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   Rydułtowy i gminy powiatu wodzisławskiego oraz rybnickiego 

 

Redaktor wydania: 
Grzegorz Krajczok 

Władze miasta i Redakcja Kluki zapraszają na majowe imprezy  
a w tym: 2 maj Święto Flagi godz. 12.00 Msza Święta w intencji  

Ojczyzny (Kościół Św Jerzego), godz. 13.00 uroczystości na rynku.  

Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1  
w Rydułtowach na wycieczce w Turcji 

1 Maja — X lecie włączenia Polski do Unii Europejskiej 

Zbli Ŝają się matury —  
egzaminy dojrzałości. Redak-

cja Kluki Ŝyczy wszystkim  
maturzystom bardzo  

dobrych wyników, na samej 
maturze małego stresu  
a po maturze dobrych  

wyborów na przyszłość!   

Wystawa młodych hobbystów w SP1 Rydułtowy  
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Wystawy potraw  
i ozdób wielkanoc-
nych w Kornowacu 
i Pietrowicach  
Wielkich 

Warsztaty artystyczne z Rzuchowiankami Koby-
lankami i Miło śnikami z TMR-u wraz z Czecha-
mi 
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Symbole Wielkanocy 

Niestety! Wielkanoc juŜ za nami ale warto co nieco o niej 
porozmawiać. To najbardziej radosne i znaczące święto  
w naszej wierze. Symbole śmierci i narodzin znajdują się  
u korzeni ludzkich kultur. Tajemnice narodzin i śmierci od 
zawsze rozbudzały największe ludzkie emocje, od zawsze 
były niepojętą tajemnicą, co człowiek nie potrafi sobie wytłu-
maczyć, pojąć, zrozumieć. W efekcie tego powstało wiele 
róŜnorodnych symboli, które z czasem legły u podstaw religii 
innych wierzeń. To właśnie święta wielkanocne w bardzo 
bezpośredni sposób dotykają największych tajemnic ludzko-
ści. Nasza religia wyrasta na gruzach staroŜytności, do tego 
doszła ludowa i pogańska symbolika. To bardzo szybko po-
wstało skojarzenie z cudem zmartwychwstania. Stąd róŜno-
rodność symboliki tych świąt.  
Baranek Wielkanocny:  to symbol Chrystusa. Baranek jest 
figurą starotestamentową. Przypomina nam, Ŝe jak w noc 
wyjścia z Egiptu przez krew zabitego baranka, którą były 
pomalowane od zewnątrz drzwi domów Izraelitów, ocalił Bóg 
pierworodnych od śmierci, tak przez krew baranka Jezusa 
zostaliśmy ocaleni od śmierci wiecznej.  
Jajko:  symbol Ŝycia. To właśnie jajko najczęściej kojarzymy 
ze świętami Wielkanocnymi. Było ono zawsze symbolem 
filozoficznych rozwaŜań nad początkiem świata i Ŝycia. To 
zostało do dziś. Wszak zastanawiamy się co było najpierw; 
kura czy jajko? Symbolika jajka jako źródła wszelkiego po-
czątku występuje w wielu kulturach świata. UwaŜa się ją za 
metaforę (symbol przeobraŜenia się) ukrytego Ŝycia, tajemni-
czej siły i strumienia i odrodzenia się do Ŝycia w przyrodzie. 
Stąd teŜ wywodzi się powiązanie symbolu jajka ze zmar-
twychwstaniem – w religii chrześcijańskiej – do odrodzenia 
się do nowego Ŝycia – wiecznego. 
Kurczak: jest ściśle związany z symbolem jajka. W XIX w  
w Galicji mówiono „stał z grobu (Chrystus) jak z jaja kurze-
go”. śółta barwa kurczaka odwołuje się do motywów solar-
nych, symbolizuje wieczność odrodzenie i słońce. Zwróćmy 
uwagę, Ŝe wiosną – multum kwiatów jest Ŝółtych, jakby po-
twierdzenie tej symboliki; Ŝonkil, pierwiosnek, kaczeńce, 
mlecz, forsycja, tulipan.  
Zajączek:  począwszy od staroŜytności, w wielu kulturach 
kojarzony był z płodnością, przyrodą, odrodzeniem, ruchli-
wością oraz tchórzliwością. (Pamiętam, Ŝe w tutejszym śro-
dowisku na wielodzietną rodzinę mówiono: namnoŜyli tego 
jak królików, a królik to krewny zająca). Dopiero w XVII  
w połączono ten symbol ze świętami wielkanocnymi. Do Pol-
ski ten zwyczaj dotarł z Niemiec na początku XX w. Zajączek 
jest raczej rekwizytem niŜ bohaterem obrzędu. 
Palma: do liturgii kościelnej została wprowadzona w XI w na 
pamiątkę tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Nie-
dzielą Palmową w niektórych rejonach zwaną teŜ jest RóŜdŜ-
kową, Wierzbną lub Kwietną. Tego dnia wierni uczestniczą 
we mszy św. podczas której ksiądz święci palmy, symbol 
odradzającego się Ŝycia. W Polsce palmę zastępuję się teŜ 
gałązką wierzby, która ucieleśnia zmartwychwstanie i nie-
śmiertelność duszy. Dawniej rolnicy umieszczali krzyŜyki 
zrobione z poświęconych palm na swoich polach. Robiono to 
we „Wielkim Tygodniu”. Chłopi wierzyli, Ŝe krzyŜyk z po-
święconej palmy wetknięty na rogu pola uprawnego uchroni 
je przed suszą i szkodnikami. Gałązkami palmowymi próbo-
wano takŜe ujarzmić burzę – ustawianie ich w oknie domo-
stwa, chroniły dobytek oraz mieszkańców od piorunów. Mu-

szę jeszcze wspomnieć o jednym symbolu – zwyczaju: otóŜ 
wcześnie rano w Wielki Piątek istniał zwyczaj, Ŝe ludzie po-
dąŜali do cieku, potoku, zbiornika wodnego. Szli – jeŜeli po-
goda pozwalała i ktoś był zahartowany – okąpać się w wodzie 
lub umyć nogi, zanurzyć ciało. Brali to za rodzaj oczyszcze-
nia z grzechów i przewinień – czyli pokuty. Z czym to było 
związane, nie wiem. Ale pamiętam podąŜających w stronę 
Nacyny pod GłoŜynami. Symbole których uŜywamy do cele-
bracji Zmartwychwstania , w większości pochodzą z przyrod-
niczych wierzeń i mimo, Ŝe nie są bezpośrednio związane  
z pierwotnym i współczesnym chrześcijaństwem, w piękny 
sposób ubarwiają i wzbogacają obchody świąt Wielkanoc-
nych. Warto to kontynuować i o tym pamiętać. Tak juŜ nie-
stety jest w historii i dzisiejszej śródziemnomorskiej kulturze, 
Ŝe kaŜda następna epoka czerpała ze źródeł poprzedniej, wy-
rastała na gruzach tamtej – poprzedniej, kultury. Czerpała  
z niej pewne wzorce to co było najlepsze i słuŜyło rozwojowi 
kolejnej epoki.  

          Horacy 
 

 

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Rydułtów 
składa gorące podziękowania wszystkim  

Osobom które zadeklarowały 1%  swojego  
podatku na cele statutowe TMR-u  

Lista osób które złoŜyły deklaracje zostanie 
 opublikowana po otrzymaniu informacji 

 z Urzędu Skarbowego 

Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie… 

Zarząd TMR-u i Redakcja Kluki dzi ękuj ą n/w osobom  
i instytucjom za Ŝyczenia świąteczne: 

Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy 
Poseł Ryszard Zawadzki 

Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt 
Gim. Nr 1 w Rydułtowach 

Zes. Szk. P. Nr 1 w Rydułtowach  
Biblioteka Publiczna w Rydułtowach 

Chór Cecylia 
Szkoła Muzyczna w Rydułtowach 

Orkiestra KWK Ryd-Anna 
RCK Feniks 

Radny Marek Wystyrk 
Jolita Maciończyk (Dziennik Zach) 

Sekretarz Miasta Krzysztof Jędrośka 
Hufiec ZHP Rydułtowy 

Federacja FOPSZ 
Wiesława Ciurko 

Gościniec ZODIAK 



O B W I E S Z C Z E N I E 
Burmistrza Miasta Rydułtowy  

z dnia 22 kwietnia 2014 r. 
w sprawie informacji o numerach oraz granicach 

stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyzna-
czonych siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych, lokach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełno-

sprawnych, siedzibach obwodowych komisji wy-
borczych właściwych dla głosowania koresponden-
cyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego ogłoszonych na dzień 25 maja 2014 r. 

Na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 61a § 1 i art 61b 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z 
uchwałą Nr 26.182.2012 Rady Miasta Rydułtowy z 
dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału obsza-
ru gminy Rydułtowy na stałe obwody głosowania 
(Dz. U. Woj. Śląskiego poz. 4210 z późn. zm.) i 
uchwałą Nr 45.339.2014 Rady Miasta Rydułtowy z 
dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odręb-
nego obwodu głosowania w szpitalu Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ryduł-
towach i Wodzisławiu Śląskim w dniu wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, ogłoszonych na dzień 25 
maja 2014 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego poz. 1756) 
Burmistrz Miasta Rydułtowy podaje do wiadomości 
wyborców informację o numerach oraz granicach 
stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyzna-
czonych siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych, lokach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych, siedzibach obwodowych komisji wy-
borczych właściwych dla głosowania koresponden-
cyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego ogłoszonych na dzień 25 maja 2014 r. 
 
Obwód Nr 1 Biblioteka Publiczna Miasta Rydułto-
wy ul. Mickiewicza 33 Lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełnosprawnych Jana Barcioka, 
Czernicka, Ładna, Gustawa Morcinka, Raciborska 
od nr 1 do nr 371 (numery nieparzyste), Raciborska 
od nr 2 do nr 220 (numery parzyste), Wjazdowa, 
Osiedle na Wzgórzu, Stanisława Ligonia, Adama 
Mickiewicza. 
 
Obwód Nr 2 Urząd Stanu Cywilnego, ul. Racibor-
ska 369 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych Piecowska, Raciborska od nr 
373 do nr 401 (numery nieparzyste), Raciborska od 
nr 403 do nr 477 (numery nieparzyste), Raciborska 

od nr 222 do nr 300 (numery parzyste), Ks. Bolesła-
wa Szyszki, Osiedle Orłowiec od nr 11 do 17, Osie-
dle Orłowiec od nr 31 do 45. 
 
Obwód Nr 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
2 ul. Obywatelska 30 Leona, Władysława Łokietka, 
Obywatelska, Radosna, Szpaków, Osiedle Orłowiec 
od nr 18 do 30. 
 
Obwód Nr 4 Publiczne Przedszkole Nr 4 Os. Orło-
wiec 37 Osiedle Orłowiec od nr 46 do 58, śelazna, 
Osiedle Orłowiec nr: 59; 60; 61; 62; 63; 65; 67; 69; 
71; 73, Osiedle Orłowiec od nr 75 do 83 (numery 
nieparzyste), Osiedle Orłowiec od nr 64 do końca 
(numery parzyste). 
 
Obwód Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Rado-
szowska 3 Wojciecha Korfantego, Niewiadomska, 
Niwki, Pietrzkowicka, Raciborska od nr 479 do nr 
511 (numery nieparzyste), Raciborska od nr 302 do 
nr 320 (numery parzyste), Szczerbicka, Wspólna, 
śytnia, Raciborska od nr 513 do końca (numery nie-
parzyste), Raciborska od nr 322 do końca (numery 
parzyste), Radoszowska od nr 2 do nr 68 (numery 
parzyste), Radoszowska od nr 1 do nr 57a (numery 
nieparzyste). 
 
Obwód Nr 6 Publiczne Przedszkole nr 1 ul. Kocha-
nowskiego 25Lokal dostosowany do potrzeb wybor-
ców niepełnosprawnych Błękitna, Jasna, Jana Ko-
chanowskiego, KrzyŜkowicka od nr 1 do nr 13 
(numery nieparzyste), KrzyŜkowicka od nr 2 do nr 
24 (numery parzyste), Joachima Lelewela, Miła, 
Mikołaja Reja, Studzienna, Urocza, Jesionowa, Klo-
nowa, KrzyŜkowicka od nr 15 do końca (numery 
nieparzyste), KrzyŜkowicka od nr 26 do końca 
(numery parzyste), Orzechowa, Sadowa, Wiśniowa, 
Wodna. 
 
Obwód Nr 7 Gimnazjum Nr 1 ul. Strzelców By-
tomskich 13 Armii Krajowej, Gen. Józefa Bema od 
nr 70 do końca (numery parzyste), Gen. Józefa Be-
ma od nr 59 do końca (numery nieparzyste), Gajo-
wa, Osiedle Karola, Zygmunta Krasińskiego, Miko-
łaja, Andrzeja Struga, Strzelców Bytomskich. 
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Obwód Nr 8 Ochotnicza StraŜ PoŜarna ul. Rado-
szowska 35 Władysława Broniewskiego, Św. Jac-
ka, O. Augustyna Kordeckiego, Bolesława Krzy-
woustego od nr 1 do 
nr 57 (numery nieparzyste), Bolesława Krzywo-
ustego od nr 2 do nr 62 (numery parzyste), Narcy-
zowa, Ks. Józefa Szafranka, Juliana Tuwima, 
Barwna, Bukowa, Bolesława Krzywoustego od nr 
59 do końca (numery nieparzyste), Bolesława 
Krzywoustego od nr 64 do końca (numery parzy-
ste), Gen. Stanisława Maczka, Radoszowska od nr 
70 do końca (numery parzyste), Radoszowska od nr 
59 do końca (numery nieparzyste), Urbana. 
 
Obwód Nr 9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
1 ul. Skalna 1 Licealna, Kazimierza Przerwy-
Tetmajera, Ofiar Terroru od nr 37 do końca 
(numery nieparzyste), Ofiar Terroru od nr 46 do 
końca (numery parzyste), Skalna. 
 
Obwód Nr 10 Urząd Miasta ul. Ofiar Terroru 36 
Komisja wyznaczona dla celów głosowania kore-
spondencyjnego Barbary, Gen. Józefa Bema od nr 
1 do nr 57 (numery nieparzyste), Gen. Józefa Bema 
od nr 2 do nr 60a (numery parzyste), Fryderyka En-
gelsa, Jadwigi, Jagiellońska, Kazimierza, Karola 
Miarki, Ofiar Terroru od nr 1 do 35 (numery niepa-
rzyste), Ofiar Terroru od nr 2 do 44 (numery parzy-
ste), Jana III Sobieskiego, Szpitalna, Władysława 
Warneńczyka, Władysława, Zygmunta. 
 
Obwód Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Św. M. 
Kolbe 5 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych Tadeusza Boya-śeleńskiego, 
Św. Maksymiliana Kolbego, Krzywa, Plebiscyto-
wa, Słowicza, Tęczowa, Wąska, Henryka Wie-
niawskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Bohaterów 
Warszawy, Krucza, Gabriela Narutowicza, Nowa, 
Orlovska, Skowronków, Tygrysia. 
 
Obwód Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Św. M. 
Kolbe 5 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych Ciasna, Dobra, Kalwaryjska, 
Lipowa, Łącząca, Miodowa, Pawia, Podleśna, Gen. 
Władysława Sikorskiego, Storczykowa, Romualda 
Traugutta, Benedykta, Ks. Franciszka Blachnickie-
go, Antoniego Czechowa, Marcina Kasprzaka, 
Spokojna, Strefa Gospodarcza, Marcina Strzody, 
Walerego Wróblewskiego. 
 
 

Obwód Nr 13 (odrębny) szpital PPZOZ w Ryduł-
towach i Wodzisławiu Śląskim, ul. Plebiscytowa 47 
szpital Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Ślą-
skim, Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47 - dla osób 
przebywających w dniu wyborów w szpitalu Loka-
le wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014 r. w 
godzinach od 7:00 do 21:00. 
 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 
Kornelia Newy 

 

DLACZEGO …  
 
Wyborcze zmiany 
 
Być moŜe nie jest to dla Rydułtów ani dla Was 
najwaŜniejsze wydarzenie w miesiącu maju. 
Jednak warto wspomnieć o tym, Ŝe 25 maja 
pójdziemy do wyborów po raz pierwszy zgod-
nie z nowym Kodeksem Wyborczym. Kodeks 
wprowadza kilka zasadniczych zmian. W ma-
jowych wyborach posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego będziemy doświadczać kilku z tych 
zmian. Jedną z istotniejszych jest zmiana loka-
li wyborczych, do których pójdziemy głosować. 
Znaczna część wyborców pójdzie tym razem 
do innego lokalu wyborczego, niŜ dotychczas. 
Dlatego gorąco proszę Państwa o zapoznanie 
się z zamieszczonym w tym numerze gazety 
obwieszczeniem. Znajdziecie w nim informa-
cje, gdzie w dniu 25 maja macie iść, aby od-
dać swój głos. Do tego lokalu wyborczego bę-
dziecie odtąd chodzić juŜ przy okazji kaŜdych 
następnych wyborów. Warto więc spojrzeć na 
wspomniane  obwieszczenie.  Przypominam 
równieŜ, Ŝe w dniu 25 maja lokale wyborcze 
czynne będą od godziny 7:00 do godziny 21-
:00. 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 
Kornelia Newy 
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Pietrowice Wielkie: Starostwo Powiatowe Racibórz oraz 
gmina Pietrowice Wielkie zapraszają na XIV Eko-Wystawę – 
Ciepło Przyjazne Środowisku która odbędzie się w dniach 10 
– 11 Maja 2014 roku. Będą miedzy innymi wystawy: budow-
nictwa, ogrody, systemy grzewcze oraz wyposaŜenie wnętrza. 
Szczerbice: W Szczerbicach klient kupując 10 losów za 30 
złotych i stawiając na numery 13,15,22,35,41,46 został milio-
nerem.  
 
Wodzisław Śląski: W Wodzisławskim Okręgu Związku 
Chórów i Orkiestr odbyło się Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo Wyborcze. Na kolejną kadencję wybrano powtórnie Kry-
stiana Dziubę. Okręg Wodzisławski skupia 6 zespołów śpie-
waczych: chór mieszany „Echo” z Syryni, chór „Jadwiga”   
z Wodzisławia, chór „Lira” z Rydułtów, chór im St. Moniusz-
ko z CzyŜowic, chór „Słowik nad Olzą” i chór męski „Echo” 
z Biertułtów, chór „Spójnia” z Marklowic, oraz orkiestry dę-
te: orkiestra z KWK Jas-Mos, orkiestra  „Zofiówka” oraz 
orkiestra „Marcel”. GUS namieszał! „Nauczyciele publicz-
nych szkół i przedszkoli za godzinę pracy zarabiają więcej niŜ 
wynoszą przeciętne stawki krajowe. Więcej niŜ lekarze czy 
programiści” informuje GUS. A jakie są zarobki nauczycieli 
w powiecie wodzisławskim liczone brutto: staŜysta 2700 zł, 
nauczyciel kontraktowy 3000 zł, nauczyciel mianowany 3500 
zł, nauczyciel dyplomowany 5000 zł. 
 
Gaszowice: „Zapomniane zwyczaje naszych przodków” – 
taki projekt realizowało Stowarzyszenie Ruch Wspierania 
Inicjatyw Społecznych Urwis z Gaszowic. Pod okiem pań 
Koła Gospodyń Śląskich z Łukowa dzieci uczestniczyły w 
regionalnych warsztatach. Same kisiły kapustę i ogórki, darły 
pierze, haftowały, piekły chleb, robiły kosze wiklinowe, przy-
gotowywały powidła, pączki i smalec. 
 
Rydułtowy: Wezwani policjanci z komisariatu w Rydułto-
wach do jednego z marketów ujęli złodzieja. Okazało się, Ŝe 
20-letni męŜczyzna załoŜył na siebie bluzę i buty w markecie 
a nad to pod bluzę schował odzieŜ z półek i myślał Ŝe wyjdzie 
niezauwaŜony. Jednak ekspedientki zauwaŜyły ten proceder  
a ochraniarz wezwał policję. W czasie gdy złodziej wyciągał 
skrytą odzieŜ jedna z pracownic zauwaŜyła Ŝe równieŜ zło-
dziej ma na sobie odzieŜ ze sklepu. Na ten moment przybyła 
policja która ujęła złodzieja któremu grozi do 10 lat więzienia 
 
Mszana: Na słynnym moście w Mszanie przeprowadzono 
test wytrzymałościowy. Jednorazowo na most wjechało 60   
cięŜarówek o masie 2500 ton. Test wypadł pomyślnie i inwe-
stor GDDKiA informuje, Ŝe cały odcinek A1 Świerklany – 
Gorzyczki zostanie dopuszczony do ruchu jeszcze w pierw-
szym półroczu.  
 
Wodzisław: Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu 
rozszerza działalność. Uroczyście otwarto nowy obiekt tj. 
nowoczesną wodną pralnię ekologiczną. Pralnia powstała  
w zaadoptowanym budynku szpitalnej kotłowni. Inwestycja 
kosztowała około 1 mln złotych. Jest jednak wyjątkowa bo 
oferuje klientom unikatowy i nowoczesny system wodnego 
czyszczenia garderoby a prace znalazły tu osoby niepełno-
sprawne które na normalnym rynku pracy nie mają szans jej 
zdobyć. Obecnie Wodzisławski Zakład Aktywności Zawodo-
wej zatrudnia 35 osób niepełnosprawnych i prawdopodobnie 

zatrudnienie się jeszcze zwiększy.  
 
Rybnik: WyróŜniający się w otoczeniu komin po  byłym 
browarze rybnickim który przylega do galerii „Focus” jest  
w remoncie. Po jego zakończeniu komin będzie nadal cieszył 
unikalną architekturą ale będzie teŜ wyróŜnikiem spośród 
galerii. 
 
Rydułtowy: Dwaj Rydułtowianie w wieku 34 i 38 lat włama-
li się do domu jednorodzinnego i pobili 82 letniego właścicie-
la a następnie skradli mu 100 tyś złotych które trzymał  
w mieszkaniu. Dzięki zaangaŜowaniu i wytrwałości ryduł-
towskich funkcjonariuszy udało się zatrzymać obu bandytów. 
Odzyskano teŜ część skradzionych pieniędzy a bandyci siedzą 
w areszcie śledczym.  
 
Jastrzębie – Zdrój: Hotel „Diament” – jeden z symboli 
świetności miasta Jastrzębia zostanie zburzony. Warto wie-
dzieć, Ŝe hotel ten został oddany w 1989 roku i był obiektem 
wielofunkcyjnym. Znajdowało się w nim 76 pomieszczeń 
biurowych, 144 pokoi hotelowych, 4 sale konferencyjne, re-
stauracja, dyskoteka, kręgielnia i basen pływacki. Obiekt jest 
juŜ zamknięty ze względu na wysokie koszty utrzymania (680 
tyś zł/rok) i kiepski stan techniczny od 2 lat. W miejsce roze-
branego hotelu ma powstać biurowiec „Centrum Usług 
Wspólnych”.  
 
Wodzisław: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszuku-
je kandydatów na rodziny zastępcze dla  dzieci pozbawionych 
opieki rodzicielskiej. Chętni do tworzenia rodzin zastępczych 
proszeni są o zgłoszenie się w PCPR w Wodzisławiu Śląskim 
przy ul. Wałowej 30. Kandydaci spełniający wymogi zostaną 
objęci bezpłatnym szkoleniem oraz wsparciem. Na opiekę  
w rodzinnych domach oczekuje nadal ponad 30 osób.  
 
Kopalnie: Jankowice, Marcel i Rydułtowy — Anna nagro-
dzone za bezpieczeństwo 
Konkurs na najbezpieczniejszą kopalnię 2013 roku zdomino-
wały zakłady Kompanii Węglowej. Kopalnie Jankowice, 
Marcel zdobyły najwaŜniejsze wyróŜnienia. Rozstrzygnięcia 
zapadły podczas tegorocznej gali konkursowej XXIII Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej 27 lutego w Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie. KWK Jankowice zajęła pierwsze 
miejsce w kategorii Bezpieczna Kopalnia, ex aequo z KWK 
Brzeszcze. W kategorii najlepszej kopalni na drugim miejscu 
uplasowała się KWK Marcel razem z kopalnią Budryk nale-
Ŝącą do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kopalnia Rydułtowy-
Anna zwycięŜyła w kategorii Największy Postęp.  

Rydułtowy: IX Powiatowy Konkurs Recytatorski  
18 marca w Rydułtowskim Centrum Kultury odbył się IX 
Powiatowy Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Szko-
łę Podstawową nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach. Wy-
stąpiło w nim 32 recytatorów z klas 4-6 szkół podstawowych 
powiatu wodzisławskiego. KaŜdy uczestnik prezentował 
utwór poetycki i fragment prozy. Uczestników oceniało 5-
osobowe jury. - Brane są pod uwagę dobór repertuaru, inter-
pretacja, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny, dykcja i 
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modulacja głosu - wylicza Aldona Skrzyszowska, wicedyrek-
tor SP 1.  
Pierwsze miejsce zajął Rafał Czepczor z SP nr 1 w Pszowie. 
Drugie miejsce zdobyli Tobiasz Konieczny z SP w Marklowi-
cach i Felicja Rittersberger z SP w CzyŜowicach, a trzecie 
miejsce Hanna Hawel z SP nr 1 w Pszowie i Mateusz Kubicz  
z SP nr 28 w Wodzisławiu. WyróŜnienia otrzymali Mateusz 
Nowak z SP nr 1 w Rydułtowach, Dorian Guz z SP nr 3 w 
Wodzisławiu i Wiktoria Piechoczek z SP nr 2 w Pszowie. Tro-
je zwycięzców weźmie teraz udział w kolejnym etapie konkur-
su, tym razem na szczeblu wojewódzkim w Bielsku-Białej.  
 
Rydułtowy: Kolejne Dni Rydułtów odbędą się w dniach 30 –
31 sierpnia na terenach rekreacyjnych przy ul. Bema. Jedną  
z gwiazd będzie Ewa Farna ale atrakcją niewątpliwie będzie 
teŜ występ polsko-czeskiego zespołu Legend. Nie zabraknie 
teŜ innych atrakcji tak dla młodej jak i starszej widowni. 
 
Wodzisław: Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła otrzymał 
w Warszawie wyróŜnienie — tytuł Samorządowca — spół-
dzielcy. Starosta znalazł się wśród 39 osób wyróŜnionych z 
całego kraju.  
 
 Wodzisław: Oferta dla seniorów. Mieszkańcy powiatu w wie-
ku 50 lat i więcej mogą wziąć udział w projekcie Wodzisław-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Profilaktyka broni  
i chroni, nie pozwala by czas nas dogonił”. Projekt jest współ-
finansowany przez starostwo powiatowe. 
 
Rybnik: Ostatnie decyzje Kompanii Węglowej mocno wku-
rzyły emerytów górniczych. Emeryci rozumieją cięŜką sytu-
ację górnictwa spowodowaną niską ceną zbytu węgla i ogrom-
ną konkurencją ze strony firm ukraińskich i amerykańskich ale 
zauwaŜają, Ŝe oszczędności szuka się tylko na emerytach. Fakt 
ten spowodował, Ŝe powstaje Związek Emerytów Górniczych 
Kompani Węglowej SA bo emeryci juŜ nie wierzą w Ŝadne 
inne związki zawodowe. 
 
Zabrze: Kolejny wielki obiekt (szpital o największej kubatu-
rze w Polsce) który miał słuŜyć Akademickiemu Centrum Me-
dycznemu w Zabrzu został wysadzony. Budowa tego kolosa 
kosztowała ponad 400 mln złotych i nigdy ten obiekt nie został 
ukończony . To jeden z przykładów megalomanii naszych 
władz wojewódzkich i centralnych. 
 
Region: W naszym regionie odbyło się sporo kiermaszy wiel-
kanocnych. Takie kiermasze z występami zespołów regional-
nych i dziecięcych odbyły się m.in. w Kornowacu, Górkach 
Śląskich, Lyskach, Rydułtowach a największa odbyła się  
w Pietrowicach Wielkich z udziałem władz wojewódzkich, 
parlamentarzystów i włodarzy gmin powiatu raciborskiego. Na 
tym VII Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych mieli-
śmy okazję po raz kolejny wystąpić z piosenkami regionalny-
mi (chodzi oczywiście o zespół Rzuchowianki i Miłośników  
z TMR-u) Takie imprezy pozwalają propagować nie tylko 
potrawy świąteczne ale teŜ ozdoby, gadŜety, wystroje, stroje 
regionalne, przyśpiewki, pląsy i inne elementy tradycji świą-
tecznej i regionalnej.  
 
Region: - pogrzebanie basa. W ostatnim wydaniu Kluki poka-
zywaliśmy zdjęcia i opis tradycji na zakończenie karnawału 

czyli tzw. pogrzebanie basa. Dotyczyło to imprez w Rydułto-
wach i w Kobyli ale takie imprezy odbyły się teŜ w Chwałowi-
cach i Niedobczycach. To dobrze świadczy, Ŝe organizatorzy 
zabaw pamiętają o tej tradycji. Szkoda, Ŝe młodsze pokolenie 
nie naśladuje w tym względzie klubów emeryckich.  
 
Rybnik—Rydułtowy: StraŜnicy Miejscy w Rybniku ukarali 
500 złotowymi mandatami dwóch delikwentów, jeden zała-
twiał swoje potrzeby fizjologiczne w pasaŜu w samym cen-
trum miasta a drugi śmiecił na prywatnej posesji w Gortatowi-
cach. Szkoda, Ŝe nie wiemy o mandatach dla osób którzy noto-
rycznie piją alkohol poza lokalem Warki (ul. Traugutta) zaś za 
rogiem stale załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne a w tym 
nie brakuje osób które swoje wymiociny zostawiają nawet na 
schodach prowadzących do siedziby TMR-u lub za płot ota-
czający.   
 
Czernica: W Nowinach Wodzisławskich jest artykuł o byłym 
proboszczu księdzu Janie Kapołka który na trwale zapisał się 
w pamięci mieszkańców Czernicy i nie tylko. Warto wiedzieć, 
Ŝe ksiądz Kapołka był budowniczym obecnego kościoła.  
 
Region: Statystyki w naszym regionie są dość zaskakujące 
okazuje się, Ŝe ślubów jest coraz mniej ale w niektórych mia-
stach rodzi się coraz więcej dzieci. Tak dzieje się w śorach, 
Jastrzębiu — Zdroju, Raciborzu. Czekamy na dane z Ryduł-
tów, Pszowa, Radlina. Wiemy natomiast, Ŝe w Rybniku jest 
coraz mniej urodzeń. Dotyczy to równieŜ Wodzisławia.   
 
Jastrzębie: Informacja Nowiny i Dziennik Zachodni. Autorzy 
artykułów w tych gazetach zadają pytania: Zrozpaczony ojciec 
i maŜ, czy bezwzględna bestia? Chodzi oczywiście o Dariusza 
P. z Ruptawy podejrzanego o podpalenie własnego domu wy-
nikiem czego zginęła cała rodzina za wyjątkiem najstarszego 
syna. Oto wypowiedzi niektórych osób. (ksiądz Bogusław 
Zalewski proboszcz z Ruptawy) „Chciałbym się jutro obudzić 
i usłyszeć , Ŝe to wszystko nieprawda. Byłem przy Dariuszu P. 
kiedy umierało mu kolejne dziecko to w jaki sposób je Ŝegnał 
tulił mówił do niego było przejmujące i zarazem w pewien 
sposób piękne. Nie mogę uwierzyć w to, Ŝe spowodował 
śmierć swoich najbliŜszych ale jeśli to prawda wytłumacze-
niem moŜe być jakaś głęboka choroba”. (ksiądz Wojciech 
Grzesiak mówi) „Dariusz P. odnajdywał się w kościele jeździł 
na kurs Alfa do Gołkowic. To najwyŜszy stopień świeckiego 
pogłębienia więzi z Bogiem. Zaczął udzielać się w Jastrzęb-
skim hospicjum! Kilka miesięcy temu poprosił mnie o sakra-
ment chorych dla umierającego ojca. Jeśli on faktycznie to 
wszystko zaplanował to jest lepszy od Hannibala Lestera, bo-
hatera „Milczenia Owiec” - dodaje duchowny. I tak po ludzku 
mówi, Ŝe jeśli Dariusz P. miał problemy finansowe i jednocze-
śnie tak bardzo kochał swoją rodzinę, to powinien zrobić coś 
innego… Na pewno nie wysyłałbym bliskich na tamten świat. 
Tymczasem tabloidy donoszą, Ŝe kilka tygodni temu Dariusz 
P. zaręczył się z kobietą którą poznał na pielgrzymce kilka 
miesięcy po śmierci swojej rodziny. Jak pisze „Fakt” to wdo-
wa, matka czwórki dzieci równieŜ mocno związana z kościo-
łem. — Jeśli to wszystko prawda to powinien dostać czapę. 
mówi Dariusz P. z Ruptawy. Koniec cytatu. Wiadomo, Ŝe po 
przedstawieniu zarzutów Dariusz P. został aresztowany i grozi 
mu doŜywotnie więzienie.  

Zebrał H. M 



Władza wiejska — Sołtys!  

U rząd Sołtysa pojawił się w Polsce w średniowieczu 
a sprawująca go osoba reprezentowała właściciela 
wsi. Sołtys korzystał z przywilejów niedostępnych 
zwykłym chłopom: miał udział w dochodach feu-

dała z tytułu pobieranego od chłopów czynszu i od wymierzo-
nych kar. Sołtysem mógł być szlachcic, mieszczanin lub 
chłop. Do praw i obowiązków sołtysa naleŜało zbieranie czyn-
szu, przewodniczenie ławie wiejskiej, partycypowanie w do-
chodach feudała ( 1/6 czynszów i 1/3 kar sądowych), miał 
prawo do posiadania jatek, młyna czy kuźni. Sołtys miał obo-
wiązek konnej słuŜby wojskowej. Pozycja społeczna i ekono-
miczna sołtysa była stosunkowo mocna i mógł konkurować 
nawet ze średnio zamoŜną szlachtą. Z tego względu szlachta 
wymogła na królu Jagielle tzw. Statut warcki, na mocy które-
go szlachcic mógł wykupywać sołectwa. Od XV wieku do 
XVIII wieku sołtysi stali się nadzorcami pańszczyźnianymi  
i pomocnikami właściciela wsi. W Polsce rozbiorowej i w 
okresie międzywojennym sołtys stał na czele najniŜszej jed-
nostki administracyjnej — gromady. W latach 1954-72 sołtys 
był pośrednikiem między mieszkańcami wsi a gromadzką radą 
narodową a po 1973 r między mieszkańcami a gminna radą 
narodową oraz naczelnikiem gminy. Obecnie sołtys jest orga-
nem wykonawczym sołectwa a wybierają go mieszkańcy. Soł-
tysem wioski zwykle zostaje osoba ciesząca się powszechnym 
szacunkiem. Do obecnych obowiązków sołtysa naleŜy m.in. : 
reprezentowanie sołectwa na zewnątrz zwoływanie zebrań 
wiejskich, realizowanie uchwał Rady Gminy, pobieranie po-
datku rolnego i leśnego. Obecnie w Polsce jest 40300 sołty-

sów. Sołtysi zrzeszeni są w Krajowym  Związku Sołtysów. 
Warto wiedzieć, Ŝe w naszym regionie do najaktywniejszych 
sołtysów naleŜą sołtysi z gminy Lyski ale teŜ sołtysi z innych 
gmin równieŜ naleŜą do bardzo aktywnych. Fakt ten potwier-
dzają organizowane przez nich imprezy a w tym doŜynki. Czę-
sto sołtysi są teŜ prezesami klubów gminnych czy komendan-
tami ochotniczych straŜy poŜarnej.   
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Zdj ęcia przedstawiają zburzony pomnik powstańców śląskich na rydułtowskim cmentarzu przez hitlerowców  
w 1940 r  

Z archiwum Pana Ryszarda Strzelca  
Tak wyglądał pomnik powstańców śląskich w Ry-

dułtowach przed zburzeniem 
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Od kwietnia jestem Redaktorem Naczelnym gazety 
"Kluka" w której chciałbym wprowadzić parę kosmetycz-
nych zmian. 
Oprócz zmian w wyglądzie okładki wprowadzę krzyŜów-
kę z nagrodami, dział dla przedsiębiorców oraz rubrykę 
z oceną instytucji tz. "plusy" i "minusy". Będę takŜe się 
starał nawiązać współpracę z instytucjami oraz gminami 
sąsiadującymi. 
Dodatkowo chcę utworzyć portal www.kluka24.pl gdzie 
zamieszczone będą informacje kontaktowe do wszyst-
kich instytucji powiatu wodzisławskiego i rybnickiego 
oraz dodawane artykuły i nowinki z miasta. Będzie tam 
takŜe wyszukiwarka firm z naszego regionu. Portal ten 
będzie uzupełnieniem wydania papierowego. 
Proszę takŜe o przesyłanie propozycji na adres Redak-
cji. Wszystkie propozycje przeanalizujemy, a najciekaw-
sze zrealizujemy. Prosimy tez przysyłać teksty do gaze-
ty. Proponujemy teŜ odpłatna reklamę w gazecie, a dla 
osób nie prowadzących działalności gospodarczej pro-
ponujemy odpłatne zamieszczanie Ŝyczeń świątecz-
nych, urodzinowych, imieninowych, a takŜe podzięko-
wań. MoŜna takŜe zamieścić zdjęcie rodziny lub pocie-
chy bez opisu lub z opisem np. co lubi, itp. PowyŜsze 
cele będę starał się zrealizować i myślę, Ŝe się to uda  
z pomocą Czytelników i pozostałych Członków Redak-
cji. Zapraszam takŜe młodzieŜ do pisania o swoich pa-
sjach lub krótkiego opisu gier komputerowych lub in-
nych rzeczy, którymi dzisiaj interesuje się młodzieŜ. Dal-
sze plany to ponowne utworzenie z miesięcznika dwuty-
godnika, aczkolwiek będzie to zadanie cięŜkie i praco-
chłonne, ale nie mówimy "nie". 
Mam teŜ plan zwiększenia punktów dystrybucyjnych  
i myślę, Ŝe gazetę będzie moŜna dostać w większej ilo-
ści punktów, ale dopiero jak ruszy portal. 
Plany duŜe, a ich powodzenie zaleŜy takŜe od Państwa 
czyli Czytelników. 
 
Redaktor Naczelny Grzegorz Krajczok 

Porady prawne i obywatelskie  
ChociaŜ projekt „Świadomy Obywatel” zakończył 
się w grudniu 2013 r, w Towarzystwie Miłośników 
Rydułtów nadal udzielane są nieodpłatne porady 
prawne! Odbywają się w kaŜdą środę w godz. 9.00 
– 12.00. Porady udzielają prawnicy ze Stowarzy-
szenia – Fundacja Obrony Praw Człowieka ‘Dura 
Lex, Sed Lex’ – z Rybnika. Chętni do porad muszą 
się zarejestrować wcześniej w siedzibie TMR-u 
osobiście lub telefonicznie 32 414 00 66  

Na zdjęciu: prawnik p. Katarzyna Wojtas oraz 
klient p. Bogusława.  
Warto dodać, Ŝe prawnicy od lutego udzielili w sie-
dzibie TMR aŜ 91 porad.  

Kilka słów Redaktora Naczelnego. 

Moje krótkie rozwaŜania 
1 maja przez kilka dziesięcioleci kojarzą się nam z pochodami, czynami 1 majowymi a ja w cale tego nie wspominam jako coś 
złego. Jednak ostatnie 10 lat to 1 maj związany jest z naszą przynaleŜnością do Unii Europejskiej. Od momentu zburzenia muru 
berlińskiego byliśmy gorącymi zwolennikami przystąpienia do Unii Europejskiej. A w Rydułtowach juŜ od 1992 r korzystaliśmy 
z środków europejskich, w ramach tzw. środków przedakcesyjnych a później ze środków UE. Towarzystwo Miłośników Ryduł-
tów jako pierwsza organizacja w Rydułtowach i jedna z pierwszych w regionie realizowała tzw. miękkie projekty które oferowa-
ły fundusze europejskie. A w mieście z środków europejskich i banku światowego zbudowano niemało i jest to zasługom władz  
i administracji wszystkich kadencji od chwili odłączenia się od Wodzisławia. Nie będę wymieniał wszystkich inwestycji —
niewątpliwie zrobi to Urząd Miasta ale wszystko to co zostało zrobione składa się na obraz naszego miasta które nadzwyczajnie 
się zmieniło i wypiękniało. Nadal mnie jednak denerwują zalegające śmieci i niektóre zapuszczone parcele a zwłaszcza teren 
wzdłuŜ kolei. Śmieci to chyba problem światowy bo ostatnio miałem okazję być w Brukseli a przejazdem teŜ w Holandii i 
Niemczech i niestety problem śmieci poza centrami miast i głównymi arteriami jest taki sam. Zaśmiecenie zaszokowało mnie teŜ 
w naszym Ustroniu i tym bardziej przyjemnie przejeŜdŜa się przez wsie powiatów rybnickiego, wodzisławskiego i raciborskiego 
bo tam na ogół czysto i kwiaty. W mieście teŜ tak moŜe być i w duŜej części tak w naszych Rydułtowach jest! Przed nami wybo-
ry do europarlamentu. Namawiam do uczestnictwa w tych wyborach ale nie rozumiem wypowiedzi polityków PIS-u i Prawicy 
K. Mikkiego którzy mówią o UE, Ŝe to beee a chcą być w parlamencie bo „chcą zniszczyć ten twór”. W tych wyborach na Ślą-
sku zawaŜy niestety sprawa fatalnej sytuacji w górnictwie, co teŜ jest powiązane z sytuacją na Ukrainie bo bardzo tani węgiel  
z Ukrainy i „przyjaciół” z ameryki zalewa nasz rynek. Zacząłem swoje rozwaŜania od historii i tu mamy propozycję by została 
uhonorowana osoba która zostawiła trwały ślad w dokumentowaniu zmian w Rydułtowach. Chodzi o pana Ryszarda Strzelca 
fotografika, hobbysty, modelarza kartonowego. By to uczynić jako Zarząd TMR-u wnosimy do Rady Miasta prośbę — wniosek 
o uhonorowanie p. Strzelca odznaczeniem „Złote Grabie”. H. Machnik   
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Okr ągła rocznica 

„Choć mundurów juŜ nie mają – doradą młodych wspierają”. 
Około trzystu dwudziestu byłych instruktorów harcerstwa 
przyjechała 5 kwietnia do Domu Oświaty Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach świętować okrągłą rocznicę 10 – lecia powsta-
nia stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Zebra-
nych powitał przewodniczący Zarządu SRH „ Czuwaj” dh. 
hm Janusz Woźniak Wśród zaproszonych gości obecni byli: 
władze miasta Katowice, parlamentarzyści , przedstawiciele 
Sejmiku wojewódzkiego, z-ca Naczelnika ZHP, przedstawi-
ciele prezydenta Komorowskiego z listem gratulacyjnym oraz 
prezydenci, burmistrzowie miasta naszego województwa. Po 
odśpiewaniu hymnu Polski oraz kilku harcerskich piosenek, 
kolejno głos zabierali zaproszeni goście. W swych wystąpie-
niach sięgali pamięcią jak to sami byli harcerzami. Przemó-
wienia przeplatane były występami młodzieŜowego harcer-
skiego chóru. Druh przewodniczący hm Janusz Woźniak 
przypomniał dotychczasową działalność, osiągnięcia SRH 
„Czuwaj” na przestrzeni 10 – ciu lat oraz przedstawił w skró-
cie plan działania stowarzyszenia na najbliŜszy okres. W dal-
szej części spotkania odbyło się uroczyste wręczenia odzna-
czeń i wyróŜnień. NajwyŜszym odznaczeniem było wręczenie 
Laski Skautowskiej przez Naczelnika ZHP profesorowi Bi-
blioteki Śląskiej druhowi Janowi Malickiemu. Wśród odzna-
czonych złote i srebrne medale otrzymali dwaj członkowie 
rydułtowskiego Kręgu za zasługi dla rozwoju województwa 
śląskiego dh. hm Stanisław Brzęczek i phm Henryk Bańczyk 
za zasługi dla chorągwi śląskiej. Dodatkowo pamiątkowe 
ksiąŜki wręczyła Pani burmistrz Kornelia Newy. W udziela-
nych wywiadach dla róŜnych mediów seniorzy instruktorzy 
podkreślali, Ŝe będą słuŜyć wszelką pomocą i wsparciem 
Związkowi Harcerstwa Polskiego. Później odsłonięto pamiąt-
kową tablicę oraz poświęcono ją, przypominając, Ŝe w latach 
1935-39 w tym gmachu biblioteki śląskiej była siedziba Ślą-
skiej Komedy  Związku Harcerstwa Polskiego. Nie zabrakło 
kawowego poczęstunku oraz tradycyjnej harcerskiej gro-
chówki. OdjeŜdŜając autokarem z piosenką harcerską Ŝegnali-
śmy wspaniałe spotkanie po latach.  
hm Stanisław Brzęczek 

 

 

 

Przebudowa drogi, wjazd do marketu od ulicy  
Bohaterów Warszawy 

Nowy market  
Foto. H. Machnik 

Nowe inwestycje w Rydułtowach 
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Rodziny, które wychowują troje i więcej dzieci, a takŜe rodzi-
ny zastępcze, będą mogły korzystać z ulg. Na razie w instytu-
cjach miejskich. 
Program przyjęła Rada Miasta. Na razie ulgi będą obejmować 
korzystanie z instytucji miejskich. Z kartą Rodzina 3+ moŜli-
wy będzie zakup biletów wstępu ze zniŜką na płatne imprezy 
kulturalne organizowane przez Rydułtowskie Centrum Kultu-
ry Feniks. Obowiązywać teŜ będą zniŜki na usługi świadczo-
ne przez Bibliotekę Publiczną Miasta Rydułtowy im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego. W przyszłości miasto ma jednak na-
dzieję na rozszerzenie oferty m.in. poprzez pozyskanie do 
programu okolicznych firm. – Będziemy rozmawiać z przed-
stawicielami sieci handlowych znajdujących się w Rydułto-
wach o zniŜkach w zakupach dla rodzin wielodzietnych – 
mówiła na marcowej Komisji BudŜetu burmistrz Kornelia 
Newy. To jeszcze nie wszystko. – Planujemy rozmowy z 
przedstawicielami miasta Radlin i Pszów o wprowadzeniu 
zniŜki dla członków rodzin wielodzietnych z Rydułtów na 
korzystanie z ich obiektów, czyli basenu krytego i lodowiska. 
Radlin i Pszów obciąŜą nas wtedy fakturą za korzystanie z 
kartą Rodzina 3+ - dodała burmistrz Newy. Regulamin przy-
znawania, wydawania i korzystania z karty Rodzina 3+ oraz 
jej wzór wprowadzony zostanie w drodze zarządzenia Burmi-
strza Miasta.   

10 maja Rydułtowska biblioteka przygotowuje nie lada nie-
spodziankę dla najmłodszych – Wioskę smerfów. Będą to gry 
i zabawy dla dzieci. Rozpoczną się o godz. 10.00, potrwają do 
12.00. Wstęp wolny. Obowiązują darmowe bilety. Więcej 
informacji pod nr tel. 45 77 813 lub na stronie 
www.biblioteka.rydultowy.pl 

25 maja o godz. 16.00 w Miejskich Ośrodku Kultury w Pszo-
wie rozpocznie się Dzień Matki ze Śląską Listą Szlagierów. 
Na scenie wystąpią Mirek Szołtysek, Duo Fenix – Dwa Fyni-
ki, Brygida i Robert Łukowski. Imprezę poprowadzi Euge-
niusz Witek Geno. Cena biletu 45 zł. 

Lyski. 29 i 30 kwietnia gmina Lyski organizuje akcję, pod-
czas której będzie moŜna otrzymać sadzonki w zamian za 
oddanie minimum 10 zuŜytych baterii. – Mając na uwadze 
zbliŜający się Dzień Ziemi oraz termin kanonizacji naszego 
papieŜa Polaka, gmina organizuje akcję na placu przed Urzę-
dem Gminy. Potrwa ona przez dwa dni w godzinach od 10 do 
15 – informuje lysecki urząd. Aby otrzymać sadzonki drzew, 
naleŜy oddać zuŜyte baterie. KaŜdy kto spełni ten wymóg, 
moŜe otrzymać trzy drzewka. Gmina zachęca mieszkańców, 

aby posadzone u siebie drzewko było symbolem upamiętnie-
nia procesu beatyfikacji papieŜa Jana Pawła II. Partnerami są 
Nadleśnictwo Rybnik oraz Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.   

Rybnik, Region. Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafran-
ków organizuje II Festiwal Muzyczny im. Henryka Mikołaja 
Góreckiego. Koncerty w Czernicy, Rydułtowach i w Rybnika, 
z którymi kompozytor był związany, odbędą się w dniach od 
6 do 22 maja. Przypomnijmy, Ŝe urodzony w Czernicy w 199-
3 roku Górecki był uczniem rybnickiej szkoły Szafranków,  
a potem obsolwentem Państwowej WyŜszej Szkoły Muzycz-
nej w Katowicach (1960 r.), później profesorem klasy kompo-
zycji i w końcu rektorem uczelni (1975 – 1979). Wspólnie z 
grupą innych polskich kompozytorów (Penderecki, Serocki) 
wypracował nowoczesny typ muzyki zwany sonoryzmem. 
Przepustką do światowej sławy była wykonana po raz pierw-
szy w 1975 roku III symfonia, nazwana teŜ Symfonią pieśni 
Ŝałosnych, która nieoczekiwanie w 1992 roku stała się hitem 
światowych list przebojów muzyki klasycznej. H.M. Górecki 
zmarł w listopadzie 2010 roku. Festiwal jest poświęcony jego 
pamięci. Rozpoczyna się 6 maja koncertem „Maksymalnie… 
Górecki” w kościele pw. Królowej Apostołów w Rybniku 
(godzina 19). W programie Trzy utwory w dawnym stylu 
Góreckiego, F. Mendelssohn – Koncert skrzypcowy e-moll 
op.64, L. van Betthoven – VIII Symfonia. Wystąpią: Filhar-
monia Rybnicka im. Braci Szafranków pod dyrekcją Jerzego 
Maksymiuka, na skrzypcach zagra Piotr Pławner. Drugi kon-
cert festiwalowy „Korzenie me i me źródła”, zaplanowano  
w kościele pw. NMP w Czernicy. W programie wybór pieśni 
a cappella na chór mieszany. Czwarty koncert festiwalowy, 
„Z rybnickiego rynku” , odbędzie się w muzeum w Rybniku. 
Zabrzmią: VIII Kwartet op. 110. D. Szostakowicza, Kwintet 
Es-Dur op. 97 A. Dvoraka. Wystąpią Kwertet Śląski oraz 
ElŜbieta MroŜek – Loska – altówka. Piąty koncert, ‘Pośród 
węglowych Alp”, w Rydułtowskim Centrum Kultury. W pro-
gramie m.in. Kwintet Kilara oraz Burleska na kwintet instru-
mentów dętych Twardowskiego, a zagra ponownie Krakow-
ski Kwintet Dęty. 

 

Urząd Miasta zaprasza: 

-Urząd Miasta poprzez RCK „Feniks” ogłosił konkurs 
kompozytorski na hejnał miasta Rydułtowy.  
 
-1 maj RCK „Feniks” Dni Otwarte Funduszy Europej-
skich godz. 16.00 wernisaŜ (RCK) godz. 17.00 koncertów 
chórów „Lira” i „Cecylia” na „ROSIE”  
 
-3 maj godz. 18.00 RCK koncert Teresy Werner  
16 maj godz. 17.00 RCK „Feniks” kabaret NEO-NÓWKA 

W Rydułtowach rusza program Rodzina 3+ 

W bibliotece będzie smerfastycznie!  

Dzień Matki z List ą Śląskich Szlagierów  

Drzewko za baterie  

Drugi Festiwal Góreckiego 
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Wypracowania uczniów na temat mitologii  

i historii. 
 
-Dedal potrafił róŜne rzeczy więc Ŝona Minosa 
urodziła dziecko.  
 
-Kain zamordował Nobla.  
 
-Najbardziej znanym hebrajczykiem był MojŜesz 
który Ŝył w I części Biblii. 
 
-Pięta Achillesa to miejsce wraŜliwe na śmierć.  
 
-Po ogłoszeniu X przykazań MojŜesz uznał je 
za nieŜyciowe i rzucił w przepaść.  
 
-Sfinks to baśniowe zwierzę: pół kobieta, pól 
lew, pół orzeł.  
 
-Amerykanie mieli swój interes w Morzu Śród-
ziemnym.  
 
-Cały cięŜar utrzymania chłopa w Egipcie spa-
dał na barki kobiety. 
 
-Car idąc do celu opierał się na mordzie. 
 
-Cesarz Klaudiusz był nieśmiały więc nie odwa-
Ŝył się zabić swojej Ŝony.  
 
-Królowa Kinga została święta bo Bolesław był 
wstydliwy. 
 
-Franciszek Józef oprócz kobiet klepał teŜ ko-
nie, podczas gdy inni klepali biedę. 
  
-Drzymała woził się wozem naokoło a Niemcy 
mogli mu naskoczyć. 
 
 

Spisała Danuta Kałurza 
 
 
 

Święta Wielkanocne za pa-
sem, lato przed nami – trze-
ba wziąć się za siebie i zrzu-
cić zbędne kilogramy 
 – czas na detoks. Mecha-
nizm oczyszczania jest pro-
sty – najpierw stopniowo 
eliminujemy z codziennej diety produkty ‘truj ące’ w postaci 
cukru, kawy, tytoniu, przetworzonych pokarmów, konwen-
cjonalnych kosmetyków itd. Następnie zaczynamy etap 
prawdziwego odtruwania. Jego długość dobieramy indywi-
dualnie Średnio oczyszczanie trwa od 3 -14 dni.   
Produkty do spoŜywania podczas oczyszczania:  
Cytryna . Pobudza ruchy perystaltyczne jelit, dostarcza witami-
ny C i bioflawonoidów  zawartych w skórce. 
Jabłka. Pełne błonnika - nierozpuszczalnego i rozpuszczalnego 
(pektyna), które chłoną toksyny.  
Siemię lniane. Pełne kwasów Omega-3, błonnika i lignanów. 
Siemię mielić zawsze bezpośrednio przed spoŜyciem  
(np. w młynku do kawy).  
Kapusta biała. Posiada antyoksydanty – glukozynolany, mają-
ce silne działanie antynowotworowe, witaminy C i K. Aby  
wykorzystać jej pełen potencjał antyoksydacyjny naleŜy jadać 
ją na surowo (surówki, soki).  
Rukola. Drobne listki są ciemnozielone i pełne chlorofilu.  
Luteina i zeaksantyna natomiast działają odmładzająco na skórę  
i chronią wzrok. 
Czosnek. Bogaty w związki siarki, pomaga w produkcji gluta-
tionu i usuwaniu  szkodliwych bakterii i droŜdŜy z uwagi na 
silne działanie antybakteryjne. 
Zielona pietruszka. Źródło chlorofilu, witaminy K i C, kwasu 
foliowego i beta-karotenu. Podnosi poziom glutationu.  
Buraki czerwone. Pełne potasu, błonnika i antyoksydantów. 
Betacyjanina ma działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne  
i oczyszczające. Wyciskany sok z buraka świetnie komponuje 
się z jabłkiem, cytryną i imbirem - dzięki tym dodatkom buraki 
tracą swój nieco ziemisty posmak. 
Zielona herbata. Niestety zawiera nieco kofeiny, lecz w odróŜ-
nieniu od takiej np. kawy, ma potęŜny antyoksydant EECG, 
który ochroni przeciąŜoną podczas detoksu wątrobę. Posiada 
teŜ działanie antycholesterolowe i antynowotworowe. 
Migdały.  Bogate w witaminę E, białko, błonnik i kwasy tłusz-
czowe, a takŜe magnez, wapń, Ŝelazo i fosfor.  
Imbir.  Silnie przeciwzapalny i oczyszczający.  
Kalafior.   Bogaty w glukozynolany, błonnik i witaminę C  
 

Przygotowała: Karolina Freund 

 

 

 

Humor Humor Humor 
Nazwa firmy 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
Czas zadbać o swoją odporność. 
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Pomoc osobom starszym 
 i niepełnosprawnym! 

„ świat kurczy się  
w smutku, a rozszerza  
w radości” 

A. Kępiński 

 

Podstawą pracy jest świadczenie usług 
opiekuńczo — wspomagających osobie  
w podeszłym wieku lub niepełnospraw-
nym : 
- w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych i higienicz-
nych, 
- dbanie o dobry nastrój podopiecznego i aktywizacja, 
- dojazd do klienta 

Katarzyna Wydra Kabut 
Tel. 604 108 227 
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D nia 26 marca bieŜącego roku rozpoczęła się epic-
ka wyprawa trójki uczniów  
Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach do Stambułu, 
miasta w Turcji na krańcu Europy, gdzie jak są-

dziliśmy panuje zupełnie odmienna kultura. Wyjazd był zor-
ganizowany w ramach projektu Comenius Zobacz, skosztuj  
i posłuchaj – to jest nasza ziemia. Opiekunami byli pani dy-
rektor Alicja Kołodziej, pani Joanna KałuŜa, pani Barbara 
Staniczek-Szurek oraz pan Sebastian Grela. 

PodróŜ przebiegła szybko i spokojnie.  Na miejscu 
spotkaliśmy bardzo miłych i sympatycznych ludzi, którzy 
„przygarnęli” nas do swoich domów oraz zaopiekowali się 
nami. Byliśmy zaskoczeni ich gościnnością i ciepłem rodzin-
nym. Nasi „bracia” pokazali nam przepiękne miasto, w któ-
rym nowoczesne drapacze chmur kontrastowały z bizantyjski-
mi zabytkami. Zwiedziliśmy m.in. Niebieski Meczet, Wielki 
Bazar oraz płynęli śmy statkiem po cieśninie Bosfor. Najbar-
dziej spodobała nam się wizyta w Hagii Sophii. Spróbowali-
śmy wielu potraw, których w Polsce nigdy nie spotkalibyśmy. 
Wiele z tych dań było przepysznych. Dowiedzieliśmy się  
o wielu tradycjach i zwyczajach, np: osobne spoŜywanie po-
siłków przez męŜczyzn i kobiety. Dzięki temu, Ŝe mieszkali-
śmy w normalnych rodzinach poznaliśmy Ŝycie w 14 mln 
mieście od środka: jeździliśmy transportem publicznym, cho-
dziliśmy do „spoŜywczaków” oraz spotykaliśmy się z naszy-
mi Tureckimi kolegami i koleŜankami. W szkole przywitano 
nas bardzo uroczyście – grupa w tradycyjnych strojach woj-
skowych zagrała pieśni prosto z pola walki, które miały od-
straszyć wroga imperium otomańskiego przed bitwą. Ucznio-
wie tureccy byli nami bardzo zainteresowani - traktowali nas 
wręcz jak gwiazdy rocka – cały czas pozowanie do zdjęć  
i mnóstwo fanek. Uczestniczyliśmy takŜe w zajęciach  
w szkole partnerskiej. Wydawało nam się, Ŝe lekcje są luź-
niejsze i przyjaźniejsze dla ucznia – moŜna by wprowadzić to 
w Rydułtowach. W szkole takŜe bardzo spodobała się nam 
duŜa wielofunkcyjna sala gimnastyczna. Poza nią zaś byliśmy 
zachwyceni ogromem metropolii, ale teŜ przeraŜeni ilością 
ludzi w miejscach publicznych. Wyjazd pozwolił nam, przez 
ciągły dialog, przetestować i polepszyć nasze umiejętności w 
języku angielskim – rozmowy w rodzinach, w szkole, na mie-
ście. Na pewno warto brać udział w takich projektach, ponie-
waŜ wyprawa przyniosła nam wiele pozytywnych emocji i 
wraŜeń. Poznaliśmy nowych wspaniałych ludzi i nasze nowe 
sympatie, z którymi oczywiście utrzymujemy nadal kontakt. 
Podszkoliliśmy nasz język angielski i poznaliśmy parę słów 
po turecku. Jednym słowem była to: MEGA wyprawa. Gdy-
bym mógł to z pewnością pojechałbym drugi raz. 

 

Kamil Górecki, III e 

 

 

 

 

 07 Kwiecie ń 2014  
Spotkanie autorskie z Jackiem Cyganem  autorem 
ponad tysiąca piosenek. 
 Miejsce: Bibloteka Publiczna Miasta Rydułtowy im. 
Henryka Mikołaja Góreckiego. 
 

12 Kwiecie ń 2014  
"PIKOTKI - edukacja i promocja kultury śląskiej".  
 Miejsce:  Rydułtowskie Centrum Kultury "Feniks".  
  
12 Kwiecie ń 2014  
Zawody sportowe w biegach przełajowych we 
wszystkich kategoriach wiekowych na terenie 
"Machnikowca".  
 

12 Kwiecie ń 2014  
 IV Ogólnoolski Turniej Szachowy Dzieci i Młodzie Ŝy 
"Wiosna w Rydułtowach".  
Organizator: UKS "OGNISKO" 
 

16 Kwiecie ń 2014  
Druga edycja zawodów crossowo - rowerowych w 
ramach projektu: "Ruch to zdrowie"  
Organizator: UKS "FENIKS". 
 

25 Kwiecie ń 2014  
Koncert  saksofonisty w wykonaniu Bartosza Głom-
bicy.   
 Miejsce: Mediateka Na Zakręcie (ul. Podleśna 6 c) 
 

26 Kwiecie ń 2014  
Rowerem po Rydułtowach 
 
 27 Kwiecie ń 2014  
Pierwszy koncert na Rydułtowskiej Odpr ęŜalni Sen-
sorycznej "ROSA" w wykonaniu Szkoły Muzycznej 
im. Pawła Świętego w Rydułtowach.  
 Koncert po święcony był Papie Ŝowi Janowi Pawłowi 
II. 
 

30 Kwiecie ń 2014  
XXII Memoriał Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka  
Tradycyjne biegi sztafetowe dla uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 
bieg otwarty kobiet i męŜczyzn. 

 
Relacje z tych imprez w części opublikujemy w nowym 

wydaniu Kluki. 

Z Gimnazjum nr 1 do Stambułu, czyli wizyta  

partnerska Comeniusa w Turcji. 

Odbyte imprezy w miesiącu kwietniu  
w Rydułtowach 
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Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 
szukał ludzi gotowych pójść za nim, 
Ty byłeś gotowy, poszedłeś za Panem, 
by tam daleko kierować Watykanem. 
Takich jak Ty nie było zbyt wielu, 
nasz Ty kochany Karolu- przyjacielu, 
Takiego jak Ty papieŜa juŜ nie będzie, 
choćbyśmy dzisiaj szukali wszędzie. 
Byłeś jedyny i wyjątkowy, 
Ty byłeś zawsze na wszystko gotowy, 
Ty nas jednoczyłeś i pojednywałeś, 
Ty w nie jedno serce miłość nalałeś, 
Ty byłeś jak ojciec, 
Ty byłeś jak brat, 
za Tobą podąŜał ciągle cały świat. 
Gdy w Polsce na spotkania przychodziliśmy do 
Ciebie, 
Ty nam mówiłeś "Jestem u siebie", 
a na Franciszkańskiej gdy kazałeś juŜ iść spać, 
to młodzi nie chcieli bo chcieli tam stać, 
być blisko Ciebie, razem z Tobą być, 
bo po spotkaniu z Tobą, łatwiej było Ŝyć... 
Kochałeś Tatry i Zakopane, 
tam było zawsze Twe serce całe, 
Kochałeś do ziemi Ojczystej przyjeŜdzać, 
stąd zawsze było cięŜko wyjeŜdŜać, 
Tu był Twój dom i Twe Wadowice, 
Twoje kochane Polskie okolice. 
Byłeś pasterzem a my owcami, 
Ty pozostaniesz na zawsze tu z nami... 
Santo Subito,na wieki święty, 
Miej Polskę w opiece nasz Ojcze Święty, 
A tu w naszych domach,zawsze i wszędzie, 
O Janie Pawle 2,pamiętać się będzie... 
aut. Marek Fibic (MAROS) 
 
Informacje z Parafii Św. Jerzego: 
-27.04 odpust parafialny. 
-27.04 wystawa numizmatyczna w Oratorium Św. Józefa z 
okazji kanonizacji Ojca Św. Jana Pawła II.  
Ze statystyki parafialnej:  
 

Zgodnie z długoletnią tradycją Wójt Grzegorz Gryt  zaprosił 
do restauracji „Eden” w Lyskach  pary małŜeńskie, które  
w roku ubiegłym obchodziły jubileusze poŜycia małŜeńskie-
go. Złote Gody, czyli 50-lecie małŜeństwa, w 2013 roku  
w Gminie Lyski obchodziło 19 par. Jubilaci zostali odznacze-
ni nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego „Medalami za długoletnie poŜycie 
małŜeńskie”. To odznaczenie  otrzymali : 
Stanisław i Renata Babczyński, Władysław i Adelajda Bi-
skup, Ginter i Maria Cuber, Ginter i Helena Czapla, Jan i Ewa 
Ferdynus, Zygfryd i Maria Gawron, Jerzy i Gertruda Gorki, 
Alojzy i Gerda Knura, Paweł i Anna Kocur, Jan i Irena Ko-
zielski, Otto i Barbara Langer, Joachim i ElŜbieta Merkel, 
Ryszard i Elfryda Piela, Alojzy i Helena Porwoł, Jerzy i Ja-
dwiga Procek, Maksymilian i Agata Siedlaczek, Henryk  
i Paulina Święty, Leonard i Roswita Wolnik oraz Henryk  
i Krystyna Zygmund. 
Poza Złotymi Jubilatami zaproszono takŜe pary, które przeŜy-
ły razem 60 lat i obchodziły Gody Diamentowe. Byli to  Jo-
achim i Sonia Procek, Stanisław i Lidia Korecki, Bolesław  
i Helena Durczok, Jerzy i ElŜbieta Sitek oraz Józef i Lidia 
Kieś. Niestety nie wszyscy Jubilaci mogli z róŜnych powo-
dów skorzystać z zaproszenia Wójta, tych nieobecnych od-
wiedzili jednak przedstawiciele lokalnego samorządu. 
Wszystkim Jubilatom, obecnym i nieobecnym na spotkaniu, 
wręczono wiązanki kwiatów, okolicznościowe dyplomy  
i upominki. Lysecki samorząd, poza Wójtem Grytem, na uro-
czystości reprezentowali : Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Kolarczyk, Sekretarz Gminy Katarzyna Czogała, 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona DoleŜych oraz 
Kornelia Niewrzoł – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  
i współorganizator uroczystości.  

FelgiFelgiFelgiFelgi    
aluminiowe, stalowe 

ul. Boh. Warszawy 47, 44-280 Rydułtowy 
tel/fax (0-32) 4579646, 508 176 960 

        Wulkanizacja Wulkanizacja Wulkanizacja Wulkanizacja     
                                                        wymiana tłumikówwymiana tłumikówwymiana tłumikówwymiana tłumików    

    

Najnowsza technologia  

PIASKOWANIE  
                 spawanie 
PROSTOWANIE malowanie 

  

Sprzedaż ekogroszku z KWK 

Piekary workowany i luzem 

wraz z dostawą. 

Tel: 501 538 428 

www.transstal.eu 

 

W LYSKACH UHONOROWANO JUBILATÓW  

 2012 2013 

Liczba wiernych 9100 9050 

Chrzty  92 118 

Śluby 20 50 

Zgony 110 120 
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9  kwietnia w Harcerskiej Izbie Tradycji Hufca Ryduł-
towy, w obecności znamienitych gości, otwarta zosta-
ła stała wystawa pamiątek 90 letniej harcerskiej dzia-
łalności na terenie powiatu wodzisławskiego. Ekspo-

zycja, kierowana do harcerzy, sympatyków i młodzieŜy 
szkolnej jest tak pomyślna, Ŝe zwiedzający mogą nie tylko 
zobaczyć przedwojenne pamiątki harcerskie, ale takŜe nadać 
alfabetem Morse’a depeszę, lub pokusić się na spakowanie 
harcerskiego plecaka, zdobywając tytuł „Mistrza alarmu”. 
Docenili tę formułę obecni na otwarciu, między innymi Pan 
Poseł Ryszard Zawadzki, Pan Starosta Tadeusz Skatuła, ko-
mendant Śląskiej Chorągwi Andrzej Lichota, Komendant 
policji Rydułtowy, Komendant zawodowej StraŜy PoŜarnej 
czy teŜ Przewodniczący Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego 
„CZUWAJ” Janusz Woźniak oraz burmistrzowie.  

 

Projekt wystawy został wykonany dzięki realizacji zadania 
publicznego „LEKCJE HISTORII W HARCERSKIEJ IZBIE 
TRADYCJI” współfinansowanej ze środków Powiatu Wodzi-
sławskiego.  
 
 
 
Członkowie Kręgu Rydułtowy Stowarzyszenia Ruchu Har-
cerskiego „CZUWAJ” serdecznie zapraszają w czwartki,  

w godzinach 17.30 – 19.00, lub do indywidualnego umawia-
nia się drogą e-mailową w innych terminach. Nasz adres: 
Harcerska Izba Tradycji Hufca Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 
61 / podwórko „Zaczarowanego Ołówka”,  
e-mail: czuwaj.rydułtowy@gmail.com  
Z-ca przewodniczącego 
Stanisław Brzęczek hm 

 Harcerze , zuchy i instruktorzy rydułtowskiego Hufca ser-
decznie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego miasta 
do udziału w organizowanych imprezach, a maj będzie szcze-
gólnie atrakcyjny .  3 maja 2014r na Rydułtowskim Rynku od 
godziny 16.00 zapraszamy dzieci i młodzieŜ wraz z Rodzica-
mi na pląsy, gry i zabawy  24 maja 2014r od 16.00 na obiek-
tach sportowych wokół Gimnazjum nr 1 przy ul. Strzelców 
Bytomskich odbędzie się „Happening dla zdrowia”  połączo-
ny z  „ Festynem Sportowym ” organizowanym przez 
Uczniowsko- Harcerski Klub Sportowy „Skaut”- będzie czas 
na instruktaŜ pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz  
promocję filmu stworzonego przez uczestników warsztatów 
pierwszej pomocy , będą rozgrywki sportowe z nagrodami dla 
wszystkich grup wiekowych  , pokaz sekcji aikido, nie za-
braknie muzyki – zapraszamy na Rodzinne święto !  25 maj 
2014r godz. 17.00 – zapraszamy do  Rydułtowskiego Cen-
trum Kultury „Feniks” na spektakl poetycko – muzyczny „ 
Jan Paweł II – nasz święty” – poświęcony pamięci o naszym 
PapieŜu. Imprezy te realizowane będą  przy wsparciu finanso-
wym Urzędu Miasta Rydułtowy  Zapraszamy na organizowa-
ne przez nas obozy w Jeleśni, Ustroniu – Lipowcu, Podlesi-
cach – zapewniamy wiele atrakcji za niewielkie koszty – 14 
dni wypoczynku za 670 zł ( Ustroń – Lipowiec zakwaterowa-
nie w kampingach) , 650 zł – Podlesice i tylko 550 zł Jele-
śnia . Szczegóły na naszej stronie: rydułtowy.zhp.pl. 

Uczniowsko- Harcerski Klub Sportowy „Skaut” zaprasza 
na obóz sportowy w Jeleśni  

- z elementami samoobrony , aikido , zajęciami surviva-
lowymi -koszt 600 zł. 

      Jednocześnie informujemy o zmianie lokalu Komendy 
Hufca – od 1 maja             zapraszamy Państwa do siedziby 
naszej dotychczasowej harcówki przy ul. Ofiar Terroru 99. 

Czuwaj ! 
Komendantka Hufca 

ZHP „Bł ękitne Niebo” w Rydułtowach 
hm. Barbara Komarek 

Stała Ekspozycja Historii Harcerstwa Otwarta. 

Harcerska majówka 
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P ieśni pasyjne są opowieściami o męce Pańskiej. Re-
pertuar polskich pieśni postnych był niezwykle bo-
gaty bo lud chciał w nich wyśpiewać swój ból i fra-
sunek. Najczęściej zachowane pieśni pochodzą  

z XV i XVI w., np. do dziś śpiewana jest pieśń z XVI w. 
„KrzyŜu Święty”. Chór „Cecylia” teŜ ma w swoim repertu-
arze postne pieśni XVI w., m. innymi „KrzyŜy Święty”. Aby 
je przybliŜyć wiernym chór dał koncert w sobotę 12 kwietnia 
w kościele św. Jacka w Radoszowach „oraz w niedzielę 13 
kwietnia w naszym kościele św. Jerzego w Rydułtowach. 
Koncert nosił nazwę „Z Janem Pawłem II adorujemy krzyŜ”. 
Oprócz chóru „Cecylia” w kościele św. Jerzego wystąpił chór 
„Mickiewicz” z Niedobczyc. Koncert pieśni pasyjnej w na-
szym kościele odbywają się od pewnego czasu i cieszą się 
wśród wiernych duŜym powodzeniem. Kościół zawsze jest 
pełny wiernych i chętnych do wysłuchania tych trudnych , ale 
pięknych pieśni pasyjnych, które niesamowicie brzmią  
w murach świątyni. Dziękujemy wszystkim, którzy tak licz-
nie przybyli na nasz koncert. Mamy nadzieję Ŝe te chwile 
spędzone z pieśniami pasyjnymi przybliŜyły nam mękę Pań-
ską i Jego Zmartwychwstanie.  

ElŜbieta Jankowska 

Ś 
wietlica Środowiskowa w Nowej Wsi jako jedyna  
z Województwa Śląskiego znalazła się w gronie wy-
róŜnionych i docenionych przez Kancelarię Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 28 marca jej kierownik  

Agata Kostka wzięła udział w spotkaniu dotyczącym realiza-
cji strategicznego Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta 
RP „Dobry klimat dla rodziny”. Debatę pt. „Partycypacja, 
róŜnorodność, kompleksowość – rozwój usług dla rodzin”, 
zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP wraz z Konwentem 
Marszałków oraz Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeń-
skiego.  
W Pałacu Prezydenckim spotkało się blisko 200 uczestników 
z całej Polski. W wydarzeniu udział wziął Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski wraz z MałŜonką. W swoim wystąpieniu 
Prezydent zaznaczył, Ŝe polityka prorodzinna ma dla Polski 
charakter strategiczny. Dodał takŜe, iŜ „dotyczy ona praktycz-
nie kaŜdego obywatela, ale wpływa takŜe na bezpieczeństwo 
całego państwa, rozwój gospodarczy kraju, zdolność funkcjo-
nowania społeczeństwa”. Prezydent podziękował samorzą-
dom, które zdecydowały się wspierać politykę prorodzinną, 
m. in.  poprzez wprowadzenie Karty DuŜej Rodziny. Jeszcze 
kilka lat temu było ich ok. 60, zaś w chwili obecnej jest ich 
juŜ ponad 200. Z kolei Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP Irena Wóycicka podkreślała, Ŝe moŜna budować 
kolejne segmenty polityki społecznej i tworzyć z nich róŜne 
formy. „Te dwie kwestie: róŜnorodność i kompleksowość są 
jednym z motywów naszego spotkania” – stwierdziła.  
W debacie uczestniczyli takŜe: Minister pracy i Polityki Spo-
łecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Fundacji Roz-
woju Dzieci im. J.A. Komeńskiego Teresa Ogrodzieńska, 
Peter Moss z Instytutu Edukacji Uniwersytetu Londyńskiego, 
Paweł ChorąŜy z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz 
Joanna Staręga- Piasek Doradca Prezydenta RP. Spotkanie to 
było wartościowym doświadczeniem i utwierdziło zaproszo-
nych w przekonaniu, Ŝe ich praca ma sens i daje realne korzy-
ści, z których jedne są widoczne od razu, inne zaś zaowocują 
w przyszłości. To takŜe inspiracja do podejmowania kolej-
nych działań. Jesteśmy wdzięczni, Ŝe nasze wieloletnie działa-
nia zostały docenione i zauwaŜone przez Kancelarię Prezy-
denta RP – z satysfakcją podkreśla Agata Kostka. - Gmina 
Lyski jest jedną z niewielu Gmin, która posiada tak szeroką 
sieć placówek świetlicowych z ogromną gamą zajęć, które 
zapewniają ciekawie zorganizowaną opiekę pozaszkolną, 
dając moŜliwości odkrywania i rozwijania talentów, zaintere-
sowań, pasji, a jednocześnie wspierają w ten sposób rodziców 
w procesie wychowania oraz godzeniu ról rodzicielskich z 
pracą zawodową.  
 

 

Zainteresowanych bezpłatnymi poradami  
prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na 

stronę internetową:  
 

www.fopc.org.pl 

ZAPROSZONA DO PAŁACU  
PREZYDENCKIEGO 

Koncert pieśni pasyjnej z chóru „Cecylia” 

Zapraszamy do przęglądania naszej strony 
internetowej tmrrydultowy.pl 
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N akładem ok. 200 tys. zł uruchomiono w Zespo-

le Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Rydułtowach nowoczesną pracownię  

gastronomiczną z zapleczem. 

  

Prace, które trwały od grudnia, obejmowały adaptację i remont 

kapitalny pomieszczeń pierwszego piętra budynku szkoły 

na nową pracownię gastronomiczną wraz z zapleczem. Podło-

ga i ściany zostały wyłoŜone nowymi płytkami. Wymieniono 

rów-

nieŜ wewnętrzną instalacjęoświetlenia i gniazd wtyczkowych, 

grzejniki i zawory termostatycznych. Pracownie wyposaŜo-

no w specjalistyczne meble i urządzenia do gastronomii. Do 

klasy trafiło m.in. 14 stołów przyściennych 

ze zlewozmywakami., piece elektryczne z płytami ceramicz-

nymi, piec konwekcyjno – parowy do pieczenia ciast, pieczy-

wa, mięs, ryb i drobiu, naświetlacz do jaj, a takŜe ekran elek-

tryczny multimedialny. W zapleczu znajdują się dodatkowo 

dwie zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania, szafki ubra-

niowe dla uczniów oraz szafy magazynowe na sprzęt gastro-

nomiczny. Ponadto pracownię wyposaŜono w wentylację me-

chaniczną. 

Uroczystego otwarcia dokonano 18 marca z udziałem starosty 

Tadeusza Skatuły, który przypominał, Ŝe zaledwie kilka tygo-

dni wcześniej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczy-

cieli w Wodzisławiu Śl. zorganizowano konferencję na temat 

podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa ponadgimna-

zjalnego. – Podczas tej konferencji mówiono m.in., Ŝe jednym 

z warunków podnoszenia jakości oświaty jest stosowanie inno-

wacyjnych, niekonwencjonalnych metod zdobywania wiedzy 

przez uczniów, realizacja programów nauczania w dobrze 

wyposaŜonych pracowniach z wykorzystaniem nowoczesnych 

technik informatycznych i sprzętu hi-tech, a takŜe poszerzanie 

oferty zajęć pozalekcyjnych. Dzisiejsze spotkanie, podczas 

którego dokonujemy symbolicznego uruchomienia nowocze-

snej pracowni gastronomicznej w tej szkole, jest najlepszym 

dowodem jak słowa powinny być przekuwane w czyny –

 podkreślał Skatuła. 

  

Pod duŜym wraŜeniem rozmachu, z jakim zaprojektowano  

i wykonano nową bazę dydaktyczną dla przyszłych kucharzy 

i gastronomów w Rydułtowach, byli równieŜ naukowcy z Wy-

działu Technologii śywności Uniwersytetu Rolniczego w Kra-

kowie. W połowie marca przybyli oni do rydułtowskiego Ze-

spół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z wizytą patronacką 

i wykładem o Ŝywności wysoko przetworzonej. Podczas tych 

odwiedzin mieli okazję zwiedzić nowoczesną pracownię. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

 w Rydułtowach powstała nowoczesna  

pracownia gastronomiczna 

Składamy gorące gratulacje Dyrekcji, 
Nauczycielom i Uczniom Szkoły  

Muzycznej im. Pawła Świętego za:  
XV letnią  działalność edukacyjną  

w zakresie kultury muzycznej 
 w Rydułtowach  

i w całym naszym regionie. Dzięki 
Wam uznanie uzyskuje całe nasze 

miasto. śyczymy kolejnych sukcesów 
i Jubileuszy.  

Zarząd Towarzystwa Miłośników  
Rydułtów 
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W  dniu 4 maja przypada Międzynarodowy Dzień 
StraŜaka. Z Zastępcą Dowódcy Jednostki Ra-
towniczo – Gaśniczej nr 2 Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Rydułtowach, starszym specjalistą: 

młodszym kapitanem Łukaszem Przybyłą rozmawia Łukasz 
Majer 
Łukasz Majer: Witam serdecznie. Bardzo duŜą oglądalnością 
cieszy się emitowany w telewizji serial „Chicago Fire”. Nie 
jest to jedyna produkcja o pracy straŜaków. W Hollywood 
powstało wiele filmów o tej tematyce. W jakim stopniu te fil-
my oddają prawdziwą pracę straŜaków? 
Łukasz Przybyła: Wszystkie filmy są oparte na pewnej tema-
tyce, tak teŜ jest z pracą straŜaków. Przedstawione są tam za-
równo momenty prawdziwe, które naprawdę mogą się zdarzyć 
podczas działań ratowniczo-gaśniczych, jak równieŜ nie bra-
kuje w tych filmach fikcji. 
Ł.M.: Czy StraŜ PoŜarna to bardziej zawód czy słuŜba? 
Ł.P.: StraŜ PoŜarna to przede wszystkim słuŜba. Taka słuŜba 
trwa 24h, więc straŜacy przebywają ze sobą wiele godzin. Mu-
szą się zŜyć i wiedzieć wszystko o sobie, Ŝeby sprawnie pro-
wadzić wszystkie działania. 
Ł.M.: Ile osób liczy obecnie załoga jednostki w Rydułtowach? 
Ł.P.: Załoga na zmianie słuŜbowej liczy codziennie 7 osób i 
jest to stała obsada. Natomiast w Jednostce Ratowniczo Gaśni-
czej są zatrudnione 34 osoby w systemie zmianowym oraz 2 
osoby w systemie codziennym. 
Ł.M.: Jak moŜna zostać straŜakiem? Jakie wymagania trzeba 
spełnić? 
Ł.P.: W Komendach Powiatowych są organizowane nabory  
w zaleŜności od potrzeb – informacje o naborach są umiesz-
czane na stronach internetowych Komend Powiatowych / 
Miejskich. Dodatkowo są teŜ szkoły, które kształcą straŜaków 
Państwowej StraŜy PoŜarnej. W Polsce jest jedna kształcąca 
kadrę oficerską. Jest to Szkoła Główna SłuŜby PoŜarniczej  
w Warszawie. Ponadto są trzy szkoły kształcące aspirantów – 
Centralna Szkoła Państwowej StraŜy PoŜarnej w Częstocho-
wie, Szkoła Aspirantów Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kra-
kowie oraz Szkoła Aspirantów Państwowej StraŜy PoŜarnej  

w Poznaniu. 
Ł.M.: Co by Pan powiedział młodym ludziom, którzy chcieli-
by zostać straŜakami? 
Ł.P.: śeby zostać straŜakiem trzeba mieć odpowiednie predys-
pozycje – świetny stan zdrowia, bardzo dobrą sprawność fi-
zyczną oraz odwagę i determinację. Szczególnie waŜne są 
warunki psychofizyczne, czyli szybkość podejmowanych de-
cyzji i odporność na stres. 
Ł.M.: Jakiego rodzaju interwencje są najczęstsze? 
Ł.P.: Z interwencjami jest róŜnie – wszystko zaleŜy od pory 
roku. Wiosną jest więcej poŜarów niŜ miejscowych zagroŜeń. 
Dla przykładu: od początku roku mamy 134 zdarzenia, z cze-
go 86 poŜarów, 46 miejscowych zagroŜeń i dwa fałszywe alar-
my. 
Ł.M.: Nowe samochody, nowoczesna siedziba, sprzęt ratowni-
czy, zasoby ludzkie. Której z tych rzeczy brakuje wam najbar-
dziej?  
Ł.P.: Najbardziej przydałaby się nowoczesna siedziba. 
Ł.M.: Wspomniał Pan o fałszywych alarmach. W jakich sytu-
acjach naleŜy wzywać StraŜ? 
Ł.P.: Wezwanie StraŜy PoŜarnej zawsze musi być uzasadnio-
ne. StraŜ PoŜarna jest formacją przeznaczoną do walki z poŜa-
rami, klęskami Ŝywiołowymi i innymi miejscowymi zagroŜe-
niami. 
Ł.M.: W jaki sposób prawidłowo rozmawiać z dyspozytorem 
w czasie zgłoszenia? 
Ł.P.: Telefoniczne alarmowanie naleŜy wykonać w następują-
cy sposób. Po wybraniu numeru alarmowego StraŜy PoŜarnej 
998 lub 112 i zgłoszeniu się dyŜurnego, spokojnie i wyraźnie 
podaje się swoje imię i nazwisko, numer telefonu z którego 
nadawana jest informacja o zdarzeniu, adres i nazwę obiektu, 
co się pali, na którym piętrze, czy jest zagroŜenie dla Ŝycia  
i zdrowia ludzkiego. Po podaniu informacji nie naleŜy odkła-
dać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 
DyŜurny moŜe zaŜądać potwierdzenia zgłoszenia poprzez od-
dzwonienie oraz dodatkowych informacji, które w miarę moŜ-
liwości naleŜy podać. 
Ł.M.: Dziękuję za rozmowę 
 

Łukasz Majer 

 

Najserdeczniejsze Ŝyczenia  urodzinowe dla  
Solenizantów z miesiąca maja! 

Jerzy Jankowski 
Joanna Maciejewska 
Krystyna Konkol 
Alojzy Stebel 
Bogusława Jędrośka  
Sabina Tomaszewska 
Jan Połomski 
Jan Niedziela 
Irena Kopiec 
Arkadiusz Skowron 

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    

Wywiad  
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Świąteczna wystawa „Pikotek” w RCK 

 
Ludzka potrzeba samorealizacji stoi u podstaw naszego czło-
wieczeństwa. DąŜymy do niej spełniając nasze pragnienia, 
zdobywając wiedzę, realizując nasze pasje. Często okazuje się, 
Ŝe owe zainteresowania są wspólne z innymi ludźmi. Ludzie 
zbierają się w grupy, zakładają koła dyskusyjne, kluby. Ideal-
nym przykładem takiej grupy realizującej wspólne pasje są 
nasze rydułtowskie „Pikotki”. 
 
 Nie od dziś wiadomo, jak wspaniałe dzieła tworzą członkinie 
tej elitarnej grupy. Słowo „elitarne” nie jest tutaj przesadą. 
Przyzna to kaŜdy, kto choć raz zobaczył dzieła sztuki wytwa-
rzane z pietyzmem przez „Pikotki”. Z pewnością zgodzą się  
z tym zdaniem takŜe Ci, którzy  16 kwietnia odwiedzili Ryduł-
towskie Centrum Kultury „Feniks”. W tym dniu bowiem mia-
ła miejsce wystawa pięknych ozdób firmowanych przez panie 
z „Pikotek”. Misternie zdobione jajeczka, zajączki, kartki 
świąteczne to tylko namiastka tego co moŜna było zobaczyć. 
Wszystko to prezentowały uśmiechnięte panie, zawsze chętne 
do udzielenia odpowiedzi wszystkim oglądającym. 

 
Potwierdzeniem sukcesów i rangi tego stowarzyszenia była 
takŜe wystawiona kronika „Pikotek”. Nawet pobieŜne przej-
rzenie tej sporych rozmiarów księgi daje wyobraŜenie o zasłu-
gach grupy. Liczne dyplomy, zaproszenia na polskie i zagra-
niczne występy, artykuły w prasie potwierdzają renomę pań. 

BliŜsze zapoznanie się z kroniką pozwala takŜe zauwaŜyć, Ŝe 
członkinie „Pikotek” są ze sobą bardzo zŜyte. To nie tylko 
grupa ludzi, których łączy wspólna pasja. To takŜe społecz-
ność przyjaciółek, które lubią spędzać ze sobą czas, czego 
dowodem są znajdujące się w kronice liczne zdjęcia ze wspól-
nych wycieczek. 
 
PoniewaŜ jednak nie samą sztuką Ŝyje człowiek, zadbano tak-
Ŝe o to, by zwiedzający mogli zakosztować słodkich wypie-
ków oraz tradycyjnego śląskiego Ŝuru. Po tym wszystkim 
zwiedzającym nie pozostało juŜ nic innego jak wpisać się do 
księgi pamięci a następnie udać się do domów mając w pamię-
ci piękne rękodzieła wykonane przez „Pikotki”. 
 
 
Autor: Łukasz Majer 
 

 
Do RCK w maju  zawita Europa, Śląsk, śmiech.  

 
 Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” nie zwalnia tempa. 
ChociaŜ szczegółowe informacje o wszystkich występach, 
wystawach i wyświetlanych filmach w maju nie są jeszcze 
znane, niektóre informacje są juŜ potwierdzone. Wiadomo na 
przykład, Ŝe początek miesiąca będzie stał pod znakiem rocz-
nicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. WernisaŜ oraz im-
preza plenerowa zaplanowana została na 1 maja. Z kolei 3 
maja do naszego RCK z pewnością udadzą się dzieci. Tego 
dnia bowiem, odbędzie się spektakl w wykonaniu artystów 
Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „ATENEUM” z Katowic. 
Przybyli będą mieli okazję zobaczyć jak spektakl „Piękna  
i Bestia”. 
 
Niebywała gratka spotka takŜe miłośników śląskich szlagie-
rów, ale takŜe muzyki jako takiej. Z koncertem bowiem przy-
jedzie do nas Teresa Werner. Ta urodzona w Nakle Śląskim 
piosenkarka ma za sobą występy w Zespole Pieśni i Tańca 
„Śląsk”, gdzie była najdłuŜej występującą artystką, debiutując 
w wieku zaledwie 16 lat. Jako solistka zespołu występowała 
między innymi na Broadwayu w USA. Obecnie artystka kon-
tynuuje solową karierę. Występ Teresy Werner odbędzie się 3 
maja. 
 
Z kolei do 16 maja muszą poczekać fani kabaretu Neonówka, 
który zawita do nas z programem „Pielgrzymka do miejsc 
śmiesznych”. Tej grupy kabaretowej nie trzeba chyba nikomu 
przedstawiać. Jedna z najpopularniejszych w kraju grup kaba-
retowych, poruszająca w swych skeczach głównie problemy 
społeczne i polityczne, obsypana nagrodami i wyróŜnieniami 
na wielu przeglądach kabaretów. Grupa często improwizuje, 
przez co trudno usłyszeć te same dialogi  w czasie oglądania 
skeczy nawet kilkakrotnie. Wyśmienita zabawa gwarantowa-
na.  
 
 
Autor: Łukasz Majer 
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BIURO RACHUNKOWE 
 
1. roczne zeznania podatkowe, rozliczenia VAT 
2. prowadzenie:  

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

3. kompleksowa obsługa osób prawnych, osób fizycznych, sto-
warzyszeń, fundacji oraz zagranicznych podmiotów gospodar-
czych. 

44-370 Pszów, 
ul. Pszowska 545   

czynne:  
pn.-pt. 8.00 – 16.00 

  
kom.  604 379 530, 604 379 
380   tel. 32 733 55 03  
e-mail:  biuro@bsformat.pl 



 

* 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. G. Krajczok, 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, Bogumił Kosowski; 
e-mail: kluka.tmr@interia.pl;  nasza strona: www.tmrrydultowy.pl;  Redaktor wydania: Grzegorz Krajczok   

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 


