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Do Czytelników „Kluki” i Mieszka ńców Rydułtów i okolic! 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów co roku jest organizatorem szeregu przedsięwzięć w sferze 
kultury, ekologii, działań  proobywatelskich. Działania takie oczywiście wymagają nie tylko ofiar-
ności naszych Członków ale teŜ kosztują! Jeśli wi ęc Państwo doceniacie nasze działania na rzecz 

Mieszkańców Miasta i Regionu (m. innymi udzielamy bezpłatne porady prawne) to  
prosimy o zadeklarowanie swojego 1% podatku. 

Nasz KRS: 0000002098 
Osoby, które zachcą zadeklarować 1% podatku uzyskują moŜliwość  

nieodpłatnego wypełnienia PITu w siedzibie TMR. 

Młode dziewczyny z zespołu regionalnego śołnierze Armii Krajowej  
Robert Grzybek i Paweł Kowol  

Kolędowanie w Szerokiej 
Spełnienia wszystkich marzeń,Spełnienia wszystkich marzeń,Spełnienia wszystkich marzeń,Spełnienia wszystkich marzeń,    
zadowolenia z siebie,zadowolenia z siebie,zadowolenia z siebie,zadowolenia z siebie,    
radości Ŝyciowejradości Ŝyciowejradości Ŝyciowejradości Ŝyciowej    
i aby kaŜdy kolejny dzieńi aby kaŜdy kolejny dzieńi aby kaŜdy kolejny dzieńi aby kaŜdy kolejny dzień    
był Dniem Kobietbył Dniem Kobietbył Dniem Kobietbył Dniem Kobiet    
tego wam Ŝyczą:tego wam Ŝyczą:tego wam Ŝyczą:tego wam Ŝyczą: 
 
Redakcja Kluki oraz Zarząd TMR 
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ZSP nr 2 W Londynie 

Spotkanie Noworoczne 

Promocja pierwszej pomocy w ZSP nr 2 
z Rydułtów 
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Oprócz zwierząt podobno i rośliny przepowiadają pogodę. 
Obserwacje wykazały, Ŝe jeśli na wiosnę z brzozy wypływa 
duŜo soku – lato będzie deszczowe. Gdy wypuści liście wcze-
śniej niŜ olcha – lato będzie pogodne. Kiedy jesienią jej liście 
zaczną Ŝółknąć od wierzchołka, to szybko po zimie nadejdzie 
wczesna wiosna obfitości jagód w lecie zapowiada mroźną 
zimę, zaś urodzaj Ŝołędzi wróŜy zimę lekką. Wszyscy wiemy, 
Ŝe na morzu burza jest nieporównywalnie groźniejsza niŜ na 
lądzie. Dlatego Ŝeglarze od wieków rozpoznają nadchodzący 
sztorm po zachowaniu się zwierząt. Na długo przed nadej-
ściem złej pogody, kiedy jest jeszcze wysokie ciśnienie at-

mosferyczne, delfiny 
chowają się w kryjów-
kach za skałami. Wielo-
ryby zaś, ciągną na peł-
ne morze, gdyŜ fale nie 
mogą ich zepchnąć na 
ostre skały przybrzeŜne. 
Rybacy zaś, kiedy to 
zaobserwują, starają się 
ukryć przed sztormem, 
ale najlepszymi,  zawsze 
pewnymi 
„zapowiadaczami” – 
prognostykami pogody 
są meduzy. Daleko jesz-
cze do burzy, na bez 
chmurnym niebie jesz-

cze świeci słońce a one juŜ uciekają z przybrzeŜnych wód. 
Zwykle mija doba gdy nadciąga silny wiatr a olbrzymie fale 
uderzają o brzeg. Pozostaje więc nurtujące pytanie: jakich 
przyrządów uŜywają te wszystkie stworzenia? Czy jest coś, 
co oprócz zmian ciśnienia atmosferycznego moŜe zapowiadać 
zmianę pogody? Czy istnieje jakaś fala akustyczna? Wiado-
mo, Ŝe nad grzbietami i dolinami wysokich fal tworzą się 
wiry powietrza, wytwarzające fale ultradźwiękowe. Rozprze-
strzeniają się one poza obszar sztormu i mogą być odbierane 
przez narządy zmysłów niektórych zwierząt. Dlatego więc 
słyszą nadchodzącą burzę. Takie właśnie „infrauszy” mają 
meduzy. Jest to równocześnie ich narząd równowagi. Znajdu-
je się one na obrzeŜu parasola, który tworzy ciało meduzy. Jej 
ciało składa się z wielu małych, wielkości główki od szpilki 
pęcherzyków wypełnionych cieczą, w której pływają wapien-
ne ziarenka. Ta budowa wpływa na jej zachowanie się. Pę-
cherzyki reagują na zetknięcie się z intrafalą. PoniewaŜ jest 
marnym pływakiem musi mieć czas, by oddalić się od brze-
gów, o której mogłyby ja rozbić groźne fale. Zwierzęta więc, 
rodzą się z wbudowanymi „przyrządami” do przewidywania 
zmian w pogodzie. Ciekawostką moŜe być jeszcze to, Ŝe do 
dziś rybacy z Birmy trzymają w domu węŜa boa. Zabierają go 
do łódki kiedy wypływają w morze. Na kilka godzin przed 

nadejściem sztormu boa 
budzi się, opuszcza 
łódkę i wpław wraca na 
ląd. Rybacy natych-
miast podąŜają za nim 
nie zastanawiając się, 
skąd on to wie. Tych 
parę przykładów uzmy-
sławia nam jakie istnie-
ją nierozerwalne związ-
ki w przyrodzie i ile 
mądrości posiadają 
zwierzęta. Warto je więc obserwować i w wolnym czasie 
poświęcać im więcej uwagi. Wiele lat temu kiedy na niebie 
krąŜyły jaskółki – dziś ich prawie wcale nie widać – ludzie je 
obserwowali. Ich wysoki lot wróŜył pogodę. Kiedy latały 
nisko nad ziemią, były zwiastunami niepogody i deszczu.  
A jak reaguje człowiek? Człowieka co najwyŜej łamie w ko-
ściach na deszczu. Zapomnieliśmy obserwować otaczający 
nas świat przyrody, który na zmiany pogodowe reaguje bar-
dziej niŜ my. Wielka szkoda! Wierzymy w telewizyjną pro-
gnozę pogody – która jak często się przekonujemy  - zawodzi 
nie raz. 

Cdn. 
Horacy 

 

 

 

 

 

Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie… 

Rośliny przepowiadają pogodę 

Kondolencje 
 

„ Śpieszmy się kochać ludzi tak 
szybko odchodzą” 

 
Wyrazy współczucia i Ŝalu naszej 

przyjaciółce Eryce z powodu śmierci 
męŜa Jana składają: RóŜa, Jola,  
Teresa, Ela, Małgorzata i Danka 



SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA 
I URZĘDU 

za okres od  23 stycznia do 19 lutego 2014 roku 
 
1. KOMPLEKSOWA TERMMOMODERNIZACJA SZE-
ŚCIU OBIEKTÓW UZYTECZNO ŚCI PUBLICZNEJ 
 
Uzyskano decyzję pozwolenia na wykonanie robót budowla-
nych kotłowni olejowej wraz z wymianą instalacji c.o. w bu-
dynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Radoszowach. 
Trwa procedura przetargowa, dotycząca wykonania instalacji 
ciepłej wody uŜytkowej (w oparciu o system solarny) dla: 
Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego nr 3, 
Przedszkola Publicznego nr 4 oraz Zespołu Szkół. Przygoto-
wano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z firmą SO-
LARSYSTEM z Myślenic. 
 
2. MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ 
 
W dniu 4 lutego dokonano otwarcia ofert w przetargu nieogra-
niczonym na roboty budowlane. 
ZłoŜono 10 ofert cenowych w przedziale od 838 888,88 zł do 
1 135 905,00 zł. 
Trwają prace komisji przetargowej. 
Wystąpiono z zapytaniem o cenę na pełnienie funkcji inspek-
tora nadzoru inwestorskiego. Otrzymano  dwie oferty cenowe 
w kwotach 7 380,00 i 18 735,36 zł. NajniŜszą ofertę cenową 
złoŜyła firma Projektowanie-Nadzory Kondrot Kazimierz z 
Rybnika  (7 380,00 zł). Z nią teŜ zostanie zawarta umowa. 
 
3. MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ 
 
W związku z projektowaniem pętli autobusowej oraz biegną-
cymi równolegle pracami projektowymi ulicy Radoszowskiej 
zwołano w dniu 11 lutego spotkanie z projektantem w celu 
określenia i dokonania przesunięć pierwotnie określonych gra-
nic opracowań modernizacji ulicy Radoszowskiej. 
Trwają prace projektowe. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 maja. 
Wartość umowy : 180 810,00 zł 
 
4. BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. RADO-
SZOWSKIEJ  
 
Trwają prace projektowe. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 lipiec. 
Wartość umowy : 14 760,00 zł 
 
5. MODERNIZACJA UL. RACIBORSKIEJ – BOCZNEJ  
 
Wpłynęły 3 oferty na opracowanie dokumentacji projektowej 
w przedziale cenowym od 4 920,00 zł do 14 760,00 zł. Najko-
rzystniejszą ofertę złoŜył Kazimierz Kondrot „Projektowanie-
Nadzory Kondrot Kazimierz” z Rybnika za kwotę 4 920,00 zł 
i z nim w dniu 12 lutego podpisano umowę. 
 
 
 
 
 

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMI ĘDZY ULI-
CAMI STRZELCÓW BYTOMSKICH 
I JAGIELLO ŃSKĄ 
 
Trwają uzgodnienia z właścicielem sieci gazowniczej, doty-
czące sposobu wykonania i rozliczenia  odcinka gazociągu 
wymagającego przebudowy.  
Termin wykonania opracowania dokumentacji: 28 luty. 
 
7. MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ NR 1 – PROJEKT 
 
Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia, dotyczące-
go wymiany opraw oświetleniowych i źródeł oświetlenia na 
energooszczędne oraz wymiany instalacji elektrycznej w bu-
dynku szkoły. 
 
8. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP1  
 
Przygotowywany jest przetarg na wybór projektanta dokumen-
tacji zabezpieczeń przeciwpoŜarowych  uwzględniających 
rozwiązania zastępcze, określone w ekspertyzie technicznej  
i postanowieniach Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Pań-
stwowej StraŜy PoŜarnej w Katowicach. 
Trwają prace komisji przetargowej. 
 
9. OŚWIETLENIE ULICY JACKA  
 
Uzupełniono dokumentację projektową. 
 
10. MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNE-
GO W GIMNAZJUM NR 1  
 
W dniu 23 stycznia została podpisana umowa z Przedsiębior-
stwem Budowlanym MONOBET Marian Andrzejewski z Ty-
chów. Trwają prace projektowe. 
Termin realizacji zadania: 14 sierpnia. 
Wartość dokumentacji projektowej i robót do zrealizowania 
(formuła „zaprojektuj i wybuduj”): 184 623,00 zł. 
 
11. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KO-
MUNALNYCH  
 
W dniu 13 stycznia zwrócono się do potencjalnych wykonaw-
ców z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na opracowanie 
programu funkcjonalno-uŜytkowego punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. W terminie do 31 stycznia 
wpłynęły dwie oferty cenowe na kwoty: 13 284,00 zł 
i 14 977,71 zł. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła Pracownia 
Projektowa „DOMINO” s.c. i z nią została podpisana umowa. 
Trwa opracowywanie programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
Termin wykonania opracowania : 17 marzec. 
 
12. PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
 
Trwają uzgodnienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śl. 
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13. MODERNIZACJA ULICY STANISŁAWA LIGONIA 
– PROJEKT 
 
Wystąpiono do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o w Wodzisławiu Śl. o opinię w sprawie moŜliwości 
wykorzystania kanału ogólnospławnego, biegnącego w ulicy 
Ligonia, do włączenia w ulicę Mickiewicza, jako kanału desz-
czowego. 
 
14. ODWODNIENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW 
JEDNORODZINNY NAD SKARP Ą PKP 
 
W dniu 3 lutego ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowa-
nie dokumentacji projektowej. ZłoŜono dwie oferty cenowe. 
Trwa ocena ofert.  
 
15. MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWOD-
NIENIE 
 
Miasto ubiega się o uzyskanie od osób prywatnych zgód na 
wejście w teren celem wykonania robót odwadniających  
i odprowadzenia wód opadowych bezpośrednio do potoku 
rydułtowskiego. 
 
16. DROGA NA OSIEDLU NA WZGÓRZU 2B-2E 
 
Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na wykonanie projektu 
budowlano–wykonawczego przebudowy odcinka drogi.  
W dniu 18 lutego wpłynęły 4 oferty. Trwa ich analiza. 
 
17. MODERNIZACJA BUDYNKU URZ ĘDU MIASTA 
RYDUŁTOWY – ETAP I 
 
Przeprowadzono postępowanie na wybór projektanta na opra-
cowanie programu funkcjonalno 
-uŜytkowego wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji II 
piętra budynku Urzędu. Wpłynęła jedna oferta cenowa na 
kwotę 3 567,00 zł, którą złoŜyła firma MS Instal Marcin 
Szweda z Rybnika. 
Termin opracowania programu funkcjonalno-uŜytkowego 
ustalono na 15 kwietnia. 
 

Relacja ze spotkań członków Towarzystwa 
z Posłem RP, Wicestarostą Powiatu, Burmistrzem 

Miasta, Przewodniczącym Rady 
 i Sekretarzem Miasta Rydułtowy  

w dniach: 27.01. i 10.02.2014r. w siedzibie TMR. 
 

T radycyjnie, z początkiem roku Zarząd TMR zorga-
nizował spotkanie Parlamentarzysty i samorządow-
ców z przedstawicielami organizacji pozarządo-
wych i członkami Towarzystwa na którym zapo-

znano zebranych z zamierzeniami i pracami Parlamentu, Rzą-
du Starostwa Powiatu i działaniami samorządowców Miasta 
Rydułtowy. Zapoznano z ogólnymi zagadnieniami związany-
mi z restrukturyzacja górnictwa, projektami budowy dróg w 
tym planach  połączenia Raciborza, Rydułtów i Rybnika szy-
nobusem, realizacją ustawy o odbiorze śmieci, planami na 
najbliŜszą przyszłość dotyczącymi mieszkańców. W zapyta-
niach i propozycjach mieszkańców  przewijała się  troska  
o poprawę istniejącego stanu, dla stworzenia lepszych warun-
ków Ŝycia mieszkańców i Gości przybywających do Naszego 
Miasta. Zagadnienia   skierowane do Posła RP: 
1. przedstawiono postulat ws interwencji przyjęcia wariantu 
pośrednictwa prawnego i obywatelskiego oraz sposób wyła-
niania organizacji pozarządowych które posiadają stosowne 
rekomendacje i certyfikaty, do udzielania porad prawnych  
i obywatelskich, 
2. przedstawiono propozycje zmian: w przepisach ustawy 
geodezyjnej,  ustawy o kształtowaniu środowiska w zakresie 
odebrania samorządom decyzji o wycince drzew nie owoco-
wych posadzonych na własnej parceli, ustawy budowlanej  
o budowie parkingów w rejonach zabudowy mieszkalnej. 
3. przekazano treść pisma z konferencji kończącej realiza-
cję projektu „Świadomy Obywatel” dot. propozycji zmian  
w ustawie o ochronie  dzieci i rodziny. 
pytano o sprawy bieŜące w państwie m.in. o lasy państwowe. 

 
Zagadnienia kierowane do Burmistrza Miasta: 
1. inwestycje miejskie, 
2. propozycja przystąpienia do debaty ws  budowie sieci 
ciepłowniczej miasta, 
3. propozycja zmiany informowania mieszkańców o plano-
wanych zmianach w Miejscowych Projektach Zagospodaro-
wania Miasta. 
4. Sprawy związane ze zgłoszonymi projektami na realiza-
cję zadań w zakresie kultury, sportu i  udziału organizacji w  
imprezach miejskich. 
propozycja poprawy organizacji ruchu w dniu 1.listopada  
w rejonie cmentarza. 

 
Zagadnienia kierowane do Przewodniczącego Rady Miasta. 

propozycję zmiany oceny projektów zgłaszanych przez 
organizacje pozarządowe. 

propozycję zaktywizowania działań StraŜy Miejskiej. 
propozycja objęcia patronatu nad debatą w zakresie po-

prawy zanieczyszczenia powietrza w mieście, budo-
wy ciepłociągów miejskich. 

 
Jerzy Majer 



KLUKA 338/1 Marzec 2014 Z Ŝycia miasta i  sąsiadów  6 
Powiat:  

Dzięki projektowi „Mam zawód – mam pracę w regionie”  
o wartości 2,86 mln złotych wiele placówek ponadgimnazjal-
nych w powiecie otrzymało nowoczesny sprzęt w tym: kom-
putery, monitory, tablice interaktywne, drukarki, skanery. Na 
projekt składają się tez certyfikowane kursy staŜe, praktyki  

i zajęcia grupowe w ramach doradztwa zawodowego.  
 

Wodzisław: 
-Ruszył proces miłośnika kolei, który podczas próby zatrzy-

mania złodziei torów kolejowych jednemu z nich złamał rękę. 
Ciekawostką jest, Ŝe poszkodowany złodziej Ŝąda odszkodo-
wania za złamanie ręki „bo to nie pozwala mu zarobkować– 
czyli kraść”. Ciekawe jaka będzie interpretacja i ocena sądu.  

-Sprawcy napadu na Rydułtowski Lombard (sprawa Mikoła-
jów) usłyszeli wyrok od 1,5 roku do 9 lat.  
- Starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła zabiega o utworze-
nie biura NFZ w Wodzisławiu. Warto przypomnieć, Ŝe po-
przednie wnioski Starosty w innych sprawach zostały pozy-
tywnie przyjęte. Chodzi o powtórne uruchomienie punktu 
paszportowego w Wodzisławiu  oraz o utworzeniu w Wodzi-
sławiu przy PCPR Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności.  
Trwa budowa „Intermarche” i „Bricomarche” w Wodzisławiu 
i markety te wkrótce będą otwarte. W Wodzisławskim PUP-ie 
rozpoczęła się rekrutacja osób do pracy w tych marketach. 
Pracę tam znajdzie około 80 osób.  

 
Rybnik: 

- Rybnicka Prokuratura Rejonowa oskarŜyła dróŜniczkę z 
Suminy Ŝe na strzeŜonym przejeździe kolejowym w Suminie 
nie opuściła szlabanu i w wyniku tego samochód osobowy 
uderzył w pociąg, na szczęście nikt nie zginął bo kierowca  
w ostatnim momencie zauwaŜył pociąg i hamował ale mimo 
to pociąg uderzył w przód samochodu. DróŜniczka tłumaczy-
ła, Ŝe myślała iŜ opuściła szlaban i poszła do toalety. Oskar-
Ŝonej grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.  
W Rybniku pomiędzy marketami Carrefourem a Castoramą 
powstanie nowy market o branŜy budowlanej „Markeru Mar-
ket”. Czy w naszym regionie jest jeszcze jakiś market którego 
jeszcze nie mamy? 
 

Górki Śląskie Babice:   
- Gmina Nędza przeznaczyła środki na wybrukowanie chod-
nika wzdłuŜ płotu kościelnego oraz chodnika przy ulicy 
Rudzkiej zaś w Babicach wybrukowany zostanie parking przy 
remizie OSP. 
- Nędza: radni gminy nędza zmniejszyli stawki na segregowa-
ne odpady z 10 zł na 6 zł oszczędności wynikają z solidnie 
prowadzonej segregacji przez mieszkańców gminy.  
Nowa Wieś.  W głośnej sprawie – zabójstwo sąsiadów: 68 
letniej Anny i 70 letniego Brunona Pytlików z Nowej Wsi 
zapad wyrok w rybnickim sądzie. Sprawca – Mateusz N. ów-
czesny 21 letni student socjologii został skazany na 25 lat 
więzienia ale juŜ po siedemnastu latach będzie mógł ubiegać 
się o warunkowe zwolnienie. Wielu mieszkańców Nowej Wsi 
obecnych na rozprawie twierdzi, Ŝe wyrok jest niesprawiedli-
wy a sprawca winien otrzymać doŜywocie.  
 

Gorzyce: 
Trwają obchody 20 lecia działalności Domu Opieki Społecz-
nej im. Jana Pawła II w Gorzycach. Z tej okazji 11 lutego 
DPS-owskej kaplicy odbyła się uroczysta koncelebrowana 
przez pięciu księŜy Msza Święta a później w świetlicy dla 
pensjonariuszy i gości wystąpił zespół „Mały Śląsk”.  
W związku z jubileuszem zrodził się pomysł zaproszenia Kar-
dynała Stanisława Dziwisza do DPS-u. Do Krakowa udała się 
delegacja w składzie: starosta Tadusz Skatuła, dyrektor PCPR
-u Irena Obiegły, dyrektor DPSU Gorzyce Ryszard Nawrodz-
ki, przewodniczący rady mieszkańców DPSU Maria Tomalka 
i ku ich radości Kardynał przyjął zaproszenie i zapowiedział 
swoje przybycie na 16 października. Warto przypomnieć, Ŝe 
ten ośrodek pierwotnie miał być przeznaczony dla zasłuŜo-
nych górników, Ŝe w tym ośrodku przebywa 218 pensjonariu-
szy, ale miał teŜ cięŜkie chwile w historycznej powodzi bo 
ośrodek znalazł się pod wodą do wysokości 1,5 metra  
i w odwodnieniu pomogły władze niemieckie.  

 
Zdzieszowice 

Odbył się pogrzeb zamordowanego burmistrza Zdzieszowic 
70 –letniego Dietera Przewdzinga. Zamordowany naleŜał do 
najdłuŜej urzędujących burmistrzów w województwie opol-
skim a ostatnio zasłynął projektem autonomii gospodarczej 
Śląska, który to projekt poparło wiele samorządów na śląsku. 
Niektórzy sądzą Ŝe mord ma właśnie podłoŜe związane z tym 
projektem.  
 

Jastrzębie  
Jastrzębska spółka węglowa zdecydowała o rozbiórce wybu-
dowanego w 1985 r hotelu „Diament” z uwagi na zły stan 
techniczny obiektu. W tym 15 metrowym hotelu było 76 po-
mieszczeń biurowych 144 pokoje hotelowe 4 sale konferen-
cyjne 2 restauracje dyskoteka kręgielnia i basen pływacki. 
Rozbiórki dokona firma „Carbostal” z Wojkowic.  
 

Niedobczyce 
Na ulicy Raciborskiej w centrum dzielnicy spacerowała koza 
która wstrzymała ruch wielu samochodów. Na szczęście poin-
formowanym o wydarzeniu straŜnikom udało się złapać kozę 
i samochody mogły dalej jechać.  
 

RóŜne 
Ktoś wyliczył Ŝe w gwarze śląskiej jest 32% wyraŜeń staro-
polskich, 23% naleciałości czeskich, 28% niemieckich a po-
zostałe to rodzime i niewiadomego pochodzenia wyraŜenia. 
Jedni mówią, Ŝe na Śląsku ludzie nawet węglem się myją.  
I mają rację, bo jeden ze środków do mycia nazywa się 
„Sadza soap” a kawałki tego mydła kolorem i kształtem przy-
pominają kryształki węgla.    
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Sz. P. Lucjan Szwan 
 Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy 

Wniosek 
w sprawie: włączenia tematu „Rodzina w mieście Rydułtowy”, 

jako odrębnego tematu do Sesji Rady Miasta  
|w maju 2014 roku 

Wnoszę wniosek do Pana Przewodniczącego o włącze-
nie dodatkowego tematu „Rodzina w mieście Rydułtowy”  
w ramach, którego moglibyśmy kompleksowo poznać zagad-
nienia związane z działaniami samorządu lokalnego i nie tylko 
na rzecz rodzin w Rydułtowach a takŜe podjąć merytoryczną 
dyskusję nad ich funkcjonowaniem i zgłaszać ewentualne pro-
pozycje dobrych rozwiązań. W ramach powyŜszej tematyki 
wydaje się, Ŝe Rada powinna otrzymać takie podstawowe in-
formacje jak: 

liczbę rodzin wielodzietnych z podziałem na liczbę dzieci, 
liczbę rodzin objętych wsparciem MOPS-u w Rydułto-

wach, 
zakres i wysokość wsparcia finansowego i rzeczowego na 

rzecz rodzin w mieście Rydułtowy w tym na rzecz 
rodzin ubogich jak i wielodzietnych.  

Ponadto uzupełnieniem informacji powinien być: 
wykaz instytucji, firm i organizacji przyjaznych rodzinie 

działających na terenie miasta Rydułtowy, które ofe-
rują m.in. pomoc w zakresie finansowym, rzeczowym 
jak i merytorycznym 

wysokość udzielanych przez instytucje publiczne zniŜek, 
bonifikat jak i innych korzyści dla rodzin posiadają-
cych więcej niŜ dwoje dzieci 

działanie systemu na rzecz wspierania duŜej rodziny 3+ 
 
Oczywiście katalog zagadnień związanych z rodziną jest bar-
dzo szeroki, więc wydaje się, Ŝe powyŜsze informacje nie wy-
czerpują całej tematyki, ale powinny dać Radzie ogólny po-
gląd na sytuację instytucji rodziny w mieście Rydułtowy. 
 
Uzasadnienie: 
 
W związku z tym, Ŝe w maju tematem Sesji Rady Miasta bę-
dzie pomoc społeczna wydaje się zasadnym rozszerzyć tema-
tykę nie tylko rodzin objętych wsparciem MOPS ale równieŜ 
rodzin funkcjonujących na terenie naszego miasta a nie obję-
tych pomocą społeczną. Poza tym 15 maja obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Rodziny, którego celem jest pogłębie-
nie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny. 
Dlatego jako Rada powinniśmy podjąć szerzej tematykę sytu-
acji rodzin w naszym mieście zwłaszcza, gdy warunki ekono-
miczno-społeczne nie sprzyjają rozwojowi tej najwaŜniejszej  
i podstawowej komórce Ŝycia społecznego.               

                       
                                       Marek Wystyrk  

                                  Radny Rady Miasta Rydułtowy 
 
 
 

 

 

W ramach realizacji projek-
tu Leonardo da Vinci grupa nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Rydułtowach oraz osób 
zarządzających oświatą w osobie 
Starosty Powiatu Wodzisławskiego 
Tadeusza Skatuły i Naczelnika Wy-
działy Oświaty pani Edyty Glenc 
wyjechała do Londynu w celu zapoznania się  
z systemem kształcenia zawodowego w Wielkiej Brytanii. 

Realizowany w szkole przy ulicy Obywatelskiej pro-
jekt otrzymał finansowe wsparcie Komisji Europejskiej w ra-
mach programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”. 

Uczestnicy programu mieli okazję zapoznać się  
z funkcjonowaniem londyńskiego ośrodka szkolenia zawodo-
wego Lakefield Professional Training for the Hospitality In-
dustry, odwiedzili Whitefield School odpowiednik naszego 
gimnazjum, a takŜe Tower Hamlet College szkołę kształcącą 

młodzieŜ i dorosłych 
między innymi w ta-
kich zawodach jak ku-
charz, fryzjer, kosme-
tyczka, czy mechanik 
samochodowy. Ponadto 
uczestniczący w pro-
jekcie nauczyciele za-
znajomili się z metoda-
mi pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w Ma-
pledown School, odpo-
wiednikiem polskiej 
szkoły specjalnej.  
ADC College – partner 
projektu, przyjmujący 
delegację z Rydułtów 
w Londynie, zapewnił 
równieŜ realizację pro-

gramu kulturalnego uczestników, podczas którego mogli oni 
odwiedzić najbardziej charakterystyczne dla Londynu miejsca, 
takie jak: Parlament Brytyjski ze słynnym Big Benem, Buc-
kingham Palace, czy Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussauds.  

Wymiana doświadczeń zawodowych, wzrost kompe-
tencji językowych, a takŜe doświadczenie mobilności Europej-
czyków i wielokulturowości Londynu, dostarczyły uczestni-
kom projektu cennych i niezapomnianych wraŜeń. 

  J.K. 

Z wizytą w londyńskich szkołach 



Bohater trzech narodów 
 

S ejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2014 
Rokiem Henryka Sławika. 

Akurat w tym roku przypada 120. rocznica jego 
urodzin oraz 70. rocznica śmierci pochodzącego 

z Szerokiej Henryka Sławika, nazywanego bohaterem 
trzech narodów. – W ten sposób pragniemy uczcić pa-
mięć Syna Śląskiej Ziemi, urodzonego na Górnym Śląsku, 
w Szerokiej, obecnie dzielnicy Jastrzębia-Zdroju – mówią 
wojewódzcy radni, zachęcając instytucje oraz organiza-
cje społeczne do podjęcia działań mających na celu upa-
miętnienie osoby Henryka Sławika. 
Przypomnijmy, Ŝe urodził się w 1894 roku. Po powrocie 
z pierwszej wojny światowej został działaczem Ruchu 
Narodowego na Górnym Śląsku. Wziął udział w trzech 
powstaniach śląskich oraz w akcji plebiscytowej zachęca-
jącej do opowiedzenia się za Polską. We wrześniu 1939 
roku  przedostał się na Węgry. Tutaj, w obozie dla pol-
skich uchodźców, poznał Józefa Antalla—węgierskiego 
urzędnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z którym 
rozpoczął współpracę. Henryk Sławik zajął się ratowa-
niem śydów oraz organizacją przerzutów polskich Ŝołnie-
rzy. Kiedy w 1944 roku wojska niemieckie wkroczyły na 
teren Węgier, małŜeństwo Sławików trafiło do więzienia 
w Budapeszcie, prawdopodobnie na skutek zdrady inne-
go Polaka. Następnie Sławik został zesłany do obozu 
w Mauthausen, gdzie powieszono go 23 sierpnia 1944 
roku. W 1990 roku bohater trzech narodów otrzymał 
pośmiertnie tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata 
przyznawany przez Instytut Yad Vashem. 

 

 

 

Cesarz Wilhelm I wraca po 92 la-
tach do Rybnika 

 
RYBNIK. W środę, 12 lutego, około godziny 9.30 – 10 do 
miejscowego muzeum został przywieziony obraz przed-
stawiający cesarza niemieckiego Wilhelma I. Malowidło 
powstało w 1899 roku. Jego autorem jest Carl von Ivon-
sky. Obraz wisiał w rybnickim starostwie powiatowym do 
1922 roku, kiedy to, na mocy decyzji sejmiku powiato-
wego, został przekazany do Oberschlesiscjes Museum  
w Gliwicach.  

Miał tam być przechowywany do czasu, aŜ teren powiatu 
rybnickiego wróci do Niemiec. Historia potoczyła się ina-
czej, a portret wraca do miasta pochodzenia po 92 la-
tach.  
 
 

Do muzeum wróciły unikatowe do-
kumenty Wodzisławskiego Państwa 

Stanowego. 

Po półrocznej konserwacji do muzeum powrócił zespół 
sześciu oryginalnych dokumentów Wodzisławskiego Pań-
stwa Stanowego, sporządzonych na pergaminie 
i papierze czerpanym. Najstarsze z pergaminów pocho-
dzą z połowy XVII wieku. Były mocno zniszczone. Dzięki 
pracom Danuty Skrzypczak i Katarzyny Kwaśniewicz, 
specjalistek od konserwacji papierów, większość uszko-
dzeń udało się usunąć. Dokumenty te naleŜą do najstar-
szych zachowanych źródeł pisanych w mieście. Starsze 
są juŜ tylko w archiwach w Pradze i Opawie. – Ponad 
750-letnia historia Wodzisławia jest wyjątkowo trudnym 
przedmiotem badań. Burzliwe dzieje tych ziem, znaczone 
licznymi konfliktami, katastrofami, zmianami społecznymi 
i politycznymi, powiązanymi nierzadko z beztroską osób 
odpowiedzialnych za zachowanie dziedzictwa, przyczyniły 
się do zniszczenia większości archiwaliów – dodaje dy-
rektor muzeum Sławomir Kulpa.  
Dokumenty wystawiono w kancelarii zamku. Potwierdza-
ją więc istnienie tej budowli, na miejscu której w połowie 
XVIII wieku stanął pałac (obecnie siedziba muzeum 
i Urzędu Stanu Cywilnego). 
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Dokładnie w niedziel ę (19 stycznia 2014 r.) zacz ęła 
obowi ązywać ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ro-
dzinnych ogrodach działkowych. Wprowadza ona 
wiele zmian w funkcjonowaniu ogrodów działko-

wych, ale i zachowuje wiele dotychczasowych praw 
i przywilejów, które wpłyn ą pozytywnie na finanse 

ogrodów i „kiesze ń” działkowców. 
 

Z chwil ą wejścia w Ŝycie nowej ustawy wszyscy do-
tychczasowi członkowie PZD nadal nimi s ą, bowiem 
PZD nie został rozwi ązany i nie powstaje od nowa, 
tylko zmieniła si ę podstawa prawna funkcjonowania 
Związku. Po wej ściu w Ŝycie nowej ustawy staje si ę 
on stowarzyszeniem ogrodowym i działa ć będzie na 
podstawie ustawy o stowarzyszeniach.  
 
Zwolnienia podatkowe (art. 54 i 55 w zw. z art. 57)  
Ustawa o ROD zachowuje dotychczasowe zwolnienia 
podatkowe. Oznacza to, Ŝe stowarzyszenie ogrodowe  
i działkowcy w dalszym ciągu nie będą musieli płacić 
podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, cho-
ciaŜ taki obowiązek normalnie obciąŜałby ich z tytułu 
korzystania z gruntu i budynków. 
Zwolnienia te nie będą juŜ miały charakteru podmioto-
wego, lecz przedmiotowy tj. związany z wykorzystaniem 
gruntów pod rodzinne ogrody działkowe. Oznacza to, Ŝe 
jeŜeli stowarzyszenie ogrodowe będzie wykorzystywało 
grunty i budynki ogrodowe na inne cele, to będą one 
podlegały opodatkowaniu. 
Dotychczas, mimo zwolnienia podatkowego konieczne 
było dopełnienie pewnych formalności. Aby skorzystać 
ze zwolnienia z podatku rolnego niezbędne było złoŜe-
nie wniosku o zwolnienie (do dnia 31 grudnia) oraz de-
klaracji na podatek rolny wraz z odpowiednimi załączni-
kami (do 15 stycznia). W przypadku podatku od nieru-
chomości nie było wymagane złoŜenie wniosku, lecz 
tylko deklaracji na podatek od nieruchomości wraz  
z odpowiednimi załącznikami (do 31 stycznia).  
Po wejściu w Ŝycie nowej ustawy o ROD w dalszym 
ciągu konieczne będzie składanie deklaracji podatko-
wych (wraz z załącznikami). Nie będzie jednak obowiąz-
ku składania wniosku o zwolnienie z podatku rolnego. 
Takie zwolnienie będzie następowało z urzędu (na pod-
stawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta mia-
sta). Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości będą 
mogły równieŜ skorzystać altany, ale tylko normatywne. 
Do tej pory zwolnieniem były objęte altany o powierzch-
ni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza gra-
nicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stro-
mych i do 4 m przy dachach płaskich. W związku ze 
zrównaniem powierzchni zabudowy wszystkich altan  
w miastach i poza granicami miast (do 35 m2) równieŜ 
właściciele altan miejskich, których powierzchnia zabu-
dowy wynosi 25 m2 - 35 m2 będą mogli skorzystać  
z przedmiotowego zwolnienia. 

Dotacje na inwestycje i remonty w ROD (art.6) 
Ustawa o ROD umoŜliwia gminom otrzymywanie dotacji 
celowych z budŜetu państwa na budowę lub moderniza-
cję infrastruktury ROD. Do tej pory gminy często, mimo 
chęci odmawiały ROD przyznania dotacji wskazując, iŜ 
nie mają podstawy prawnej udzielenia pomocy finanso-
wej. W szczególności wskazywały, Ŝe zapisy ustawy  
o finansach publicznych są w tym względzie nieprecy-
zyjne. Wprowadzenie do ustawy o ROD zapisu, Ŝe jed-
nostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać do-
tacje celowe z budŜetu państwa na tworzenie warunków 
dla rozwoju ROD stworzy gminom moŜliwość otrzymy-
wania takich środków i wydatkowania ich na moderniza-
cję samych ROD, jak równieŜ inwestowania w jego oto-
czenie (doprowadzenie dróg dojazdowych, energii elek-
trycznej, zaopatrzenia w wodę i doprowadzenie komuni-
kacji miejskiej). Wpłynie to pozytywnie na funkcjonal-
ność ogrodów oraz poprawi wizerunek ROD. 

wg 
Monika Pilzak 

z WGG KR PZD 
 

   Informacje w następnym numerze  
z n/w wydarzeń: 

26 lutego 2014 

Spotkanie Burmistrza Miasta Rydułtowy z najlepszymi sportowcami 2013 

roku. 

6 marzec 2014 

Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne w Dortmundzie. 

6 marzec 2014 

Z okazji święta kobiet Uczniowsko-Harcerski Klub Sportowy „Skaut” zapra-

sza na Bezpłatne   zajęcia samoobrony  dla wszystkich Kobiet i Dziewcząt 

niezaleŜnie od wieku. 6 marca 2014 r. godz.18:15  w Rydułtowach Gimna-

zjum nr 1 (ul. Strzelców Bytomskich 13). 

Nowa Ustawa o ROD 
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Robert Grzybek i Paweł Kowol  

– to właśnie oni odebrali te zaszczytne odznaczenia. 
śołnierze Armii Krajowej nie kryli wzruszenia, kiedy na 
ich piersiach przypinany był medal Pro Patria – medal, 
przyznawany za szczególne zasługi w kultywowaniu pa-
mięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 
Odznaczenia dwóch zasłuŜonych Ŝołnierzy AK dokonali 
prezydent Wodzisławia Śląskiego oraz poseł na Sejm 

Rzeczpospolitej Polskiej Ryszard Zawadzki. Uroczystość 
obfitowała w chwile wzruszenia, zarówno wśród odzna-

czonych męŜczyzn, jak równieŜ wśród zaproszonych 
gości. 

 
 
 

Wymyślili i produkuj ą idealny opał. 
3 lutego w Suszcu otworzono zakład, w którym ma być pro-
dukowane nowe, ekologiczne paliwo. - To duŜa szansa dla 
regionu - przyznają specjaliści. Zakład nosi nazwę Zakład 
Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych i znajduje się na 

terenie KWK Krupiński w Suszcu. Inwestycja jest wynikiem 
realizacji Programu badawczo-rozwojowego pn. „Czyste po-

wietrze dla Śląska”,   

 

27-letnia kobieta została uwięziona w opuszczonej wieŜy 
ciśnień przy ulicy Jagodowej w Niedobczycach.  

27-latka wpadła do sześciometrowej szczeliny. Uratowana 
przez straŜaków, trafiła do szpitala z bólem nóg, miednicy 

i kręgosłupa.  
Dramat rozegrał się z piątku na sobotę około godziny 3.40. 

Oficjalnie - czteroosobowa grupa bawiła się wspólnie na mie-
ście. Kobieta miała wyjść szybciej. Kiedy jej znajomi równieŜ 
wracali i przechodzili leśną drogą, usłyszeli wołanie o pomoc. 

Okazało się, Ŝe to ich koleŜanka, uwięziona w wieŜy. Gdy 
stwierdzili, Ŝe sami nie zdołają jej wyciągnąć, postanowili 
wezwać pomoc z zewnątrz. Nieoficjalnie wiemy, Ŝe na tym 

terenie odbywała się po prostu impreza...  
Na miejsce przyjechali straŜnicy miejscy i policjanci. - Gdy 
straŜnicy przyjechali na miejsce, wraz z funkcjonariuszami 
policji natychmiast podjęli decyzję o wejściu przez wąską 

szczelinę do środka budowli. Po krętych, kruchych schodach 
weszli na trzeci poziom, gdzie odnaleźli roztrzęsionego męŜ-
czyznę. Ten powiadomił funkcjonariuszy, Ŝe na szczycie pod 

kopułą znajdują się jeszcze trzy osoby. U szczytu wieŜy 
w wąskim, około 60-centymetrowym korytarzu zbiornika 

zastaliśmy dwóch męŜczyzn, którzy powiedzieli, Ŝe za kilku-
metrową ścianą zakleszczyła się ich koleŜanka. Kobieta 

utknęła w szczelinie pomiędzy ścianami i nie potrafiła wyjść 
o własnych siłach - relacjonuje jeden ze straŜników biorących 

udział w akcji ratowniczej. 
W chwilę po przyjeździe straŜników na miejscu pojawiły się 
trzy zastępy straŜy poŜarnej. Kobieta skarŜyła się na ból nóg, 

miednicy i kręgosłupa, więc w tej sytuacji konieczne było 
uŜycie specjalistycznego sprzętu.  

 

PRZEDSZKOLE NA GŁO śYNACH BUDUJE SIĘ PEŁ-
NĄ PARĄ  

Mimo zimowego okresu, pogoda pozwala na kontynuacje 
wielu inwestycji. Wśród nich, jedna z najwaŜniejszych w Ra-
dlinie, w ostatnich latach - budowa kompleksu szkolno-
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 (GłoŜyny).  
 
 

 
Powiatowy etap XXII edycji Ogólnopolskiej 

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu śycia PCK odbył się 
w Wodzisławiu Śląskim. Olimpiada to konkurs dla tych, któ-
rzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie Ŝyć. Uczestnicy Olimpiady 
muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odŜywiania, 
przeciwdziałania uzaleŜnieniom, ekologii oraz znajomością 
zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów w wie-
ku 14 – 19 lat z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

Konkurs składa się z kilku etapów – szkolnego, 
rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na 
kaŜdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test 
dotyczący promocji zdrowia oraz wykazać się praktyczny-
mi umiejętnościami z zakresu udzielaniu pierwszej pomo-
cy.   

W etapie powiatowym Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Rydułtowach reprezentowały Barbara 
Adamczyk i Klaudia Jencz z klasy III technikum. W Wo-
dzisławiu Klaudia Jencz okazała się najlepsza i w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych zajęła pierwsze miejsce. Będzie 
więc reprezentować Powiat Wodzisławski w Olimpiadzie na 
szczeblu wojewódzkim.  

 
W tym roku patronami Olimpiady są: Minister 

Edukacji Narodowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz 
Instytut śywności i śywienia.  

Finaliści powalczą o indeks Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi. 

 
  J.K. 

 

Powiatowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Pro-
mocji Zdrowego Stylu śycia Polskiego Czerwone-
go KrzyŜa zakończony sukcesem uczennicy ZSP 

nr 2 w Rydułtowach 
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Badania oddziaływania pól elektromagnetycznych 
Zjawiska elektryczne oraz energia pól elektromagnetycznych 
od samego początku przyciągały uwagę nie tylko inŜynierów 
ale równieŜ fizjologów i lekarzy, którzy w tych źródłach po-
szukiwali środka leczniczego. Początkowe badania związane 
z naraŜeniem człowieka na pola elektromagnetyczne nie 
stwierdzały ich wpływu na czynności organizmów Ŝywych. 
Wszystkie prowadzone wtedy badania fizjologiczne oraz ob-
serwacje lekarskie ludzi naraŜonych na działanie pól elektro-
magnetycznych, głównie zatrudnionych przy stacjach radio-
nadawczych nie wskazywały działania biologicznego i pogląd 
taki przetrwał do końca lat 40–tych. Dopiero po kilkuletnim 
okresie stosowania urządzeń elektrycznych wielkiej częstotli-
wości, zwłaszcza radarów okazało się, Ŝe naraŜenie ludzi sil-
nymi polami nie jest obojętne dla ich zdrowia. ZauwaŜono, Ŝe 
podczas naraŜenia ludzi takimi polami występuje nagrzewa-
nie organizmu, a w skrajnych przypadkach oparzenia. Bada-
nia biologiczne, przeprowadzone w latach 50 i 60–tych ubie-
głego stulecia w Stanach Zjednoczonych, wykazały, Ŝe jedy-
nym efektem działania pól mikrofalowych na organizmy Ŝy-
we jest ich działanie cieplne nazywane efektem termicznym. 
     Pierwsze podejrzenia o szkodliwym wpływie pól elektro-
magnetycznych na zdrowie ludzi wystąpiły w 1974 roku  
w Stanach Zjednoczonych, podczas dyskusji nad budową linii 
przesyłowej 765 kV w stanie New York. W 1976 roku po 
rozeznaniu zagadnienia uznano, Ŝe czasowe naraŜenie ludzi  
w silnych polach elektromagnetycznych nie powinno być 
szkodliwe dla zdrowia. W wydanym oświadczeniu nie 
uwzględniono wpływu długotrwałego działania takich pól na 
ludzi. Na podstawie tej opinii w USA zezwolono na budowę 
wspomnianej linii energetycznej w stanie New York, ale jed-
nocześnie przeznaczono 5 mln dolarów na dalsze badania tej 
kwestii. Linię ukończono w 1978 roku, ale napięcia i dyskusje 
społeczne pozostały. W 1982 roku po czteroletnich badaniach 
kierowanych przez urząd ochrony środowiska w USA nie 
znaleziono naukowych uzasadnień szkodliwości pól elektro-
magnetycznych dla zdrowia ludzi i zwierząt. 
    Parę lat wcześniej rozpoczęto w Związku Radzieckim ba-
dania lekarskie osób obsługujących urządzenia wysokiego 
napięcia, którzy skarŜyli się na bóle głowy, bezsenność, od-
czucie zmęczenia i brak apetytu. Badaniom tym stawiano 
róŜne zarzuty, ale zapoczątkowały one dyskusje nad tym te-
matem. W 1978 roku opublikowano w Denver (stan Colora-
do) wyniki badań przyczyn zachorowań na nowotwory  
u dzieci, przeprowadzonych przez Nancy Wertheimer i E. 
Lepper. W badaniach statystycznych nie uwzględniono warto-
ści natęŜenia pól elektromagnetycznych w miejscu zamiesz-
kania, a tylko odległości od linii przesyłowej. Stwierdzono, Ŝe 
prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby jest dwa razy 
większe gdy dziecko mieszka w pobliŜu linii elektrycznej 
wysokiego napięcia. Wniosek ten wzbudził Ŝywą dyskusję 
metodyczną, w wyniku której uznano, Ŝe korzystanie z kore-
lacji statystycznej w badaniach empirycznych jest niepewne. 
    W 1981roku S. Milham po przeprowadzeniu badań nad 
występowaniem białaczki u elektryków i spawaczy stwierdził, 
Ŝe zachorowalność w tej grupie zawodowej jest dwukrotnie 
większe niŜ wśród populacji w innych zawodach. W Szwecji 

przeprowadzono podobne badania w wyniku których S. Tor-
nqurist w 1986 roku potwierdził większą zachorowalność na 
nowotwory i białaczkę u pracowników zatrudnionych w ener-
getyce. Wykonane badania nie wykryły Ŝadnych związków 
czy korelacji z naraŜeniem. Odmienne informacje na temat 
biologicznych efektów pól elektromagnetycznych dochodziły 
w tym czasie z laboratoriów radzieckich, gdzie wyniki badań 
wpływu promieniowania mikrofalowego na zwierzęta ujaw-
niały róŜne odchylenia fizjologiczne występujące juŜ przy 
gęstościach strumienia energii większej niŜ 1 mW/cm2 . 
     W 1986 roku David Savitz powtórzył wcześniejsze bada-
nia N.Wertheimer, potwierdzając zwiększone o 70% ryzyko 
zachorowania na nowotwory u dzieci mieszkających w pobli-
Ŝu linii wysokiego napięcia. Potwierdził zwiększone prawdo-
podobieństwo występowania nowotworów wśród elektro-
energetyków niŜ w innych zawodach. Badania wykonane  
w 1992 roku przez B. Floderusa w NIOSH (Państwowy Insty-
tut Bezpieczeństwa Pracy) w Sztokholmie wykazały, Ŝe pra-
cownicy naraŜeni na pola elektromagnetyczne przekraczające 
0,3 mT wykazują trzykrotnie większą zachorowalność na 
białaczkę limfatyczną. Niektóre wyniki badań wykazywały, 
Ŝe długotrwałe przebywanie w polach magnetycznych o natę-
Ŝeniu ponad 0,33 A/m moŜe doprowadzić do dwukrotnego 
zwiększenia ryzyka zachorowania na niektóre, rzadkie posta-
cie nowotworów. 
       Od 1986 roku w ośrodkach naukowo-badawczych Sta-
nów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, 
Szwecji, Niemiec i Włoch, prowadzi się badania laboratoryj-
ne i epidemiologiczne wpływu pól elektromagnetycznych na 
organizmy Ŝywe i środowisko. W ośrodkach tych analizuje 
się wpływ pól na zwierzęta, ich wybrane organy a nawet na 
poszczególne komórki. DostrzeŜono u szczurów naraŜonych 
na działanie pól zmiennych o natęŜeniu 100 kV/m zmiany 
poziomu melatoniny w szyszynce. Badania pawianów w po-
lach o natęŜeniu 60 kV/m. nie dały Ŝadnych rezultatów. Ob-
serwacje ludzi przy natęŜeniu pól elektrycznych do 12 kV/m  
i indukcji magnetycznej do 30 µT wykazały spowolnieniem 
rytmu serca o około 5%. Doszukiwano się wpływu pól elek-
tromagnetycznych na błonę komórkową oraz na proces prze-
nikania przez nią jonów sodu, potasu lub wapnia. RównieŜ 
badano wpływ zjawisk rezonansowych przy zmiennych po-
lach magnetycznych oraz zmian w działaniu enzymów. Spra-
wozdania z niektórych badań podkreśliły istnienie biologicz-
nego wpływu tych pól na moŜliwości ich rakotwórczego dzia-
łania. Większość jednak przeprowadzonych badań kończyła 
się wnioskiem, Ŝe nie stwierdzono niebezpiecznych dla zdro-
wia skutków pól elektromagnetycznych. Raport wydany  
w 1988 roku przez Światową Organizację Zdrowia w Gene-
wie zalecał by natęŜenie pola elektrycznego o częstotliwości 
50 Hz w miejscach pobytu ludzi nie przekraczało 10 kV/m  
a indukcyjność magnetyczna 50 mT. Ustalenia badań epide-
miologicznych opartych na statystyce matematycznej wyka-
zują związek między oddziaływaniem pola elektromagnetycz-
nego a występowaniem raka, lecz związek statystyczny nie 
moŜe być utoŜsamiany z dowodem przyczynowo-skutkowym.  
Obserwacje statystyczne wymagają w tym przypadku innych 
potwierdzeń badawczych. Dotychczasowe wyniki badań nad 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na organizmy 
Ŝywe nie pozwalają wysunąć całkowicie wiarygodnych usta-
leń, potwierdzających lub wykluczających ich szkodliwe 
działanie. Większość prac kończy się wnioskiem o celowości   

Biologiczne efekty oddziaływania pól elektromagnetycz-
nych 

na organizmy Ŝywe (cz. I) 
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prowadzenia dalszych badań. W ostatnich latach powstało 
wiele publikacji o oddziaływaniu pól elektromagnetycznych 
na organizmy Ŝywe, z których część to prace prezentujące 
róŜne, nie zweryfikowane mechanizmy ich oddziaływania na 
struktury biologiczne. Stanowią one ulubioną argumentację, 
w przypadkach protestów przeciwko realizacji inwestycji 
będącej źródłem pól elektromagnetycznych.  Tematy  takie 
podejmują  zazwyczaj osoby,  które  nie pogłębili swej wie-
dzy ani o fizyce pól elektromagnetycznych, ani o medycynie. 
Ocena takich doniesień, niepotwierdzonych badaniami wery-
fikacyjnymi, wymaga gruntownej wiedzy, gdyŜ do zrozumie-
nia działania czynników fizycznych na człowieka, a takŜe do 
określenia ich szkodliwości konieczna jest umiejętność roz-
róŜniania pomiędzy efektem biologicznym a ryzykiem zdro-
wotnym. Konieczne są takŜe, podstawowe wiadomości  
o technikach doświadczalnych oraz o sposobach analizy wy-
ników epidemiologicznych. 
                             Emisja pól elektromagnetycznych 
Pole elektromagnetyczne, bezpośrednio niewidoczne, we 
współczesnej cywilizacji jest bardzo szeroko rozpowszech-
nione. Zjawiska towarzyszące działaniu pola elektromagne-
tycznego są wykorzystywane w przemyśle i medycynie, ale te 
same czynniki, działające w sposób nadmierny i niekontrolo-
wany mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka. Wszech-
świat jest wypełniony energią elektromagnetyczną o szerokim 
zakresie częstotliwości. WyróŜnia się dwa zakresy częstotli-
wości określane jako promieniowanie jonizujące i nie jonizu-
jące. Do zakresu jonizującego zalicza się promieniowanie  
o duŜych energiach, które powoduje jonizację cząsteczek 
materii (rentgenowskie X, radioaktywne γ i kosmiczne).  
 Do zakresu promieniowania nie jonizującego naleŜą wszyst-
kie pozostałe pola, które nie posiadają wystarczającej energii, 
aby spowodować jonizację. Atmosfera wraz z ziemskim po-
lem magnetycznym stanowią skuteczną zaporę dla wszelkich 
promieniowań za wyjątkiem promieniowania widzialnego 
niezbędnego do fotosyntezy oraz radiowego. 
       Występujące pole elektryczne pomiędzy jonosferą a po-
wierzchnią Ziemi porównuje się do naładowanego kondensa-
tora kulistego, którego jedną jego okładkę tworzy jonosfera,  
a drugą powierzchnia kuli ziemskiej. Ruch ładunków elek-
trycznych wewnątrz tej przestrzeni, powoduje ładowanie 
układu elektrycznością i wytworzenie przy powierzchni Zie-
mi pola elektrycznego o natęŜeniu 100÷150 V/m. Pole to mo-
Ŝe w warunkach burzowych wzrosnąć do 20 kV/m . 
Ziemskie pole magnetyczne posiada natęŜenie o wartości 
20÷60 A/m (3 x 10-5T ÷ 7 x 10-5T) zaleŜnie od szerokości 
geograficznej i występujących anomalii geomagnetycznych. 
Bardzo duŜe wartości natęŜenia pola magnetycznego wystę-
pują podczas burz. Naturalne pole magnetyczne Ziemi  
w aspekcie higienicznym nie posiada większego znaczenia 
dla człowieka, który nie odczuwa istnienia tego pola. Pole to 
jest praktycznie stałe, co powoduje Ŝe przez ciało człowieka, 
nie płyną Ŝadne prądy wywołane istnieniem tego pola. 
  Oprócz naturalnego pola elektromagnetycznego wchodzące-
go w skład Ziemi, występuje pole elektromagnetyczne wy-
twarzane przez człowieka. Emisja wytwarzanego pola elek-
tromagnetycznego jest zazwyczaj produktem ubocznym przy 
przesyle energii elektrycznej oraz w elektrycznych urządze-
niach przemysłowych a nawet w urządzeniach gospodarstwa 
domowego. Źródłami pól elektromagnetycznych o duŜych 
częstotliwościach, są urządzenia radiokomunikacyjne i radio-

nawigacyjne. JeŜeli częstotliwość nie przekracza 1 kHz, to 
pola są uwaŜane za pola niskiej częstotliwości. 
 

Nowe szokujące badanie na temat wpływu ra-
diacj i  te le fonów komórkowych ujawnia zwięk-

szone ryzyko raka mózgu u dzieci  
 
Nowe szokujące badanie przeprowadzone w Nowej Zelan-
dii wśród młodzieŜy dotyczyło uŜytkowania telefonów ko-
mórkowych, a jego zadaniem była odpowiedź na pytanie 
"Czy dzieci są obecnie naraŜone na zwiększone ryzyko 
raka mózgu". Wynik badania jest jeszcze bardziej szoku-
jący niŜ samo pytanie, poniewaŜ dotyczy wszystkich dzie-
ci, które uŜywają telefonów komórkowych. Prawie 3 tysią-
ce dzieci rocznie w Stanach Zjednoczonych ma zdiagnozo-
wanego raka mózgu, co stanowi jedną czwartą wszystkich 
nowotworów wieku dziecięcego.  Czy jest to jedynie nie-
szczęśliwy zbieg okoliczności? 
Wyniki badania:  
Badanie wskazuje, Ŝe jeśli dzieci będą nadal uŜywać telefo-
nów komórkowych tak jak do tej pory, wiele z nich naraŜo-
nych będzie na zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów 
mózgu w wieku kilkunastu lat. Obawy te stają się jeszcze 
bardziej alarmujące biorąc pod uwagę fakt, Ŝe większość (90 
%) uczniów niŜszych klas w wieku 12 lat, biorących udział w 
badaniu, uŜywa telefonów komórkowych. Niedawne orzecze-
nie Światowej Organizacji Zdrowia podziela te obawy: "Pola 
elektromagnetyczne, takie jak to związane z telefonami ko-
mórkowymi" są czynnikiem rakotwórczym, w tym przypusz-
czalnie dla ludzi. 
Ryzykowne zachowania? 
Jakiego rodzaju zachowania składają się na zwiększone ryzy-
ko? Dwie trzecie dzieci biorących udział w badaniu trzymało 
swoje telefony przy łóŜku podczas snu, w bliskiej odległości 
w sypialni lub pod poduszką. 
Inne badanie przeprowadzone wśród młodzieŜy w Anglii, 
Hiszpanii, Szwecji, Australii i na Węgrzech stwierdziło, Ŝe w 
ciągu dziesięciu lat uŜywanie przez dzieci telefonów komór-
kowych znacznie wzrosło: - z 30% do prawie 100%. Wszyscy 
uŜytkownicy telefonów komórkowych muszą być ostroŜni, 
jednakŜe dzieci w szczególności. Społeczeństwo musi brać 
większą odpowiedzialność za opiekę nad młodą częścią popu-
lacji i dziećmi, w szczególności jeśli chodzi naraŜenie na ra-
diację. 
 
Według badania, dzieci mają zwiększoną podatność na efekty 
radiacji z telefonów komórkowych z powodu: 
- mniejszego mózgu, 
- cieńszej czaszki, 
- zwiększonej przewodności tkanki mózgowe. 
Te fizjologiczne róŜnice prowadzą do zwiększonej absorpcji 
radiacji. Z uwagi na to, Ŝe uŜytkowanie telefonów komórko-
wych rozpoczyna się na tak wczesnym etapie Ŝycia, występu-
je znacznie dłuŜszy okres czasu naraŜenia na radiację i stąd 
wzrost ryzyka.  
Wyniki innych badań wskazują takŜe na zwiększenie ryzyka 
poprzez przyciskanie telefonu do głowy, w szczególności bez 
zmiany strony głowy z jednej na drugą. 
 

Jerzy Majer 
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-Kiedy moja Ŝona zostawiła mnie z powodu mojej, jak ona 
powiedziała, "niedojrzałości", byłem zdruzgotany. 
Ale jestem optymistą: pomyślałem, Ŝe po prostu pójdę do 
McDonald's, zamówię Happy Meal, pobawię się nową za-
bawką i zrobi mi się weselej 
 
- Murzyn i Latynos jadą samochodem. Kto prowadzi? 
  Policjant. 
 
-Autentyk z kazania pewnego pomysłowego księdza: 
Niektórzy widzą w trzech królach pierwowzór komunistów: 
przybyli ze wschodu, podąŜali za gwiazdą i pchali się do 
Ŝłobu. 
 
-Zatrzasnąłem dziś rano kluczyki w samochodzie, a wraz  
z nimi dwójkę moich małych dzieci. Przechodzący obok 
sąsiad pyta: 
- Masz zapasowy komplet? 
- Tak, mam dwóch synów z inną babom... 
 
-Rabin przychodzi do przyjaciela Kona i widzi, Ŝe ten pa-
trzy przez dziurkę od drzwi 
do łazienki. 
Co ty robisz? 
Tsss.. patrzę, jak Ŝona się myje. 
Ty co, przez dwanaście lat małŜeństwa nie widziałeś jej go-
łej? 
Gołą to widziałem, ale jeszcze nie widziałem, Ŝeby się myła. 
 
-Jak się nazywa kot który leci? 
- Kotlecik 
 
-Jadę sobie trolejbusem i obserwuję następującą scenę: na 
przystanku trolejbus zatrzymuje się, otwierają się drzwi. 
Wsiada jakaś babuleńka, przed wejściem za nią staje jakiś 
facet i pyta jej: 
- Przepraszam, dojadę tym trolejbusem do centralnego ryn-
ku? 
- Nie. 
Drzwi zamykają się, trolejbus rusza, babuleńka siada  
i mruczy pod nosem: 
- Za to ja dojadę... 
 
-Okr ęt podwodny. Młody kucharz przychodzi do kapitana: 
- Panie kapitanie, musimy się pilnie wynurzyć. 
- O co chodzi? 
- Dziś na obiad pierogi... 
- No i co? 
- Na opakowaniu jest napisane: ''Po wypłynięciu gotować 
przez 5-7 minut''.     

 

 

 

Humor Humor Humor 
Nazwa firmy 

 
Wiosna – najtrudniejszy czas dla 
alergików Wiosna to czas, w któ-
rym przyroda budzi się do Ŝycia.  
 
To doskonała pora na spacery i ko-
rzystanie z pierwszych promieni słoń-
ca. Niestety ten okres nie wszystkim 
kojarzy się pozytywnie. Dla alergi-
ków wiosna to czas, kiedy zaczynają 
kwitnąć rośliny, a wiosenne porządki 
przyprawiają o kaszel, katar i ból 
głowy. Objawy alergii dają się we 
znaki szczególnie wiosenną porą, na co wpływ moŜe mieć wie-
le czynników. Wiosną szczególnym zagroŜeniem dla alergików 
są pyłki roślin. Niektóre z nich są wiatropylne i lekkie, dlatego 
łatwo roznoszą się przez wiatr. Drzewa zaczynają pylenie juŜ 
wczesną wiosną. Na przełomie lutego i marca kwitną leszczyny 
i olchy, z kolei w kwietniu topole i brzozy. Pyłki brzozy są jed-
ną z częstszych przyczyn reakcji alergicznych, gdyŜ ich stęŜe-
nie w powietrzu jest szczególnie wysokie. Innym powodem 
schorzeń alergicznych, zwłaszcza w przypadku alergii dróg 
oddechowych, są pyłki traw (w tym zbóŜ), które pylą z róŜnym 
nasileniem od drugiej połowy maja aŜ do połowy września. 
Typowymi objawami są alergiczne zapalenia błony śluzowej 
nosa i spojówek. Sezon pylenia traw jest bardzo długi, a ich 
stęŜenie w powietrzu duŜe ze względu na ogromne rozprze-
strzenienie traw. Osoba uczulona powinna przestrzegać kilku 
podstawowych zasad. W przypadku alergii pokarmowej, warto 
unikać grupy pokarmów, które mogą wywoływać reakcje aler-
giczne. Są to np.: mleko krowie, orzeszki ziemne, jajo kurze, 
owoce, ryby i owoce morza. Pamiętajmy jednak, Ŝe to, jaki 
produkt nas uczula jest kwestią indywidualną. Alergicy uczule-
ni na pyłki roślin powinni w miarę moŜliwości omijać miejsca, 
w których stęŜenie pyłków jest wysokie. Lepiej wybierać okoli-
ce nadmorskie lub wysokogórskie, które są mniej zanieczysz-
czone. Bardzo istotne jest zdobywanie wiedzy na temat alergii, 
a takŜe zmiana stylu Ŝycia i ciągłe obserwowanie reakcji orga-
nizmu. Na początku naleŜy ustalić czynniki wywołujące alergię 
poprzez testy skórne, pokarmowe i badania krwi. Mając świa-
domość, które alergeny mogą być dla nas szkodliwe, łatwiej 
będzie nam podejmować konkretne działania i unikać czynni-
ków alergennych. WaŜne dlatego, aby jak najszybciej udać się 
do lekarza, który pomoŜe zdiagnozować alergię, a takŜe zapro-
ponuje badania i leczenie. Pamiętajmy, Ŝe przy prawidłowej 
diagnozie, leczenie alergii moŜe być bardzo efektywne i sku-
teczne w niwelowaniu objawów schorzenia. 

 
Przygotowała  

Karolina Freund 
 
 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
Czas zadbać o swoją odporność. 
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W zasadzie wszystkie planowane zadania na rok 2013 zostały 
zrealizowane. W roku 2013 odbyło się 6 zebrań plenarnych 
Zarządu przy wymaganym kworum i 8 spotkań konsultacyj-
nych z udziałem ścisłego Zarządu ( Prezes, Z-ca, Skarbnik, 
Sekretarz) pod przewodnictwem Prezesa. 
Zarząd pracował w składzie: 

Henryk Machnik – Prezes, 
Jerzy Majer - Z-c Prezesa, 
Jan Swoboda – Skarbnik, 
Alicja Kołodziej – Członek zarządu, 
Krystian Gajda – Członek zarządu, 
Adolf Widera –  Członek zarządu, 
Jan Jargoń –  Członek zarządu, 
Mariusz Stebel – Członek zarządu, 
Barbara Pałka – Członek zarządu, 
ElŜbieta Jankowska – Członek zarządu, 
Grzegorz Krajczok - Członek zarządu, 
Henryk Mańka – Sekretarz, 
 

W związku z faktem, ze 2 członków Zarządu zmarło: śp. Cze-
sław Rezner i śp. Andrzej Korbica więc do Zarządu na wnio-
sek Prezesa dokooptowano dwóch członków TMRu: kolegę 
Grzegorza Krajczoka oraz koleŜankę Barbara Pałka.  
W roku 2013 realizowaliśmy następujące projekty: dwudnio-
wa impreza „Witej wiosno roztomiło” wartość 3015 zł współ-
finansowane ze środków Starostwa Powiatowego, „Dni Ry-
dułtów z konkursami” wartość 2300 zł współfinansowane ze 
środków Miasta Rydułtowy oraz „Jesień z przyjaciółmi 
TMRu” wartość 1700 zł równieŜ współfinansowany ze środ-
ków Miasta Rydułtowy. 
W układzie miesięcznym w 2013 r. odbyły się następujące 
przedsięwzięcia pod przewodnictwem Zarządu TMRu: 
STYCZEŃ 

Zespół męski Miłośników z Rzuchowiankami kolędował 
4 razy, w tym w Kościele św. Jerzego w Rydułto-
wach, 

Znaczna grupa Członków TMRu uczestniczyła w spotka-
niu noworocznym w Gimnazjum nr 1, 

Odbyło się spotkanie obywatelskie z udziałem pani Bur-
mistrz Kornelii Newy, 

LUTY 
Znaczna grupa Członków TMRu wzięła udział w impre-

zie emeryckiej: PoŜegnanie Basa oraz w podsumo-
waniu projektu Zielony StaŜ, 

Zorganizowano spotkanie obywatelskie z udziałem Prze-
wodniczącego Rady Miasta Lucjana Szwana, Posła 
Ryszarda Zawadzkiego i Członka Zarządu Powiatu 
Andrzeja Korbicy, 

Przygotowano materiały do Walnego Zebrania TMRu, 
Zespół Miłośników z Rzuchowiankami kolędowali w 

Raszczycach, 
Udział Członków TMRu w pogrzebie śp. Antoniego Mo-

tyczki w CzyŜowicach, 
Udział licznych Członków Towarzystwa w premierze 

filmu „U stóp Szarloty”, 
MARZEC: 

W Gimnazjum nr 1 odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-

dawcze TMRu, 
Zainaugurowano obchody XX-lecia działalności TMRu, 
WyróŜniono kilku członków TMRu oraz firmy: Ciepło-

wię Rydułtowy, Gimnazjum nr 1, Zespół Czelodka 
oraz Burmistrza Miasta Rydułtowy – Kornelię Newy 
pamiątkowymi statuetkami XX-lecia TMRu, 

W RCK Feniks zorganizowaliśmy imprezę związaną  
z realizacją projektu „Świadomy Obywatel” pt. 
„Kobieto czy znasz swoje prawa ?” z odpowiednią 
oprawą muzyczno-sceniczną, 

Miło śnicy z Rzuchowiankami wystąpili na Wielkim kier-
maszu Przedświątecznym w Piotrowicach orz na 
podobnym kiermaszu w Kobyli, 

Delegacje TMRu uczestniczyły w podsumowaniu projek-
tu w Gimnazjum nr 1, show przedszkolaków  
z Przedszkola nr 4 w RCK Feniks, w Festiwalu Nie-
zapominajka (organizator ZSP nr 1) oraz w konkur-
sie o Armii Krajowej w Gimnazjum nr 1, 

KWIECIEŃ 
Spotkanie z uczniami ZSP nr1 w ramach projektu 

„Świadomy Obywatel” – kawiarnia RCK Feniks, 
Liczny udział  Członków TMRu w pogrzebie śp. Czesła-

wa Reznera, 
Udział przedstawicieli TMRu w konferencjach w Rybni-

ku, Katowicach oraz na Walnym Zebraniu Towarzy-
stwa Przyjaciół Pszowa, 

Włączenie się naszych specjalistów w projekt przygoto-
wany przez Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepeł-
nosprawnych (modelarstwo, rzeźba), 

MAJ 
Udział w uroczystościach 2-3 maj organizowanych przez 

Rydułtowski HUFIEC a w tym występ Miłośników 
TMR i Rzuchowianek na kominku organizowanym 
przez ZHP, 

WyróŜnienie HUFCA ZHP statuetką XX-lecia TMRu, 
Udział w uroczystościach Święta Flagi, 
Udział Członków TMRu w obchodach 65-lecia Bibliote-

ki Miejskiej, 
Organizacja 2-dniowego przeglądu zespołów regional-

nych „Witej wiosno roztomiło”, 
Nagranie telewizyjne o projekcie „Świadomy Obywatel” 

przez telewizję TVS, 
Udział przedstawicieli TMRu w spotkaniu międzypoko-

leniowym zorganizowanym przez ZSP nr 1, 
CZERWIEC 

Promocja projektu „Świadomy Obywatel” w Wodzisła-
wiu Śl. i Gorzycach w tym w Zespołach Szkół Po-
nadgimnazjalnych, 

Organizacja wycieczki Pszczyna-Tychy z udziałem środ-
ków własnych, Urzędu Miasta i Klubu Emeryta 
KWK Rydułtowy - Anna, 

Udział Miłośników z Rzuchowiankami w Święcie Wian-
ków w Olzie co pomogło KGW z Olzy zwycięŜyć w 
wojewódzkim konkursie na najciekawsza imprezę 
regionalną, 

Odbyły się 2 emisje nagrań o TMR i PCPR w telewizji 
TVS w ramach realizacji projektu „Świadomy Oby-
watel”, 

Występ Miłośników z Rzuchowiankami na wojewódzkiej 
wystawie rolniczo-ogrodniczej w Śmiłowicach koło 
Orzesza,  

Skrót sprawozdania z realizacji zadań statuto-
wych przez TMR za 2013 r. 
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 LIPIEC 

Główna realizacja zadań w ramach konkursu na 
„Rydułtowika Roku” oraz na „Najpiękniejsze oto-
czenie domu” i „Najpiękniejszy balkon”, 

Udział przedstawicieli TMRu w konferencji w Warsza-
wie organizowanej przez MPiPS, 

Odbyło się spotkanie obywatelskie przy ognisku z udzia-
łem Posła Ryszarda Zawadzkiego i Sekretarza Mia-
sta Krzysztofa Jędrośki, 

SIERPIEŃ 
Organizacja spotkania integracyjnego Miłośników z Rzu-

chowiankami w Rzuchowie, 
Udział Miłośników z Rzuchowiankami w występach na 

doŜynkach w Rzuchowie i Kornowacu,  
Trwały przygotowania do Dni Rydułtów, 

WRZESIEŃ 
Organizacja 2-dniowych wystaw na Dniach Rydułtów, 
Ocena konkursów na najpiękniejsze otoczenie domu  

i najpiękniejszy balkon i udział we wręczeniu statu-
etki Rydułtowika Roku, 

Występ Miłośników z Rzuchowiankami w CzyŜowicach, 
Udział Członków TMRu w uroczystościach otwarcia 

Parku Sensorycznego, 
Udział TMR w Festiwalu Stowarzyszeń zorganizowany 

przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 
Występ Miłośników z Rzuchowiankami na doŜynkach w 

Boguszowicach oraz na Święcie Kołocza w śorach, 
Udział w uroczystościach nadania rondu imienia profeso-

ra Antoniego Motyczki, 
PAŹDZIERNIK 

Występ Miłośników z Rzuchowiankami na Święcie 
Sportu w Rzuchowie, 

3-dniowa kontrola realizacji projektu „Świadomy Oby-
watel”, 

Organizacja imprezy w RCK pt. „Jesień z przyjaciółmi 
TMRu” współfinansowana z Urzędu Miasta Ryduł-
towy, 

Udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Andrzeja 
Korbicy, 

LISTOPAD 
Udział Członków TMRu w imprezach patriotycznych z 

okazji Święta Niepodległości (RCK „Feniks”, ścieŜ-
ka powstańcza, kościół na Orłowcu), 

Udział w festiwalu Pieśni Patriotycznej zorganizowanej 
przez Chór „Cecylia”, 

 Organizacja Konferencji podsumowującej projekt 
„Świadomy Obywatel” w budynku administracyj-
nym kopalni z odpowiednią oprawą muzyczną i ta-
neczną, 

Wręczenie pamiątkowych statuetek dla Gmin uczestni-
czących w projekcie oraz statuetek XX-lecia dla SM 
ROW i SM Orłowiec, 

GRUDZIEŃ 
Udział przedstawicieli TMRu w obchodach Barbórko-

wych (Akademie, Msze Barbórkowe, imprezy Gwar-
ków), 

Udział przedstawicieli TMRu w imprezie gwarkowej w 
Czernicy (Zameczek), 

Występ Miłośników z Rzuchowiankami w spotkaniu 
przedświątecznym z degustacją wigilijnych potraw 
w Kobyli, 

Spotkanie opłatkowe w Rzuchowie z zespołem 
„Rzuchowianki”, 

Udział w konferencji FOPSZ w Rybniku, 
Występ zespołu „Miłośników” z „Rzuchowiankami” na 

pasterce w Rzuchowie, 
Organizacja imprezy sylwestrowej przez członków 

TMRu. 
W okresie od stycznia do grudnia 2013 Redakcja KLUKI przygoto-
wała 12 wydań gazety oraz 6 dodatków. Przez cały ten okres w 4 
biurach na terenie powiatu udzielane były bezpłatne porady prawne i 
obywatelskie. W sumie przez 3 lata trwania projektu nasi prawnicy i 
specjaliści projektu „Świadomy Obywatel” udzielili 7746 porad.Nie 
organizowaliśmy specjalnej imprezy jubileuszowej z okazji 20-
letniej działalności ale wykorzystywaliśmy róŜne imprezy i podsu-
mowania by wręczyć statuetki, wyróŜnienia, podziękowania, dyplo-
my Członkom Towarzystwa oraz naszym Przyjaciołom – sponso-
rom. W sumie wręczyliśmy 16 statuetek Członkom TMRu, 8 Spon-
sorom i Przyjaciołom oraz 6 statuetek związanych z realizacją pro-
jektu „Świadomy Obywatel”.  Statuetki z własnych środków ufundo-
wali ś.p. Andrzej Korbica i Henryk Machnik, a wykonawcą był  
Kazimierz Kąsek. DuŜe wyzwanie dla Zarządu była realizacja pro-
jektów oddanych do Urzędu Miasta z uwagi na bardzo krótkie termi-
ny realizacji zadań w ramach tych projektów ale jesteśmy pewni, Ŝe 
zadania zostały prawidłowo wykonane. Na szczególne podziękowa-
nia zasługują osoby zaangaŜowane w przygotowanie stoisk, ekspo-
natów i wystaw na Dniach Rydułtów, a takŜe w na Święcie Stowa-
rzyszeń w Wodzisławiu Śl. Godnym podkreślenia jest współpraca ze 
Stowarzyszeniem Rodzin i Osób Niepełnosprawnych dzięki czemu 
nasi specjaliści pan Kazimierz Kąsek i Grzegorz Wala mogli poka-
zać swoje umiejętności podopiecznym Świetlicy „Tacy Sami”, zaś 
odwrotnie kilka naszych imprez wspomogli członkowie tego stowa-
rzyszenia, którzy jednocześnie są harcerzami druŜyny 
„Nieprzetartego Szlaku”. WaŜną częścią działań Zarządu była troska 
o uzyskanie jak największych wpłat na cele statutowe TMRu. Infor-
mujemy, Ŝe w minionym roku realizowaliśmy porozumienie z Gim-
nazjum nr 1 i ZSP nr 2 na obsługę wydatków na rzecz wymienio-
nych szkół. Z wpłat 1 % uzyskaliśmy kwotę 7 237, 90 I te kwoty 
zostały wykorzystane na następujące przedsięwzięcia o charakterze 
statutowym w ramach poŜytku publicznego:W ramach tych wpłat są 
wpłaty na gimnazjum nr 1 oraz Z.Sz.P.Nr 2 z którymi Zarząd TMR 
podpisał porozumienie na wspieranie działalności edukacyjnej tych 
szkół. I tak: 
1) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację kwota  
2723,74. Były to zakupy sprzętu na potrzeby wymienionych szkół.  
2) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych – urządzenie 
konkursów, festiwali, biennale kwota 437,02. Środki przeznaczone 
na realizację konkursów na: „Rydułtowika Roku”, „Najpiękniejszy 
Balkon”, „Najpiękniejsze otoczenie domu”.  
3) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wy-
staw, przygotowanie stoisk kwota 744,32. Koszty zebrania ekspona-
tów, i przygotowanie ekspozycji na Dni Rydułtów i święcie Stowa-
rzyszeń.  
4) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki – org. imprez 
turystycznych kwota 838,03. Sfinansowano wydatki związane z 
ubezpieczeniem, biletami wstępu na wycieczkach.  
5) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawienie przedsta-
wień kwota 1847,95. Z tej kwoty opłacono wydatki związane z orga-
nizacją 3 przeglądów zespołów regionalnych. 
6) PKD 84.12.Z Kierowanie, wykonywanie działalności informacyj-
nej i kulturalnej, sprawy zagraniczne kwota 522,84. Wydatki zwią-
zane z utrzymywaniem stron internetowych TMR’u i kontakty z 
organizacjami z Czech. 
7) PKO 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich. 
- Działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej 
rekreacyjnej i hobbystycznej. Kwota 124,00 wydatkowano na mate-
riały dla rzeźbiarza. 
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T ak zatytułowany został koncert dedykowany 
wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich świę-
ta. Zorganizowany został 7 lutego 2014 r. przez 
przedszkolaków z przedszkola nr 2 w Rydułtowach 

w Rydułtowskim Centrum Kultury ,, FENIKS” 
W tym dniu RCK, aŜ pękało w szwach. Na samym początku 
przywitano przybyłych gości. Byli nimi: Burmistrz naszego 
miasta Pani Kornelia Newy ,Zastępca Burmistrza Pan Henryk 
Hajduk, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Barbara 
Wojciechowska oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Pan 
Wojciech Koźlik, rodzice dzieci , a przede wszystkim babcie 
i dziadkowie przedszkolaków. 

Program przedsta-
wiony pół Ŝartem, 
pół serio miał cha-
rakter zodiakalnego 
koncertu Ŝyczeń. 
Wszystkie znaki 
zodiaku były przed-
stawione w sposób 
humorystyczny , 
ukazując wszystkie 
wady i zalety. 

Nasze przedszkolaki umilały nam czas swoimi róŜnorodnymi 
tańcami. Na samym początku wystąpiła grupa maluszków  
z tańcem ,,Butów” i piosenkami dla kochanych dziadków. 
Później swoje umiejętności zaprezentowały dzieci 4 i 5 letnie 
w tańcu ,,Kwiatów” oraz bujanym walczykiem . 
Grupa 5 i 6 latków , zatańczyły dziewczynki taniec z podusz-
kami , a chłopcy wraz z Bałwankiem ,,wymiatali kurze ‘’ 
w tańcu bałwankowym przeplatanym piosenką: 
,,Babciu ,dziadku czy potrafisz” Znalazł się równieŜ czas na 
tradycyjne recytacje pięknych wierszyków. 
 
Był czas na chwilę wytchnienia Julia i Paweł uczniowie 
Szkoły Muzycznej im. Pawła Świętego zaprezentowali krótki 
recital sentymentalnych utworów skrzypcowych i gitarowych. 
Jako ostatnia ,zaprezentowała się najstarsza grupa dzieci 6- 
letnich w tańcu ,,irlandzkim” wraz z piosenkami. 
 
Ostatnim punktem naszego programu było wspólne odśpie-
wanie tradycyjnego 
STO LAT dla 
wszystkich babć  
i dziadków przez 
przedszkolaków. Na 
koniec przedszkola-
ki wręczyły babciom 
i dziadkom przygo-
towane przez siebie 
upominki. Wzrusze-
niom i burzą okla-
sków nie było koń-
ca, bardzo cieszy fakt ,Ŝe swoją pracą i zaangaŜowaniem 
dzieci oraz całego personelu przedszkola moŜna dostarczyć 
tylu wspaniałych wraŜeń. 
 
                                         Grono pedagogiczne z PP nr 2 
 

N a Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków 
chóru  „Cecylia”, chórzyści podsumowali działal-
ność chóru w minionym roku. Muszę przyznać, Ŝe 
dokonania chóru były niemałe tym bardziej Ŝe był 

to rok nietypowy bo chór obchodził równieŜ jubileusz 105-
lecia istnienia. Chór uczestniczył bądź był organizatorem 27 
imprez o charakterze kulturalnym, patriotycznym bądź religij-
nym.  

Swoją działalność realizowano poprzez konkursy: w ramach 
Urzędu Miasta, a dwa projekty w ramach Starostwa Powiato-
wego. Mimo potęŜnych kłopotów z naborem nowych człon-
ków do chórów, to jednak do „Cecyli” przystąpiło 4 nowych 
chórzystów i to pozwoliło Pani dyrygent Donacie Miłowskiej 
z powodzeniem wyćwiczyć nowe pieśni wysoko ocenione 
przez słuchaczy na koncertach. Zdaniem Pani Prezes Rity 
Ferenc do najbardziej zaangaŜowanych w działalność chóru 
naleŜał Pan Antoni Tomanek, któremu zebrani powierzyli 
funkcję Skarbnika, zaś funkcję Sekretarza Panu Jerzemu Jan-
kowskiemu. Nieoczekiwana zmiana nastąpiła w skutek rezy-
gnacji z członkostwa w chórze Pani Cecylii Madejskiej, i to 
był jedyny przykry moment bo wymieniona naleŜała zdaniem 
członków do osób wprost niezastąpionych. I mają nadzieje, Ŝe 
nie jest to decyzja ostateczna Pani Madejskiej. Z uwagi na 
odrzucony projekt chóru złoŜony do Urzędu Miasta (błąd 
formalny w projekcie) działalność chóru jest zagroŜona, ale 
chórzyści mają nadzieje, Ŝe w nowym naborze wniosków 
projekt uzyska akceptacje komisji i będzie moŜna realizować 
swoje zamierzenia programowe a w tym przygotowanie wy-
stępów na 25 koncertach. W imieniu Towarzystwa Miłośni-
ków Rydułtów złoŜyłem Ŝyczenia wszystkim chórzystom  
a zwłaszcza tego, by sprawy finansowe i brak siedziby nie 
ograniczał ich działalności i by do chóru przystąpiły kolejne 
osoby, zwłaszcza męŜczyźni. Henryk Machnik.  
 
Spotkania członków chóru odbywają się w poniedziałki o 

godz. 17.00 oraz w czwartki  
o godzi. 10.00 w Domku Maryi. 
Serdecznie zapraszamy panie i 
panów lubiących śpiewać i miło 
spędzać czas w Towarzystwie 
Śpiewu „Cecylia” Cześć Pieśni. 

ZODIAKALNY KONCERT śYCZEŃ Zebranie sprawozdawcze w chórze „Cecylia”  
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W okresie świątecznym i noworocznym odbyło się w naszym 
regionie kilkadziesiąt imprez kulturalnych związanych  
z przedstawieniami BoŜego Narodzenia kolędowaniem i inny-
mi zwyczajami noworocznymi. 

 Na terenie naszego miasta piękne przedstawienia obserwo-
waliśmy w wykonaniu uczniów i nauczycieli SP 1, koncerty 
naszych chórów, koncert Szkoły mMuzycznej, koncert mło-
dzieŜy szkół ponad gimnazjalnych nr 1 i 2, Gimnazjum nr 1  
z doskonałymi zespołami prowadzonymi przez Pana DroŜ-
dŜoka, piękny koncert Orkiestry KWK Rydułtowy. Był teŜ 
zespół Golec uOrkiestra i piękne przedstawienia we wszyst-
kich przedszkolach.  

\Występy teŜ były związane z obchodami dnia babci i dziad-
ka. W tych kulturalnych działaniach mieli teŜ udział Miłośni-
cy z TMR-u z zespołem Rzuchowianki którzy wystąpili nie 
tylko w Rydułtowach ale teŜ w Kobyli, Rzuchowie, PstrąŜnej, 
Syryni, Raciborzu, Rybniku i Suszcu. Zespół Rzuchowianki z 
Miło śnikami z TMR-u (chłopy) nie są chórem lecz zespołem 
regionalnym ale jakoś sobie radzili w konkurencji z chórami 
lecz liczymy na wzmocnienie przez nowe męskie głosy!  

H. M 

 

 

 

Walentynki w Mediatece: 
 

  
W dniu 14-02-2014 r. w rydułtowskiej Mediatece 
miał miejsce koncert ballad w wykonaniu Kuby 
Michalskiego. Występ odbył się w ramach cyklu 
„Muzyczne spotkania na zakręcie”. Koncert dosko-

nale wpisał się w nastrój przypadającego w tym dniu święte-
go Walentego. Kuba Michalski zaprezentował bowiem pol-
skie tłumaczenia ballad światowej sławy poety i piosenkarza 
Leonarda Cohena. Nie zabrakło wielkich przebojów, jak 
„Alleluja”, „Siostry miłosierdzia” czy „Zuzanna”. Poza tłu-
maczeniami Cohena, Kuba Michalski zaprezentował zgroma-
dzonej publiczności takŜe swoje własne utwory. Piosenkarz 
szybko nawiązał kontakt z publicznością, czego efektem było 
wspólne śpiewanie fragmentów piosenek.  
 
Bez wątpienia utwory Leonarda Cohena są w naszym kraju 
bardzo popularne i nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby 
choć raz jakiegoś utworu tego poety i barda z Kanady, które-
go korzenie sięgają do naszego kraju. Warto zaznaczyć, Ŝe 
poza rodzinną Kanadą to właśnie Polska jest krajem, gdzie 
piosenki Leonarda Cohena cieszą się największą popularno-
ścią. Wyjątkowy głos piosenkarza sprawia, Ŝe jego ballady są 
tak niepowtarzalne i nie da się ich z niczym pomylić. 

 Wiele osób, zwłaszcza starszych delektuje się jego muzyką 
nie znając słów. Dlatego teŜ znaleźli się ludzie, którzy zajęli 
się tłumaczeniem i śpiewaniem jego ballad w języku polskim. 
Prekursorem był nieŜyjący juŜ Maciej Zembaty. W jego ślady 
wkrótce poszli inni poeci i muzycy, a jednym z nich jest wła-
śnie Kuba Michalski. Dzięki takim ludziom muzyka Leonarda 
Cohena cieszy się niesłabnącą popularnością, czego przykła-
dem niech będzie fakt, Ŝe na koncercie w Mediatece na zakrę-
cie nie było ani jednego pustego miejsca.  
 
Uczestnicy tego niezwykłego koncertu z całą pewnością jesz-
cze nie ochłonęli z wraŜenia, a juŜ szykują się na kolejne spo-
tkanie, które zaplanowane jest na 20 marca. Tym razem swoje 
umiejętności zaprezentuje nam basista, kompozytor i aranŜer 
Jan Cichy. 
 

Autor: Łukasz Majer 

OKRES KOLĘDOWY 
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N a 44 sesję Rady Miasta Rydułtowy zaproszono 
Zarząd klubu sportowego „Naprzód Rydułtowy” 
w osobach: prezes Przemysław śyła, zastępca 
Grzegorz Chrószcz, członkowie Krzysztof Gapiń-

ski, Henryk Hajduk, Szwan Lucjan obecna była tez dyrektor 
do spraw utrzymania obiektów sportowych Bogumiła Pilny. 
Był to jeden z punktów obrad sesji – sport na terenie miasta 
Rydułtowy. Prezes klubu przedstawił sytuację finansową klu-
bu. W wypowiedzi wynika Ŝe klub nie posiada środków fi-
nansowych do dalszej działalności statutowej co grozi upa-
dłością klubu. Prezes twierdzi Ŝe powodem tej sytuacja to 
działalność poprzedniego prezesa gdzie dług wynosi 66 tyś 
złotych. Ostatnie miesiące działania klubu to wpłaty moje i 
wiceprezesa, to kwota 30 tyś złotych, są to środki prywatne i 
nie chcemy zwrotu tych pieniędzy. Zawodnicy seniorzy grają 
za darmo, trenerzy trenują bez wypłat, juniorzy utrzymują się 
z dotacji Urzędu Miasta i ze środków własnych – sponsorami 
są rodzice dzieci trenujących w Naprzodzie.  

Największym utrapieniem to utrzymanie infrastruktury, są to 
obiekty sportowe miedzy innymi hala, boiska, centrale ogrze-
wanie i media. Klub zatrudnia teŜ pracowników obsługi któ-
rzy obecnie teŜ nie biorą pieniędzy. Problemem klubu to brak 
sprawozdania finansowego klubu termin upłynął (31.01.2014) 
problem ten wynikł z tego Ŝe praca nad finansami trwała dość 
długo poniewaŜ rozliczenia te prowadzono po ustąpieniu po-
przedniego Zarządu (prezesa). Urząd Miasta przedłuŜył okres 
złoŜenia sprawozdania do 21 lutego 2014 r. Sprawozdanie to 
przedstawiono na sesji Rady Miasta w dniu 20.02.2014. Wy-
liczono Ŝe dotacja powinna wynosić 109 tyś zł, a infrastruktu-
ra powinna być dofinansowana przez Urząd Miasta. Bur-
mistrz miasta ogłosi nowy konkurs na II półrocze gdzie klub 
powinien wystartować do nowego konkursu. Pani burmistrz 
była na rozmowach w Urzędzie Wojewódzkim i przeprowa-
dziła rozmowy dotyczące przejęcia majątku klubu poniewaŜ 
gro imprez sportowych w mieście Rydułtowy odbywa się na 
obiektach sportowych i to powinno być uwzględnione przez 
wojewodę. Problemem następnym klubu to składki ZUS, za-
ległości są olbrzymie. Postanowieniem jest, Ŝe od następnego 
półrocza będzie przejęcie od likwidatora części majątku przez 
Urząd Miasta. Problemem jak wspomniałem są finanse ale są 
teŜ ludzie którzy pomagają i dzielą się wspólnym dobrem 

wspomagając w ten sposób klub. Przewodniczący Rady Mia-
sta pan Lucjan Szwan ubolewał, Ŝe tylko trzech Radnych jest 
członkami klubu. Padła teŜ deklaracja na sesji, moim zdaniem 
przedwyborcza, zgłoszona przez jednego z Radnych  
p. H. Niesporka, który zadeklarował pomoc finansową dla 
klubu. Obecny pan prezes P. śyła oświadczył, Ŝe jeśli zostaną 
spełnione wszystkie warunki porozumienia - będzie II liga. 
Jak sobie przypominam na jednych z Dni Rydułtów poprzed-
ni Prezes teŜ obiecał II ligę, pozostało na obiecankach i kło-
potach finansowych.  

Obecny Zarząd złoŜył doniesienie do prokuratury o niegospo-
darności poprzedniego Prezesa. No cóŜ wytworzyła się nie-
ciekawa, a moŜe ciekawa sytuacja związana z sytuacją klubu 
„Naprzód Rydułtowy”. Ja osobiście wolę Ŝeby nazwa Na-
przód parła nasz sport do przodu a nie plątała się po koryta-
rzach sądowych. Dziwi mnie fakt, Ŝe Komisja Rewizyjna 
przez cały okres działalności poprzedniego Prezesa nie za-
uwaŜała błędów i nie informowała Zarządu i Urzędu Miasta. 
Jak widać z zapisu członkami Komisji Rewizyjnej są radni 
Rady Miasta. Tu Rada Miasta powinna się głęboko pochylić 
nad działalnością klubu i jej sprawozdaniami, zbadać sprawę 
do końca a nie wyciągać pochopnych załoŜeń, bo obecny 
Zarząd to większość członków która pracowała na sukcesy 
klubu sportowego „Naprzód”.  
P.S Sprawozdanie z 44 sesji Rady Miasta będzie przedstawio-
ne w następnym numerze naszej gazety. 
 

Ze sportowym pozdrowieniem  
B. Kosowski  

Dramat klubu sportowego „Naprzód Rydułtowy”  
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Z a oknem prawie wiosna, a w „Plastusiowie ” wielki bal 
karnawałowy. Kilka dni wszyscy pieczołowicie przygo-

towywali się do zabawy. Sale zostały pięknie przystrojone 
kolorowymi balonami, serpentynami i maskami. Dzieci wy-
konały równieŜ ciekawe prace plastyczne  o tematyce karna-
wałowej.  Najwięcej emocji było z przygotowaniem stroju- 
tego wymarzonego..  Kiedy wszystko było gotowe trwało 
wielkie odliczanie. I wreszcie  nadszedł oczekiwany piątek – 
7.02. Od wczesnych godzin rannych do przedszkola przycho-
dziły księŜniczki, wróŜki, piraci, spidermani i… nie wiem 
kogo tam nie było. Pomysłowość w przebraniach przeszła 
wszelkie granice wyobraźni. Bawiono się wspaniale i głośno 
przy muzyce DJ Andrzeja.  

W przerwach między pląsami dzieci częstowały się owocami 
i smakołykami przygotowanymi przez panie kucharki. Dzieci 
doskonale bawiły się przy muzyce największych  hitów, ale 
nie przeszkadzały im teŜ przedszkolne rytmy. Dzieci długo 
będą pamiętać tę  wesołą, w pełni udaną maskaradę. Jestem 
przekonana, Ŝe przedszkolaki juŜ teraz myślą o przyszłorocz-
nym balu i z niecierpliwością na niego czekają.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  lutego w  RCK Feniks w Rydułtowach odbyły 
się eliminacje do  

VI edycji Festiwalu Niezapominajka współfinansowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim i Urząd 
Miasta Rydułtowy, a  organizowanego przez Liceum im. No-
blistów Polskich w Rydułtowach, przy współpracy ze Szkołą 
Muzyczną I stopnia im. Pawła Świętego w Rydułtowach. 

Jury w składzie: Anna 
Urbańczyk, Katarzyna 
Wuwer, Beata Mazu-
rek, Jakub Niemirski  
i Bartosz Głombica wy-
brało 10 finalistów: 
Paweł Ramian z Gliwic, 
Sabina Niewiadomska  
z Gliwic, Rafał Kozik  
z Rybnika, Hanna Warło 
z Rydułtów, Ewa Gans  
z Rybnika, Joanna Prze-
smycka z Pszowa, Jan 
Wójcicki z śor, Aleksan-
der Zieleźny z Pszowa, 
Patrycja Fojcik z Pietro-
wic Wielkich i Filip Ko-
nofał  
z Rydułtów. 
W tym roku wokaliści 
śpiewali piosenki z boga-

tej i róŜnorodnej twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Lau-
reatów eliminacji czeka teraz 6 tygodni przygotowań do fina-
łu, na  którym wykonają dwa utwory z repertuaru Ciechow-
skiego w towarzystwie profesjonalnego zespołu muzycznego 
pod kierownictwem Kuby Niemirskiego i Bartosza Głombicy. 

Koncert finałowy festiwalu odbędzie się 14 marca  
o godzinie 17.00 w RCK Feniks 
 w Rydułtowach. 

 
 
     

Zapraszamy w imieniu finalistów i organizatorów! 

VI edycji Festiwalu Niezapominajka  W karnawale same bale! 

Zainteresowanych bezpłatnymi poradami  
prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na 

stronę internetową:  
 

www.fopc.org.pl 
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Mieszkamy na śląsku - w naszych kochanych Rydułto-
wach. Od zawsze uczono nas wytrwałości i cięŜkiej pra-
cy. Pracowaliśmy cięŜko przez pokolenia. Przez pokole-
nia budujemy teŜ u siebie górę. Góra pochodzi z odpa-
dów węgla, wydobywanego z naszej kopalni. Tak wła-
śnie powstała nasza ukochana Szarlota – najwyŜsza  
w Europie hałda nasypowa. Szarlota to nasza duma. To 
nasz znak rozpoznawczy i drogowskaz do Rydułtów. 
Nasza Szarlota to takŜe nasz skarb. Dzięki niej ludzie 
nas rozpoznają. Wszak kaŜdy wie, gdzie leŜy hałda na-
zwana Szarlotą. KaŜdy wie, Ŝe na Szarlocie umieścili-
śmy podświetlany napis głoszący wszem i wobec, Ŝe 
nasza hałda nazywa się SZARLOTA. 
Nasza Szarlota ciągle jeszcze się zmienia. Dokładamy 
do niej budulca i wydobywamy przepaloną przez lata 
skałę. Stąd teŜ przez najbliŜsze kilkadziesiąt lat nie bę-
dzie mogła słuŜyć innym celom. Chcemy jednak, Ŝeby 
nasza hałda stała się kiedyś wielką atrakcją turystyczną. 
Zachęcamy więc do poświęcenia jej i nam odrobiny Wa-
szego czasu. MoŜe wpadnie Wam do głowy malutka 
myśl a moŜe wielka idea. Prosimy Was tylko o jedno – 
przelejcie swój pomysł na papier. Namalujcie, narysuj-
cie, wyklejcie ...  
Nasz konkurs wygląda moŜe na zabawę. Wasz pomysł 
moŜe jednak zadecydować o tym, jak będzie wyglądała 
Szarlota za kilkadziesiąt lat. 

PokaŜcie nam, jaki macie pomysł na  
zagospodarowanie Szarloty.  

Pamiętajcie, Ŝe powinna to być nadal ozdoba naszego 
miasta i okolicy.  
Ci, którzy nie lubią niszczyć przyrody mogą uwiecznić 
swój projekt w postaci bajtów na nośniku informacji. 
Jakie stawiamy wymagania Waszym projektom ?  
Mają być piękne. I mają poruszać serca. 
To chyba wszystkie nasze ograniczenia. 
śeby jednak było na powaŜnie trzeba przedstawić jakiś 
regulamin. 
REGULAMIN KONKURSU 

1. W konkursie mogą brać udział: 
a) wszyscy mieszkańcy Rydułtów; 

b) wszyscy, którzy kiedykolwiek odwiedzili 
Rydułtowy; 
c) wszyscy, którzy nigdy nie widzieli Ryduł-
tów, ale maja swój pomysł na zagospodaro-
wanie Szarloty. 

2. KaŜdy uczestnik moŜe nadesłać jedną pracę. 
Ma być ciekawa i dopracowana. Technika wyko-
nania dowolna. Liczy się przede wszystkim po-
mysł, ale  i staranność wykonania. 
3. KaŜda praca powinna być zaopatrzona w go-
dło autora (pseudonim). 
4. Pracę na papierze lub nośnik elektroniczny  
z pracą w formie elektronicznej naleŜy włoŜyć do 
koperty wraz z drugą zaklejoną kopertą, ozna-
czoną na zewnątrz godłem autora, która zawie-
rać powinna w środku informacje z następujący-
mi danymi, identyfikującymi autora:  

a) imię, nazwisko, wiek,  
b) adres zamieszkania,  
c) telefon, e-mail (nieobowiązkowo),  
d) w przypadku kategorii wiekowej do 18-
 roku Ŝycia takŜe zgodę opiekuna prawnego 
do uczestniczenia w konkursie. 

5. Całość składać moŜna: 
a) listownie – na kopercie naleŜy umieścić 
dopisek „SZARLOTA PIK”  
b) w Urzędzie Miasta Rydułtowy - Kancela-
ria – propozycja powinna być złoŜona w za-
klejonej kopercie z dopiskiem „SZARLOTA 
PIK” 

1. Organizator nie zwraca prac biorących udział 
w konkursie. 

      2. Konkurs trwa do 30 czerwca 2014 roku. Liczy 
się data wpłynięcia prac do Urzędu Miasta 

3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni  
o tym fakcie telefonicznie. 
4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej Miasta Rydułtowy. 
5. Organizator przewiduje przynajmniej nagrodę 
za pierwsze miejsce i kilka wyróŜnień. Jednak 
pozostawiamy sobie moŜliwość uzaleŜnienia 
ilości i rodzaju nagród od poziomu złoŜonych 
prac. 
 

Prawa autorskie 
Organizator uzyskuje prawo do prezentowania prac 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na oko-
licznościowych wystawach, materiałach promujących 
konkurs, w artykułach pokonkursowych oraz wykorzy-
stania prac w swoich publikacjach promocyjnych.  
 

SZARLOTA PIK - konkurs na projekt zago-
spodarowania hałdy 

Zapraszamy chętne Panie i Panów do 
wstępowania do naszych chórów 

„Cecylia” i „Lira” a m ęŜczyzn do zespołu 
regionalnego: „Miłośnicy z TMR-u”.  

Redakcja. 
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Ma 26 lat, wychowuje dwuletniego synka, mieszka w Ry-
dułtowach. Justyna Kwak walczy o tytuł MRS Poland 20-
14, czyli miss męŜatek. Wybór odbywa się poprzez głoso-
wanie w internecie na stronie bielsko.biała.pl. ZwycięŜczy-
nię poznamy 9 marca. Co ciekawe Justyna Kwak ubiegała 
się o tytuł równieŜ w ubiegłorocznej edycji konkursu. Jed-
nak do konkursu miss nie doszło z powodu braku sponso-

rów. Teraz jest zu-
pełnie inaczej. Kon-
kurs zostanie roz-
strzygnięty na pew-
no. W finale znala-
zły się wszystkie 
kandydatki z zeszłe-
go roku,  
w tym Justyna 
Kwak – mówi Lu-
cyna Grabowska. 
Dodajmy, Ŝe piękna 
rydułtowianka ma 
176 cm wzrostu. 
Jest biotechnolo-
giem i logistykiem. 
Wcześniej pracowa-
ła jako pogodynka 
w lokalnej telewizji.  

 

Źródło: „NOWINY” 

 

Najserdeczniejsze Ŝyczenia  urodzinowe dla  
Solenizantów z m-ca marca! 

 
Aleksy Zygmunt 

Piotr Lipina 
Leon Przybyła 

Joanna DzierŜawa  
Aleksandra Wolner 

Adolf Gwoździk 
Stanisław Hajto 

Franciszka Wojtaszek 
Józef Kiliszowski 

Iwona Zientek 
Henryk Machnik 
Henryk Malejka 

Stanisław Brzęczek  

Składa Zarząd TMR Składa Zarząd TMR Składa Zarząd TMR Składa Zarząd TMR ––––    u i Redakcja „Kluka”u i Redakcja „Kluka”u i Redakcja „Kluka”u i Redakcja „Kluka”    

 

 

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    

Długa droga pięknej Justyny po tytuł  
miss męŜatek 

Z okazji święta kobiet  UHKS „Skaut” 
zaprasza!  
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P iszę te słowa na kilka dni przed Walnym Zebraniem 
TMR-u którego członkowie ocenią działania Zarzą-
du i mnie jako prezesa za ubiegły rok ale teŜ za mi-
nioną kadencję z uwagi na fakt, Ŝe jest to równieŜ 

zebranie wyborcze. Wydaje mi się Ŝe jako Zarząd nie mamy 
się czego wstydzić a niewątpliwie moŜemy być dumni za zre-
alizowanie projektu „Świadomy Obywatel”, który przecieŜ 
trwał przez trzy lata. Ponad 7,5 tyś porad prawnych i obywa-
telskich pozwoliło korzystającym z porad załatwić wiele draŜ-
liwych problemów rodzinnych, majątkowych, spadkowych itp. 
RównieŜ waŜnym jest to, Ŝe udało się nam załatwić kontynu-
owanie, choć w minimalnym zakresie udzielanie porad (środy 
od 9 – 12 ). KaŜdego roku jesteśmy organizatorami wielu 
działań programowych, w tym Spotkań Obywatelskich  
z udziałem waŜnych osób z miasta, powiatu, województwa, 
oraz naszych posłów zwłaszcza Ryszarda Zawadzkiego. Poseł 
Zawadzki nigdy nie odmówił udziału w spotkaniach stąd po-
czuwamy się do obowiązku pełnienia funkcji społecznych 
pełnomocników Posła, zaś po kaŜdym spotkaniu Poseł otrzy-
muje określone pytania i propozycje kierowane do władz. Na 
ostatnim spotkaniu z udziałem Przewodniczącego Rady Mia-
sta Lucjana Szwana zwróciliśmy uwagę na konieczność zaję-
cia się budynkiem dworca PKP w naszym mieście, który szpe-
ci, więc proponujemy przejęcie budynku od PKP, remont i 
przeznaczenie go dla działalności organizacji społecznych 
jako punktu, w którym obsługiwani będą przyszli turyści, 
przecieŜ zaleŜy nam na tym by móc pokazać tunel, Szarlotę, 
krzyŜ pokutny, park sensoryczny, izbę pamięci, ścieŜkę po-
wstańczą, obiekty kultury, kościoły itp. Projekt ten przedsta-
wiamy kandydatom na stanowisko burmistrza miasta jako 
jeden z problemów do podjęcia w swojej kampanii wyborczej 
i do wykonania po wyborze. Czy są inne problemy które nie-
pokoją naszych mieszkańców? Oczywiście – to niepokój o los 
kopalni, bo w dalszym ciągu jest z nią zawodowo związanych 
wielu mieszkańców a kiepska kondycja Kompani Węglowej 
juŜ jest widoczna, bo odbiła się między innymi na emerytach 
górniczych. Kolejny problem to bezrobocie w grupie osób w 
wieku produkcyjnym a zwłaszcza wśród młodzieŜy. Ten pro-
blem jest nie do rozwiązania w skali miasta lecz czy są moŜli-
we inicjatywy w ramach miasta które by zminimalizowały ten 
problem? Raczej nie. Wydawało się, Ŝe usługi, handel złago-
dzą ten problem a okazało się Ŝe powstałe markety i galerie  
zniszczyły rodzinne sklepiki i problem bezrobocia  
w tej grupie jeszcze się pogłębia. MoŜe więc zacząć od pyta-
nia na co jest zapotrzebowanie społeczne. Z rozmów wynika 
Ŝe przydał by się w naszym mieście dom opieki na wzór Do-
mu Opieki Społecznej w Gorzycach co dało by pracę kilku-
dziesięciu osobom. Czy w przedsięwzięciach mających za 
zadanie poprawić ekologię nie moŜna by znaleźć większego 
niŜ dotąd zatrudnienia? Mam wraŜenie, Ŝe potęŜne środki na 
ekologię są marnotrawione na róŜnego rodzaju szkolenia, kon-
ferencje, a nie na praktyczne działania w sferze ekologii. 

Szkoły, telewizja, prasa, dostatecznie szkolą, ale działania na 
utrzymanie czystych zielonych, ukwieconych terenów są nie-
dostateczne i nie dotyczy to tylko naszego miasta. Jest wiele 
problemów ze ściekami, problemy zabezpieczenia energetycz-
nego jest walkę o czyste powietrze i wodę i w tych działaniach 
muszą być uruchomione większe środki i oczywiście musi być 
zaangaŜowana większa grupa głównie specjalistów. Pochodną 
działań w sferze ekologii to ustawa śmieciowa. Mamy więc 
worki na śmieci, kubły, są umowy na wywóz, kosze przy uli-
cach, ale wciąŜ śmieci zalegają w róŜnych miejscach naszego 
miasta. Przykłady: posesja poniŜej baru „Cichy Kącik”, róg 
płotu boiska Gim nr. 1 i ogródków działkowych „Zgoda”, la-
sek na Machnikowcu, tereny wzdłuŜ Nacyny od mostku na ul. 
Bohaterów Warszawy, nie mówiąc o otoczeniu dworca PKP  
i pobocza toru od tunelu do Niewiadomia i wiele jeszcze in-
nych miejsc które kaŜdy z Was moŜe wskazać. MoŜe więc 
zamiast zasiłków zagonić do sprzątania! A co jest przyczyną 
zaśmiecania? : nasza złośliwość Ŝe podrzucamy śmieci czy 
słaba działalność słuŜb: StraŜy Miejskiej, Policji, Zakładu Go-
spodarki Komunalnej. Chciałbym bardzo wiedzieć na ilu jesz-
cze posesjach brak jest kubłów, umów na wywóz, czy są wy-
stawiane worki z segregowanymi odpadami, ile firm nie posia-
da i nie realizuje umów na wywozy itd. Wydaje mi się, Ŝe tu 
szkolenia nic nie dają, tu są potrzebne kontrole, ostrzeŜenia, 
kary, ale tez pochwały a nawet nagrody. A jak jest z zabytka-
mi? Tych oczywiście mamy mało i to głównie obiektów po-
przemysłowych, które w zdecydowanej części nadal słuŜą 
kopalni. Ale trzeba juŜ zastanowić się jak zagospodarować 
obiekty które juŜ nie są w uŜytkowaniu kopalni. Chodzi o 
obiekt byłej stolarni przy Stacji Ratowniczej oraz o obiekt 
maszyny wyciągowej na szybie „Agnieszka”. W ostatnie tygo-
dnie przeŜywaliśmy sporo emocji dzięki fantastycznym wystę-
pom naszych sportowców w Soczi. Bulwersują ostatnie wyda-
rzenia na Ukrainie które jako Ŝywo przypominały nam wyda-
rzenia z roku 1989 w naszym kraju. Do czego to wszystko 
prowadzi nikt nie potrafi dziś powiedzieć bo nikt nie wie jak 
sprostać ogromnym oczekiwaniom społecznym Ukraińców i 
kto ma te oczekiwania spełnić. My u siebie mamy nieco 
mniejsze ale teŜ waŜne problemy do rozwiązania. Przed nami 
przykładowo: wybory do Parlamentu Europejskiego  
a potem wybory samorządowe. Są problemy z ustawą samo-
rządową, ustawą metropolitalną i warto się tymi sprawami 
zainteresować. Zastanówmy się teŜ jaką partię, jakie osoby 
poprzeć w wyborach. Nie odrzucajmy teŜ tych którzy dotych-
czas sprawują władzę tylko z tego powodu Ŝe minęła kadencja 
i czas na nowych przedstawicieli. Sprawdzone osoby dają nam 
gwarancję spełnienia swoich obietnic wyborczych.  

Henryk Machnik 

Od redakcji 
Bardzo przepraszamy p. St. Brzęczka za błąd ilościowy  

w jego artykule o spotkaniu noworocznym inst.. harcerskich na które 
przybyło 40 osób a nie 14.  

Moje rozwaŜania 
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BIURO RA-

CHUNKOWE 
 
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 workowany i luzem 

wraz z dostawą. 

Tel: 501 538 428 

www.transstal.eu 

FelgiFelgiFelgiFelgi    
aluminiowe, stalowe 

ul. Boh. Warszawy 47, 44-280 Rydułtowy 

        Wulkanizacja Wulkanizacja Wulkanizacja Wulkanizacja     
                                                        wymiana tłumikówwymiana tłumikówwymiana tłumikówwymiana tłumików    

    

Najnowsza technologia  

PIASKOWANIE  
                 spawanie 
PROSTOWANIE malowanie 



 

* 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  sprz ęt diagnostyczny! 
Kupon Rabatowy ! 

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

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Rydułtów, Rydułtowy, ul. Traugutta 289, tel. (032) 414-00-66; Kolegium Redakcyjne  
(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, Kajetan Rak, Grzegorz Krajczok; 
e-mail: kluka.tmr@interia.pl;  nasza strona: www.tmrrydultowy.pl;  Redaktor wydania: Jerzy Majer;  
Zdj ęcia na zlecenie TMR wykonują: FOTO BARON Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 20a,  tel. 4579177;   

FOTO SYCHA Rydułtowy, ul. Bema 22, tel. 4579242. Druk okładki: TMR  
Materiały zamieszczone w „Kluce” są zastrzeŜone. Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych do druku korespondencji.  

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 


