajowego Konkursu eTwinning w kategorii 
szkół średnich w Czechach. 
Dzięki tej ostatniej nagrodzie czescy uczniowie otrzymali 
fundusze na wizytę w kraju partnerów, więc mogliśmy na-
reszcie spotkać się w „realnym” świecie-polskie uczennice 
 z klasy IIIb/c LO w Rydułtowach oraz ich partnerzy z Tech-
nikum Mechanicznego w Brnie. 
Pobyt gości w Polsce to podsumowanie pracy  i  prezentacja 
sukcesów projektu w Dniu Święta Szkoły 14 grudnia, ale 
równieŜ wspólna nauka i zabawa. Były zajęcia integracyjno-
językowe, wykłady i lekcje , współzawodnictwo w grach na 
konsoli X-box, piosenki i tańce od śląskich po czeskie, wło-
skie i fińskie, próby pokonania strachu przed pierwszą próbą 
jazdy na łyŜwach na lodowisku w Pszowie, muzykowanie 
 w rydułtowskim Parku Sensorycznym, wizyta w Muzeum  
w Oświęcimiu-trudne, ale edukacyjne doświadczenie dla gru-
py z Czech. 
W naszym spotkaniu udział wzięły równieŜ asystentki języ-
kowe Comenius z obu szkół – Karin z Niemiec i Aurelia  
z Rumunii oraz goście projektowi Indywidualnej Wymiany 
Uczniów Comenius - „nasi” włoscy uczniowie z nauczycielką 
ze szkoły w Palestrinie.  
Po raz kolejny obchodziliśmy więc Święto Szkoły w między-
narodowym towarzystwie. W zeszłym roku uświetnili je part-
nerzy Wielostronnej Wymiany Szkół Comenius z Włoch, 

Turcji, Bułgarii i Grecji, której jesteśmy pomysłodawcą i ko-
ordynatorem. Tym razem na Skalnej gościli przedstawiciele 
trzech innych projektów europejskich, które realizuje nasze 
rydułtowskie Liceum. 
Cieszymy się, Ŝe dzięki zaangaŜowaniu uczniów i nauczycieli 
moŜemy nauczać i uczyć się języków obcych radośnie i ak-
tywnie oraz świętować kolejne rocznice działalności Liceum 
na Skalnej w doborowym, międzynarodowym towarzystwie. 
Dziękuję wszystkim  aktywnym „Skalniakom” za pomoc  
w zorganizowaniu spotkania. 

                                                                                                                

2 stycznia 2014 
                                   Mirosława Dyka-Płonka, koordyna-

tor projektu eTwinning 
                        LO im. Noblistów Polskich w  Rydułtowach. 

Święto Szkoły 2013 w Liceum  im. Noblistów Pol-
skich w Rydułtowach. Niecodzienne spotkanie  
uczestników trzech europejskich projektów. 
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Sekcja Judo – dla dzieci i młodzieŜy. Ta olimpijska 
dyscyplina sportu jest idealna dla chłopców i dziewczyn 
w kaŜdym wieku i przyciąga wiele grup niepełnospraw-
nych. Twoja pewność siebie i poczucie własnej wartości 
wzrośnie, jak rozwijać się będziesz z tym fantastycznym 
sportem . JUDO moŜna tłumaczyć jako "drogę do zwin-
ności" lub "drogę ustępowania” i w takim duchu będą 
prowadzone treningi dla grupy początkujących 2 razy  
w tygodniu po 90 minut od lutego 2014r ilość miejsc 
ograniczona zapisy od 5 roku Ŝycia. 
Sekcja Aikido – dzieci, młodzieŜ, dorośli. ,,Aikido 
nie jest sposobem na pokonanie wrogów; jest sposo-
bem na pogodzenie się ze światem i sprawienie, aby 
wszyscy ludzie na świecie stali się jedną rodzi-
ną.'' ,,Istotą Aikido jest rozwijanie [wewnętrznej siły 
Ŝyciowej, energii umysłu/ducha],'' ,,Aikido jest przede 
wszystkim drogą do osiągnięcia fizycznej i psychologicz-
nej samo doskonałości.'' Zajęcia odbywać się będą  
w poszczególnych grupach 2 razy w tygodniu po 90 mi-
nut. Zapisy od 5 roku Ŝycia ilość miejsc ograniczona  
Sekcja Futsal – szczególnie dla dzieci i młodzieŜy. 
Futsal (dawniej uŜywana w Polsce oficjalna nazwa piłka 
noŜna halowa pięcioosobowa lub potocznie halówka) – 
zespołowa gra sportowa, odmiana piłki noŜnej rozgry-
wana w hali. Rozwija sprawność, szybkość reagowania, 
umiejętność współpracy zespołowej, ciekawe hobby na 
lata. Treningi odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 
90 minut. Zapisy od 7 roku Ŝycia ilość miejsc ograniczo-
na. 
Zajęcia dodatkowe:  
Samoobrona zajęcia otwarte dla kaŜdego szczególnie 
zapraszamy kobiety bez względu na wiek i sprawność 
fizyczną. Na zajęciach nie tylko poprawisz kondycję, 
figurę , ale przede wszystkim wzrośnie Twa pewność 
siebie! 
Korekcyjno-ogólnorozwojowe zajęcia otwarte dla kaŜde-
go , chcesz poprawić swoją sylwetkę, kondycję, spraw-
ność fizyczną ? To właśnie zajęcia dla Ciebie. Zajęcia 
prowadzone według potrzeb zainteresowanych. 
Jednocześnie UHKS „Skaut” w Rydułtowach dla swych 
członków oferuje obozy sportowo-wypoczynkowe, biwa-
ki sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe, udział w zawo-
dach, turniejach, pokazach. MoŜliwość rozwoju sporto-
wego i zdobywania umiejętności, stopni zaawansowa-
nia, certyfikatów związkowych. Opiekę trenerską do-
świadczonych trenerów , instruktorów. 
 

Zapisy do poszczególnych grup sportowych ruszają od 
dnia 07 stycznia 2014r 

Wszelkie informacje oraz zapisy moŜna zrealizować  
telefonicznie, internetowo lub w siedzibie biura klubu.  

Serdecznie zapraszamy !!! 

Grupa Artystyczna BEBIKI istnieje od 2008 roku i dzieli się 
na 3 zespoły: Bebiki – adresowany głównie dla dzieci, Beboki 
– kierowany przede wszystkim dla młodzieŜy, Obiboki – 
przeznaczony w głównej mierze dla najstarszej części pu-
bliczności.  
Do tej pory grupa zagrała kilkadziesiąt koncertów w róŜnych 
miejscach, a kaŜdy występ jest oryginalnym widowiskiem 
muzycznym. Muzycy wykorzystują wiele róŜnorakich instru-
mentów, w duŜej mierze wykonując swoje autorskie utwory. 
Piosenki przeplatają zabawy, konkursy z nagrodami, pokazy 
itp. 
Oprócz gwarancji świetnej zabawy formacja stara się swoją 
działalnością pełnić funkcje wychowawczo – dydaktyczne. 
śywiołowa muzyka oraz szalony wodzirej zachęcają do tańca 
i śpiewu, zapewniając dobrą zabawę w połączeniu z nauką. 
Zespoły muzyczne grupy artystycznej BEBIKI zagrają na 
Ŝywo w kaŜdym miejscu, o kaŜdym czasie i dla osób z kaŜde-
go przedziału wiekowego. 
Oto proponowane programy artystyczne: 
I. Dla dzieci – BEBIKI: 
1. Muzyczna Lekcja Języka Polskiego. Temat: Wiersze 
Brzechwy Śpiewająco, cz.1. 2 i 3. 
2. Lekcja Muzyki. Temat: Instrumenty Świata. 
3. Jak Baliki to Bebiki. Zabawa Karnawałowa Dla Naj-
młodszych.  
6. Morskie Opowieści (akustycznie). 
7. Programowy Mix. 
II. Dla młodzieŜy – BEBOKI: 
1.Myzyczna Lekcja Wychowawcza. Temat: Lepiej grać 
niŜ ćpać, cz.1 i 2 oraz Podtematy: Sport jako narkotyk 
oraz Muzyka jak narkotyk. 
2. Rybnicki Sport śuŜlowy. 
3. Programowy Mix 
III. Dla starszych – OBIBOKI: 
1. O Śląsku Po Śląsku  
Nie tylko występy Bebi-
ków… Oprócz pojedyn-
czych koncertów oferuje-
my równieŜ pełną obsługę 
artystyczną wszelkiego 
rodzaju imprez, gdzie poza 
muzyką na Ŝywo dla 
wszystkich pokoleń zapew-
nimy takŜe nagłośnienie, 
konferansjerkę, specjalnie 
pokazy zaproszonych gości 
itd. Proponujemy Przystęp-
ne ceny uzaleŜnione głów-
nie od wybranej oferty oraz miejsca imprezy i czasu trwania 
występu. Wystawiamy faktury VAT.  

Kontakt: www.bebiki.pl  
 

Ruszają Zapisy! 
Uczniowsko-Harcerski Klub Sportowy „Skaut” to 
nie tylko Sport, to Wychowanie, Przygoda, Przy-
jaźń, Zabawa, Integracja , Zdrowie! To oferta dla 

Waszych dzieci i dla Was . 

BEBIKI 



KLUKA 337/1 Luty 2014 AKTUALNO ŚCI  16 

 

R ok 2014 w gminie Lyski będzie przebiegał wokół 
spraw związanych z inwestycjami w gospodarkę 
wodno – ściekową. To priorytet w budŜecie naj-
bardziej „zielonej” gminy powiatu rybnickiego. 

Rozpoczęta zostanie największa inwestycja -  rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Suminie, połączona z budową kana-
lizacji sanitarnej w Lyskach przy ulicach Rybnickiej i Sporto-
wej. Szacunkowa wartość całej inwestycji wyniesie ok. 2,75 
mln złotych netto. Dofinansowanie  w wysokości 75%  cało-
ści zadania stanowić będą pozyskane środki unijne w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. TakŜe w Suminie 
rozpocznie się budowa Stacji Uzdatniania Wody, której 
pierwszy etap  pochłonie w 2014 roku ćwierć miliona złotych. 
Wraz z tym zadaniem opracowany zostanie projekt technicz-
ny sieci wodociągowej w tym sołectwie w rejonie stacji PKP. 
W zakresie infrastruktury wodociągowej  w PstrąŜnej realizo-
wana będzie  budowa wodociągu przy ulicy Słonecznej,  
a wspólnie z Gminą Gaszowice  zostanie opracowany projekt 
techniczny sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej. Dla 
Zwonowic opracowana zostanie koncepcja przebudowy ist-
niejącej sieci wodociągowej. 
W tym roku budowane będą kanalizacje sanitarne przy ul. 
Środkowej w Nowej Wsi, Leśnej w śytnej, natomiast dla ul. 
Sportowej w Suminie oraz Raciborskiej w Raszczycach opra-
cowane zostaną dokumentacje projektowe. 
Znaczne nakłady poniesie Gmina takŜe na poprawę bezpie-
czeństwa na drogach zarówno gminnych jak i powiatowych. 
Poza bieŜącymi remontami cząstkowymi dróg o róŜnych na-
wierzchniach remontowane będą gminne drogi w Adamowi-
czach /Polna/ i PstrąŜnej /Szkolna/  oraz przepust w rejonie 
ulic Wolności i Pogrzebieńskiej w śytnej. Budowana będzie 
równieŜ kanalizacja deszczowa przy ulicy Stodolskiej  
w Zwonowicach. Dokumentacji doczekają się teŜ odwodnie-
nie ul. Zatoka w Bogunicach oraz przebudowa ulic Ks. Raska  
i Ks. Hojki w PstrąŜnej. Gmina partycypować będzie w sfi-
nansowaniu dokumentacji na budowę regionalnej drogi Raci-
bórz – Pszczyna. W ramach porozumień z powiatem Rybnic-
kim realizowany będzie chodnik przy ul. Szkolnej w Adamo-
wiczach oraz kanalizacja pod chodnik przy ul. Raciborskiej  
w Bogunicach.  Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego /80% wartości + 5% z bu-
dŜetu państwa// opracowana zostanie dokumentacja technicz-
na rozbudowy sieci transgranicznej ścieŜek rowerowych na 
pograniczu polsko – czeskim. 
Unijne środki /65%/ wartości zadania pozwolą na zagospoda-
rowanie terenu wokół budynku biblioteki w Lyskach.  Zosta-
ną takŜe rozpoczęte prace związane z budową szatni sporto-
wej w Raszczycach. W roku bieŜącym zostaną rozpoczęte 
prace nad  opracowaniem dokumentacji – zmiany Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego dla sołectw Adamowice, 
Bogunice, Lyski, Zwonowice i śytna. Planuje się takŜe aktu-
alizację Programu Ochrony Środowiska oraz opracowanie 
Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Lyski”. 
 

Krzysztof Kluczniok 
 
 
 
 

 
WIERSZE CYRANA W LYSKACH 

Sala w remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Lyskach zapeł-
niła się po brzegi w czwartkowy wieczór 16 stycznia. Miesz-
kańcy Lysek oraz bliŜszych i dalszych okolic zebrali się by 
wziąć udział w promocji nowej ksiąŜki Józefa Cyrana – „Ale 
wielki zawód”. Było to spotkanie z utworami poetyckimi Au-
tora, z których kaŜdy był dedykowany róŜnym odbiorcom, 
przedstawicielom róŜnych grup zawodowych, wiekowych,  
rodzinnych i innych. Czytelnik moŜe więc sobie wybrać okre-
ślony wiersz, moŜe takŜe takowy komuś zadedykować.  
W krótkich wierszach przewija się humor i refleksja, miłość  
i ironia, przyroda i piękno, jednym słowem - Ŝycie. Wiersze 
Józefa Cyrana wymagają zastanowienia, wręcz zmuszają do 
powtórnego ich przeczytania by dotrzeć do ich głębi i przesła-
nia. 
Zbiór rekomenduje słowem wstępnym pochodzący z Pszowa 
ks. prof. Jerzy Szymik, sam ceniony poeta. Spotkanie zorga-
nizowali Wójt Lysek wraz z Gminną Biblioteką Publiczną. 
Krzysztof Kluczniok 

Na fot. Józef Cyran 
 

Promocja ksiąŜki Józefa Cyrana pt. „Ale wielki zawód” 

Co w Lyskach w 2014 roku ? 
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„Tak niedawno Ŝeśmy się spotkali” –  to słowa harcerskiej 
piosenki. Właśnie niedawno, bo na „Święcie Pieczonego Kar-
tofla”. Do dziś jeszcze zapach ogniska wiruje w szafach  
z ubraniami. Pozostały miłe wspomnienia śpiewanych piose-
nek, skeczów w blasku ogniska. Ale to juŜ było, to teŜ słowa 
piosenki. 10 stycznia w Willi przy ul. Traugutta odbyła się 
podwójna uroczystość: Zebranie Sprawozdawcze Stowarzy-
szenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” – Krąg Rydułtowy, 
oraz tradycyjne juŜ – Spotkanie Noworoczne. Na wstępie 
zebrania sprawozdawczego 14osobową grupę harcerzy senio-
rów powitał przewodniczący Ryszard Zawisz, przedstawiając 
plan spotkania. Jak to bywa na tego typu zebraniach kolejno 
swe sprawozdania roczne składali szefowie zespołów: hm. 
Bluszcz Robert na temat całorocznego programu pracy Krę-
gu, druhna pwd. Danuta Miera sprawy finansowe dh.hm. Ry-
szard Zawisz poruszył temat sportu i turystyki a dh.hm. Stani-
sław Brzęczek przedstawił strukturę ewidencyjną kręgu jak  
i efekty pracy zespołu historycznego. No i zaczął się śpiew. 
Ponoć z tego słyniemy, szczególnie ze starych piosenek. Za 
akordeon chwycił dh. Heniek Klimek na początek : „Tak nie-
dawno Ŝeśmy się spotkali”. Następnie popłynęły kolejne pio-
senki harcerskie jak i Ŝołnierskie. A to iŜ czas szybko leci, 
trzymaliśmy się zegarka by nie przybrać nocy. Po krótkiej 
przerwie, rozpoczęła się druga część. W części oficjalnej dh. 
Zawisz powitał gości, którzy przyjęli zaproszenia, a byli nimi: 
Pani Burmistrz Miasta Kornelia Newy, Członek Zarządu Po-
wiatowego Zbigniew Seemann, Prezes Ciepłowni Rydułtowy 
Andrzej Wycisk, przedstawiciel Komendy Hufca Rydułtowy 
dh. Henryk Lepiarczyk, Członek Kręgu Seniora przy komen-
dzie Hufca Rybnik dh. Alfred Sikora, oraz Jurek Konofał 
który jest pewną podporą w wizualizacji naszych poczynań. 
A Ŝe śpiewać lubimy, no to piosenka - tym razem przygrywał 
na akordeonie – dh. Alfred Sikora i oczywiście piosenka „Na 
powitanie wszyscy razem” itd itp. Potem dh. Brzęczek zapalił 
„znicz pamięci” który stał na specjalnym stoliku na którym 
ustawione były talerze z opłatkiem i zdjęciami instruktorów 
którzy odeszli przed laty na wieczną wartę. Celem naszym 
było, aby duchowo byli wśród nas. W oficjalnej części dh. 
Zawisz poprosił zasłuŜonych instruktorów dla ZHP celem 
udekorowania ich medalami i krajkami z okazji 90 lecia har-
cerstwa w Rydułtowach. WyróŜnienia otrzymali: Zbigniew 
Seemann, Andrzej Wycisk i Jerzy Konofał. Dalej były pio-
senki harcerskie, a najwięcej kolęd. Ach zapomniałbym dla 
ducha program przedstawiłem a dla ciała była kawa, ciastka, 
napoje, rybki, dwojakie ziemniaczki, sałatki. No i przede 
wszystkim Ŝyczenia trochę spóźnione lecz szczere, takŜe jak 
na słowo harcerza polegaj. A jako motto tego spotkania były 
słowa 84 letniego seniora naszego związku dh. Leona Brod-
niaka który stwierdził: szkoda Ŝe czas tak prędko leci, a ta-
kich imprez mogło być więcej. Wspólnym kręgiem zakończy-
liśmy jedno z piękniejszych spotkań  
                                                                                           Bzyk 

 
18.01.2014 w karnawałowy nastrój wprowadził nas koncert 
pt. „Przetańczyć całą noc” wykonany przez solistów Teatru 
Muzycznego w Poznaniu: dwie panie, dwóch panów oraz 
pary tanecznej z Opola. Wystrój sceny o charakterze wenec-
kim oraz ciekawie dobrany repertuar, klasyka operetki i musi-
cali, wpadające w ucho melodie, umilały nam wieczór. 
Johann Strauss (1825 – 1899). Jego walce łączące wykwint-
ność z prostotą, piękno melodii z rozkołysanym rytmem  
i specyficzny wiedeński charakter zyskały ogólnoświatową 
sławę. Usłyszeliśmy „Ach jakŜe mi serduszko drŜy” z Zemsty 
nietoperza oraz „Wielka sława to Ŝart” z Barona cygańskiego. 
Oskar Straus (1870 1954) (nie z tych Straussów pisanych 
przez dwa ss)”Walca” z operetki Czar walca. 
Franz Laher (1870 1948) „Tylko ty spełń me sny” z Hrabiego 
Luxemburga i „Kobietki…” z Wesołej wdówki. 
Emmerich Kalman (1882 1953) Jego muzyka jest oparta na 
folklorze cygańsko-węgierskim i czardaszach, jest pełna roz-
machu i temperamentu. Usłyszeliśmy „Choć na świecie 
dziewcząt mnóstwo” z KsięŜniczki czardasza oraz 
„Czardasza”, „Gdzie mieszka miłość” i „Ach jedź do Va-
rasdim” z Hrabiny Maricy. 
Nico Dostal (1895 1989) („Bo w Barcelonie” i „Czpiotko”  
z Clivii. 
Cole Porter (1893 1964) z misicalu „Kankan”(Can-can) bar-
dzo znane „O la la la c’est magnifique…” 
Karl Zeller (1842 1898) w jego operetkach przewaŜą nurt 
ludowy. Tu „Lat dwadzieścia miał mój dziad” z Ptasznika  
z Tyrolu. 
Była takŜe wiązanka piosenek międzywojennych, dziś znów 
popularnych, jak „JuŜ nigdy”, „Dziś panna Andrzeja ma wy-
chodne”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Seksapil” (Sex 
appeal) „Kiedy znów zakwitną białe bzy” a takŜe „Brunetki, 
blondynki” i oczywiście, jak głosił tytuł koncertu 
„Przetańczyć całą noc” Loewego. Śpiewy przeplatana były 
tańcami towarzyskimi latynoamerykańskimi (rumbą, sambą, 
jive) wykonanymi przez parę taneczną z Opola. Całość kon-
certu reŜyserował, prowadził, z duŜą dawką humoru i dowci-
pu, wokalista – dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu pan 
Daniel Kustosik. 
Na zakończenie „Serce to najpiękniejsze słowo świata” oraz 
bis, którego domagała się rozbawiona publiczność z wypeł-
nionej do ostatniego miejsca Sali teatralnej. 

 
Krystyna Barnabas 

Klimaty muzyczne w Sali Teatralnej RCK 
„Feniks” 

Spotkanie Harcerskie Seniorów 
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Intensywnie upłynął czas wszystkim chórzystom w pierw-
szym semestrze tego roku szkolnego. Po odejściu absol-
wentów trzeba było "uzupełnić" szeregi o nowe głosy. 
Udało się to dzięki zaangaŜowaniu uczennic klas czwar-
tych oraz nowych gimnazjalistkach, z czego jestem nie-
zmiernie zadowolona. Nie ukrywam jednak, Ŝe tęskno 
nam wszystkim za tymi, którzy odeszli aby rozpocząć ko-
lejny etap edukacji, a którzy przez 6 lat brali udział we 
wszystkich moŜliwych występach chóru. Pozdrawiamy ich 
serdecznie i ciepło :) 

 
Miało jednak być o tym, co słychać... 
 Od września chór przygotowywał się do występu pod-
czas Apelu z okazji 11 listopada. Później od razu wpadł w wir 
pracy nad utworami, które wykonał podczas wizyty w naszej 
szkole nauczycieli z kilku państw Europy w ramach programu 
Comenius. Frajda była niezmierna, poniewaŜ trzeba było wy-
konać piosenki w języku polskim, niemieckim oraz angiel-
skim. 
  Jednocześnie w tym samym czasie - co sprawiało nam 
najwięcej trudności - chórzyści opracowywali nowe kolędy  
i szlifował stare aby w grudniu rozpocząć tradycyjne kolędo-
wanie. Ktoś powiedziałby, Ŝe to "kolorowy zawrót głowy" ale 
nam wszystko się udało i teraz moŜemy cieszyć się sukcesami 
oraz koncertami. 

  

 
W piątek 3 stycznia braliśmy udział w Starochorzowskim 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Przegląd ten ma zasięg wo-
jewódzki i co roku gromadzi wielu wspaniałych wykonaw-
ców.  Po dzielnej rywalizacji z solistami i zespołami wokal-
nymi oraz wokalno-instrumentalnymi udało nam się zdobyć 
WyróŜnienie!!! Cieszymy się z tego bardzo, gdyŜ czasu na 
przygotowania było na prawdę niewiele. 
 Dzień później, w sobotę 4 stycznia byliśmy gospoda-
rzami III ju Ŝ Koncertu Kolęd organizowanego przez naszą 
szkołę w Parafii św. Jacka w Radoszowach. Razem z nami 
wystąpiła Schola "Stokrtoki pod kierunkiem p. Małgorzaty 
Wita, grupa wokalna "Marmolada" pod kierunkiem p. Hanny 
Gomółki oraz grupa "Czelodka" prowadzona przez p. Sylwię 
Jakubiec. Wszystkie te zespoły pręŜnie działają w murach 
naszej Podstawówki. Podczas Koncertu wspólnie cieszyli śmy 
się świątecznym czasem, a widząc roześmiane twarze obec-
nych na koncercie rodziców, parafian i księŜy radoszowskiej 
parafii wiemy, Ŝe takie chwile pozostaną niezapomniane na 
długi czas. 
 Zwieńczeniem kolędowych zmagań był kolejny wy-
stęp dwa dni później - 6 stycznia podczas III Koncertu Cha-
rytatywnego w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Czernicy, który organizowany był przez 
zespół "Znak pokoju i przyjaciele" oraz Ośrodek Kultury 
"Zameczek". W koncercie tym braliśmy udział po raz pierw-
szy i mamy ogromną satysfakcję z tego, Ŝe dzięki temu mo-
gliśmy pomóc niepełnosprawnym dzieciom. 
 Jak widać, nie próŜnujemy! Przed nami kolejne wystę-
py a potem zasłuŜone ferie :)  
 
 

Dyrygent - Katarzyna Grzeszczak 

Co słychać w Chórze "RAPSODIA"? 

(Chór "Rapsodia" podczas konkursu w Chorzowie) 

(Podczas Koncertu Kolęd w Radoszowach) 



Zespół „Karolinki” 
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 IX POWIATOWY TURNIEJ KÓŁ  

GOSPODYŃ WIEJSKICH 
Gwara Śląska na wesoło 

W Rybnickim Centrum Kultury obyły się regionalne przy-
śpiewki związane ze Ŝniwami i doŜynkami oraz scenki doŜyn-
kowe, „Andrzejki”, sceny kabaretowe,  teŜ były  prezentowa-

ne regionalne potrawy i mazurek wielkanocny. 

 
Kolędowanie dla dzieci z Konga 

 
5.01.2014r. po Mszy św. o godz. 12.00. w parafii św. Jerzego 
w Rydułtowach po specjalnym błogosławieństwie  odbyło się 
rozesłanie Kolędników Misyjnych. Pod Patronatem Dzieła 
Misyjnego na zaproszenie parafian chodzili misyjni kolędni-
cy. Takie kolędowanie to pomysł 
katechetki Siostry Longiny. MłodzieŜ i dzieci z naszych szkół 
w pięknych strojach kolędniczych pod opieką rodziców, 
Sióstr SłuŜebniczek, członków Rodziny bł. Edmunda Boja-
nowskiego oraz studentów  kolędowała dla potrzebujących 
dzieci z Konga.  
 
 
 
 
 
 
 
 

W tym pierwszym kolędowaniu wzięło udział ponad 90 osób, 
które w 16 grupach niosły mieszkańcom Radosną Nowinę. 
Zebrane pieniądze w kwocie 5710 zł. przekazane zostały na 
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieciom, skąd trafią do potrzebu-
jących. Natomiast uzbierane od parafian słodycze bo i takie 
dary są  kolędnicy mają dla siebie. To kolędowanie przyczy-
niło się do odnowienia pięknej tradycji  kolędowania w na-
szych rodzinach, sprawiło wiele radości kolędnikom, miesz-
kańcom ,a z pewnością Rodzicom. 
  

Franciszek Panic 
 
 
 

18 styczeń 2014r. Dzień Babci i Dziadka w RCK „Feniks” 

Przedstawieniem boŜonarodzeniowym pt. Jasełka Gwiazdki 
przygotowanym przez siostry i wychowawców z Katolickiego 
Przedszkola Niepublicznego im. bł. Edmunda Bajanowskiego 
w Rydułtowach,  
a wykonane 
przez dzieci  
z przedszkola 
przywitano przy-
byłych gości. 
Byli nimi: Pani 
dyrektor RCK 
Janina Turek, ks. 
dziekan, Konrad 
Opitek, Siostry 
SłuŜebniczki 
NMP, rodzice 
dzieci, a przede 
wszystkim    
babcie  
i dziadkowie 
przedszkolaków. 
Przedstawienie 
było dedykowa-
ne właśnie dla 
nich z okazji ich 
święta czyli 
Dnia Babci i 
Dziadka. Na 
zakończenie 
spotkania przedszkolaki wręczyły babciom i dziadkom przy-
gotowane przez siebie upominki. 

St. Brzęczek 

„ Rzuchowianki” z „Miłośnikami” w Rybniku 

Scenki z przedstawienia 
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W miesięczniku " Kluka " nr. 336 z dnia 01.01.2014 uka-
zał się Pana Artykuł na str. 14-tej p.t. Moje rozwaŜania. 
Podsumowuje Pan w nim działania i osiągnięcia TMR  
w 2013r. Znalazło się tam teŜ następujące zdanie: " Wy-
daje się, Ŝe zamkniemy ten okres dodatnim bilansem po 
stronie programowej i finansowej i wreszcie pokryjemy 
zadłuŜenie jakie powstało za czasów burmistrzowania 
Alfreda Sikory, co spowodowało zadłuŜenie TMR-u na 
ponad 25 tyś. zł. i od 8 lat startowaliśmy z minusowym 
kapitałem." Zdanie to sugeruje a nawet twierdzi, Ŝe 
przyczyną zadłuŜenia TMR-u w latach 1998- 2006 była 
moja osoba, lub moje działania na stanowisku burmi-
strza miasta. 
Szanowny Panie. 
TMR jako Organizacja PoŜytku Publicznego ma swoje 
dochody i wydatki, o których samodzielnie decyduje jej 
Zarząd na czele którego stoi Pan juŜ 20 lat. To decyzje 
Pana i Zarządu TMR-u spowodowały, Ŝe w tym okresie 
Towarzystwo popadło w długi, które nie miały pokrycia 
w dochodach. Moim zdaniem to kupno samochodu, czę-
sto nieuzasadnione korzystanie z niego, wydawanie ga-
zety Kluka co 2 tygodnie w kosztownej kolorowej opra-
wie, organizowanie spotkań, wyjazdów i imprez, na któ-
re nie było zabezpieczenia finansowego, spadek sprzeda-
Ŝy gazety Kluka z uwagi na nieciekawe i kłamliwe artyku-
ły ( z małymi wyjątkami np. artykuły Horacego ) były 
głównymi przyczynami kłopotów finansowych TMR-u. 
Proszę mi pokazać chociaŜ jeden dokument wydatkowa-
nia pieniędzy przez TMR na którym widnieje mój podpis. 
To często realizacja Pana pomysłów w TMR przyniosła 
pogłębianie deficytu Towarzystwa. Gdybym ja zrealizo-
wał pomysły jakie Pan mi w tamtym czasie podpowiadał 
( np. kupno budynku w bardzo złym stanie technicznym 
zbankrutowanego kina na rynku i prowadzenie tam dalej 
działalności kinowo-kulturalnej, budowa wg. Pana pla-
nów zaplecza rekreacyjno-sportowego wokół stawu 
"Machnikowiec" itp. ) to chyba bym dzisiaj chodził w 
ubraniu z napisem ZK na plecach. Takie zwalanie swoich 
błędów na inną osobę nie licuje z normalną kulturą i od-
powiedzialnością za swoje czyny. 
Od szeregu lat nie uczestniczę juŜ aktywnie w tzw. Ŝyciu 
miasta, jednak artykuł w gazecie dotyka mnie osobiście 
( wymienił Pan moje nazwisko i imię ), a czuję się nie-
winny i pomówiony. Stąd moja reakcja i pismo. 
Domagam się więc opublikowania mojego pisma w gaze-
cie Kluka, wyjaśnienia tamtej sytuacji i przeprosin. 
Z powaŜaniem Alfred Sikora 
P.S. Ja teŜ cieszę się, Ŝe TMR wyszło z długów. 
 
A d vocem  
Oto klasyczny przykład oceny byłego burmistrza w sto-
sunku do osoby pełniącą społecznie funkcję prezesa któ-
ry jednak ośmielił się napisać coś co podobno godzi  
w dobre imię uczciwego i znanego z niezwykłej oszczęd-
ności byłego Włodarza Miasta. Fakt, Ŝe Pan Burmistrz 
jednak zakupił gazetę w której ukazuje się Jego zdaniem 

kłamliwe artykuły bardzo nas cieszy bo kaŜde dwa złote 
to bardzo oczekiwany przez nas przychód. Nie będę się 
odnosił do wypowiedzi Burmistrza skąd Jego zdaniem 
powstało zadłuŜenie w TMR i czyja to jest „zasługa”, 
tylko przypomnę, Ŝe w 2005 roku mieliśmy wstępną 
umowę z miastem (Burmistrzem Miasta) na wydawanie 
informacji w zwiększonej ilości w Kluce ale zebranych 
przez naszego redaktora za co mieliśmy otrzymać pod-
wyŜszone finansowanie  odpowiadające kosztom wyda-
wania miejskiej gazety „Na Ratuszu”. By móc sprostać 
zadaniom cyklicznego wydawania informacji 
(dwutygodnik) zatrudniliśmy w ramach prac interwencyj-
nych pracownicę. Umowa z PUP zobowiązywała nas do 
zatrudnienia pracownika na kolejne sześć miesięcy. Nie-
stety po kilku miesiącach trwania umowy pozwoliliśmy 
sobie na niektóre krytyczne uwagi wobec działań władz 
miasta więc miasto zerwało z nami całkowicie umowę 
związaną  
z opłacaniem informacji w Kluce. Zabrakło niestety alter-
natywnych dochodów i w tej sytuacji zaciągnęliśmy kre-
dyt by móc pokryć wynagrodzenie pracownika i za rok 
2005 nasz wynik był ujemny (10 945 zł). Dług ten oczy-
wiście powiększył się za pierwsze miesiące 2006 r. Kre-
dyt gwarantowany był dochodami Członków Zarządu 
(czyli emeryturami) panów: Jana Swobody, Jerzego Ko-
szorza, Henryka Machnika. Tak więc mimo corocznych  
w miarę zbilansowanych budŜetów ciąŜyły obciąŜenia 
kredytowe i często brakowało środków obrotowych  
i znów trzeba było zaciągnąć kredyty w których dalszym 
gwarantem były dochody z emerytury śp. Andrzeja Kor-
bicy. Mimo tego nie zaprzestaliśmy ani wydawania gaze-
ty ani teŜ nie ograniczyliśmy działalności programowej. 
Coroczne sprawozdania programowe i finansowe były 
przedstawiane i akceptowane przez Walne Zgromadzenie 
Członków TMR. Sprawozdania i dokumentacje są dostęp-
ne w siedzibie TMR-u a w części na naszej stronie inter-
netowej. Ostatnie lata nieco przeprofilowaliśmy działania 
TMR (porady prawne i obywatelskie) ale nikt nie podwa-
Ŝy naszych działań i osiągnięć (chyba Ŝe jest przysięgłym 
wrogiem TMR) a do słabości  w niektórych działaniach 
się przyznajemy. Nie dotyczy to jednak naszych działań 
w oparciu o Machnikowiec o którym pisze Pan Burmistrz. 
Jak nie ocenić to za osiągnięcie, jeśli przez 4 lata działal-
ności sportowo – kulturalnej – rekreacyjnej w oparciu  
o „Machnikowiec”, za coroczną dotację 4 tyś złotych pro-
wadziliśmy skutecznie taką działalność a nad to wyczy-
ściliśmy staw, wyremontowaliśmy obiekty na Machni-
kowcu wraz z „Muszlą” a do tego adaptowaliśmy były 
transformator na Osiedlu Ligonia na świetlicę, która dzia-
łała przez osiem lat (a teraz obiektu juŜ nie ma). Zbiegło 
się to z końcowym istnieniem basenu krytego a działania 
na „Machnikowcu” przejął Urząd Miasta i od tego czasu 
na „Machnikowcu” skończyły się wymienione działania. 
Dobrze Ŝe staw został obroniony przez dbających o nie-
go wędkarzy. Jeśli chodzi o budynek Kina „Wawel”, to  
o ile pamiętam miasto mogło go przejąć za około 100 
tyś zł (czy to duŜo?). Ale specjalista od spraw budowla-
nych Pan Z-ca Burmistrza Paweł Cieślik ocenił stan bu-
dynku jako katastrofalny bo podobna dach groził zawale-

List do Prezesa TMR od byłego Burmistrza 
Miasta Rydułtowy. 
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budynku na działalność kulturalną padła. Co więc się 
stało, Ŝe mimo dodatkowych wyburzeń ścian w tym bu-
dynku tyle juŜ lat prosperuje „Biedronka”? Ale dość tego 
tłumaczenia. Zerwanie umowy przez Burmistrza Miasta  
z TMR spowodowało Ŝe poparliśmy w wyborach w 2006 
r. kontrkandydatów na stanowisko burmistrza a jak się 
to skończyło to wszyscy wiemy. Straciło teŜ TMR ale nie-
stety decyzja o wydawaniu gazety jest ryzykiem zwłasz-
cza gdy wydawcą jest stowarzyszenie a do tego ma  
w nazwie Towarzystwo Miłośników Rydułtów, które jed-
nak ośmielało się czasem wytknąć w gazecie jakieś dzia-
łania władzy. Jeśli chodzi o „kłamliwe” artykuły w gaze-
cie to doprawdy nie wiem o jakie chodzi ale często za-
stanawialiśmy się jak niektóre osoby potrafią ze zdania 
wyłowić inną interpretację zapisu. To wszystko jednak 
juŜ historia. Cenię Pana Burmistrza za wielorakie umie-
jętności i talenty. Szkoda Ŝe nie wykorzystuje Pan swoich 
talentów i umiejętności w szerszym działaniu społecz-
nym. Gorąco do tego zachęcam! Przy wielkich przedsię-
wzięciach jakich podejmował się Pan w okresie swojego 
urzędowania być moŜe decyzja o zerwaniu umowy   
z małym partnerem jakim jest TMR wobec miasta nie był 
(a moŜe jednak był) przemyślanym krokiem stąd cała 
heca z zadłuŜeniem. Rozumiem jednak Pana ból i rozgo-
ryczenie, Ŝe ktoś po tylu latach pisze coś co wydaje się 
Panu nieprawdą i za to „pomówienie” przepraszam! 
 

 
Henryk Machnik 

Prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wyniki XVI Festiwalu Widowisk Jasełkowych 
uczniów podstawowych i gimnazjów  

Wodzisławia Śląskiego  
Festiwal odbył się 15 stycznia 2014 r.  

Nagrodzeni w kategorii: SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
I miejsce - zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej nr 16 za 
widowisko jasełkowe: 
"Nadzieja znów wstąpi w nas" /instruktor prowadzący: Beata 
Świerczek - Tront 
II miejsce - zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej nr 5 za 
widowisko jasełkowe: 
"Tak niewiele im potrzeba" /instruktor prowadzący: Dorota 
Zawada-Pniak 
III miejsce - zespół teatralny z Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
 nr 1 za widowisko jasełkowe: 
"Święta noc" 
 
WyróŜnienie za kreację aktorską przyznano Magdalenie Kubi-
cy ze Szkoły Podstawowej nr 2 za rolę "Diabełka" 
w przedstawieniu "BoŜe Narodzenie w hipermarkecie" /
instruktor prowadzący: Joanna Mańka 
  
Nagrodzeni w kategorii: GIMNAZJUM  
I miejsce - zespół teatralny z Gimnazjum nr 2 za widowisko 
jasełkowe 
"Kiedy rodzi się Bóg" /instruktorzy prowadzący: Blanka Cho-
cyk, Małgorzata Matysiak 
II miejsce -  zespół teatralny z Gimnazjum nr 1 za widowisko 
jasełkowe 
"Muzeum BoŜego Narodzenia" /instruktorzy prowadzący: 
Justyna Orszulak, Piotr Bartosik 
III mejsce - zespół teatralny z Gimnazjum nr 3 za widowisko 
jasełkowe 
"Ocal mnie niŜ utracę sens" /instruktor prowadzący:  
ks. Michał Wala 

Gratulujemy!  
 

 

Najserdeczniejsze Ŝyczenia  urodzinowe dla  
Solenizantów z Stycznia i Lutego! 

Alicja Pawełek  
 
 

Anna Urbańczyk  
Ewa Salwiczek  

Małgorzata Gedyk  
Beata Rybka-Mejsel  

Dorota Rak 
Henryk Wojtaszek  

Alojzy Musioł 
Jan Jargoń 

Ewald Brzezinka  
Rudolf Masarczyk 
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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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J ak się czyta prasę, przegląda Internet, czy ogląda pro-
gramy telewizyjne to czasem odnoszę wraŜenie, Ŝe 
powiedzenie „z igły robią widły” jest dalece nieade-
kwatne do tego co się obecnie dzieje. Przytoczę dwa 

przykłady: W lutym na wolność ma wyjść morderca o którym 
wiadomo, Ŝe znów moŜe zabić i od kilku tygodni dziennika-
rze, politycy, prawnicy mają dylemat co z takim przypadkiem 
zrobić. Kto jest winny, Ŝe sprawca wyjdzie na wolność, czy 
uda się zmienić zapisy prawne, czy upilnuje go policja, czy 
moŜna go jakoś izolować itp.  
I odwrotnie, prawie pół miliona Ślązaków chce uznania ich za 
mniejszość narodową a najwyŜsze władze sądownicze w Pol-
sce udają, Ŝe takiej mniejszości narodowej nie ma. Drugi przy-
kład: Trzy lata temu wraz z 10 osobową grupą byliśmy na 
obowiązkowym szkoleniu „O równości płci”. Szkolenie było 
zorganizowane dla osób, które podejmowały się realizować 
projekty z wykorzystaniem unijnych dotacji. Wiadomo, Ŝe my 
realizowaliśmy projekt „Świadomy Obywatel” z „Kapitału 
Ludzkiego”, który w 85 % jest finansowany z unijnych dota-
cji. Na szkoleniu pierwszy raz usłyszeliśmy słowo gender. 
Jakie treści nam przekazywano: A no, Ŝe naleŜy równościowo 
traktować kobiety i męŜczyznę we wszystkich sferach Ŝycia  
a zwłaszcza w dostępie do nauki, pracy, wynagrodzenia i sta-
nowisk. Dalej mówiono, Ŝe nie wolno dyskryminować nikogo 
ze względu na pochodzenie, stan zdrowia, płeć, przekonania 
religijne i uznać, Ŝe są ludzie o innej orientacji seksualnej co 
nie powinno ich wykluczać z Ŝycia społecznego. Gdy przeczy-
tałem o reakcji rodziców dzieci z przedszkola w Chwałowi-
cach a potem o reakcjach dostojników kościelnych i posłów 
PiS’u „o zgubnych treściach ideologii gender” to zgłupiałem. 
CzyŜ przytoczone treści są niezgodne z nauką Kościoła i naszą 
Konstytucją? Więc jak to jest, Ŝe humanistyczne treści zawarte 
w wymogach unijnych to „szatańska ideologia” a pieniądze  
z Unii Europejskiej z których obficie teŜ korzysta Kościół „to 
anielskie zrządzenie losu, bo te pieniądze nam się naleŜą” jak 
to określiła kontrowersyjna poseł Pięta. Teraz z gorączką ob-
serwujemy to co się dzieje na Ukrainie i podejrzewam, Ŝe juŜ 
nasi „kibole” i bojowi „narodowcy” szykują się na Kijów by 
pokazać przykładowe akcje dla policji. Jakoś chybcikiem 
przechodzą informację o zerwanych rozmowach pomiędzy 
Zarządem Kompani Węglowej i związkami zawodowymi  
i w efekcie Zarząd ma wolną rękę by wprowadzić zapowiada-
ne projekty połączenia kopalń, zwolnień pracowników admi-
nistracji, ograniczenia funduszu socjalnego i innych oszczęd-
ności o których wkrótce się dowiemy. Ten przykład pokazuje, 
Ŝe liczne związki zawodowe na kopalniach są w istocie szko-
dliwe bo nie potrafią się dogadać. Jestem przedstawicielem 
społecznej organizacji która z własnych środków utrzymuje 
lokal, opłaca wszelkie wydatki a w ramach bardzo skromnej 
działalności gospodarczej wydaje gazetę i okresowo róŜne 
dodatki. Pozyskujemy oczywiście środki na działalność pro-
gramową startując w róŜnych konkursach grantowych organi-
zowanych przez nasze miasto, starostwo powiatowe  

a nawet startując w ogólnopolskich konkursach z udziałem 
środków unijnych i budŜetu państwa. Niestety tak się jakoś 
dzieje, Ŝe nasze projekty składane do miasta nie znajdują 
uznania komisji oceniającej projekty i nasze projekty odpada-
ją! Obecnie czynimy starania by przygotować projekt na dal-
sze działanie bezpłatnych biur porad prawnych i obywatel-
skich. Póki co od lutego uruchamiamy namiastkę bezpłatnych 
porad bo te będą udzielane przez prawników tylko raz w tygo-
dniu (środa od 9.00 do 12.00). 1 marca wybierzemy nowe wła-
dze w TMR a to, Ŝe działamy przy „otwartej kurtynie” po-
twierdzimy publikując w następnym wydaniu „Kluki” skróco-
ną wersję „Sprawozdania Programowego i Finansowego 
TMR’u za 2013r.”. Ambicją naszą jest to, by przy TMR nadal 
działał silny, męski zespół regionalny, więc gorąco zapraszam 
męŜczyzn lubiących śpiewać, prezentować się na scenie, po-
trafiących grać na instrumentach do kontaktu ze mną lub mo-
imi kolegami: Panem Majerem i Panem Glacelem. A to, Ŝe 
występy zespołów regionalnych mogą przyciągnąć tłumy 
niech zaświadczy przykład Rybnika. OtóŜ w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej zorganizowano po raz kolejny przegląd zespołów 
działających przy Kołach Gospodyń w powiecie rybnickim  
i w miastach grodzkich: Rybniku i śorach. Były barwne wy-
stępy, wesołe scenki teatralne, oryginalne przyśpiewki i pełna 
sala i to tak, Ŝe nawet miejsca na przejściach teatru były wy-
pełnione a cena biletu wynosiła 25 zł.! W tym doborowym 
towarzystwie mieliśmy okazję wystąpić z „Rzuchowiankami” 
i to po raz drugi  w tym miejscu  -  na zakończenie przeglądu. 
Nasz występ z przyśpiewkami, ruchem, ubarwiony 
„noworoczną gwiazdą”, z występami solistów – muzyków 
bardzo się podobał. Jest to dla nas tym przyjemniejsze, Ŝe by-
liśmy jedynym zespołem z powiatu raciborsko – wodzisław-
skiego.   
H. Machnik  

1 9 stycznia 2014 roku o godzinie 15,00 odbył się kolej-
ny doroczny koncert, którego organizatorem było To-
warzystwo Śpiewu "Cecylia". Na zaproszenie organi-
zatora w koncercie uczestniczyły następujące chóry: 

Chór "Regina Apostolorum" działający przy parafii Królowej 
apostołów w Rybniku pod kierunkiem pani Sigrindy Lampert - 
Raszyńskiej, Chór "Jadwiga" działający przy parafii 
św. Marii Magdaleny w Radlinie II pod dyrekcją pani Donaty 
Miłowskiej, Chór "Lira", który rezyduje przy parafii Matki 
BoŜej Uzdrowienia Chorych na Orłowcu, którego dyrygentem 
jest pani Urszula Matuszek oraz gospodarz - Chór "Cecylia", 
którego kierowni-
kiem muzycznym,  
a zarazem dyrygen-
tem jest pani Dona-
ta Miłowska. Kon-
cert mógł, się od-
być dzięki wsparciu 
finansowemu Mia-
sta Rydułtowy, za 
które organizatorzy 
serdecznie dziękują. 

Antoni Tomanek 

Moje rozwaŜania  
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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, sto-
warzyszeń, fundacji oraz zagranicznych podmiotów gospodar-
czych. 

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  

Tel: 501 538 428 

 

www.transstal.eu 

W dniu 27  stycznia w siedzibie TMR’u 
odbyło się Spotkanie Obywatelskie  

z udziałem Posła Ryszarda Zawadzkiego 
i Burmistrza Miasta Korneli Newy. 

Omawiano róŜne sprawy społeczne i po-
lityczne dotyczące naszego miasta. Szer-

sza relacja ze spotkania w następnym  
wydaniu „Kluki” 

BANK SPÓŁDZIELCZY  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  

TEL 324553363, 324553442 

Filia Rydułtowy 
Ofiar Terroru 27 

tel 324577291,324578533 

• Rachunki ROR 
••••    Rachunki dla firm 
••••    Bezpłatne rachunki pomocnicze na potrzeby 

projektów 
••••    Rachunki oszczędnościowe i lokaty 
••••    Mi ędzynarodowe karty płatnicze 
••••    Ponad 4000 bezpłatnych bankomatów  
    w całej Polsce 
••••    Kredyty na zakup kolektorów słonecznych  
    z dofinansowaniem NFOŚiGW 
••••    Kredyty konsumenckie oraz na działalność  

gospodarczą i rolniczą 

www.bswodzislaw.pl 

Wszystkiego Najlepszego dla 
Babć i Dziadków z okazji ich 
Świąt składa Zarząd TMR  



 

* 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. Trau-
gutta 289, tel. (032) 414-00-66; Kolegium Redakcyjne  

(tel. 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, Angelika Rzaczek, Sabina Tomaszewska, Grzegorz Krajczok; 

e-mail: kluka.tmr@interia.pl;  nasza strona: www.tmrrydultowy.pl;  Redaktor wydania: Kajetan Rak;  
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