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Na podbój świata 

JuŜ parę razy pisałam o zwierzętach, które w jakiś sposób 
szczególnie przyciągają naszą uwagę lub są nam bardzo bli-
skie – budzą nasze zainteresowanie. Dziś nieco o egzotycz-
nym ale coraz bliŜszym ludziom „małym bracie”. Sama jego 
nazwa szop pracz budzi ciekawość. Pochodzi z tropików. 
Przywędrował na północ i dziś uchodzi za amerykańskie 
zwierzę. Ich stolicami są Chicago i Toronto, bo jedne Ŝyją na 
wsi a inne w mieście. Jest silnie związany z wodą ale posiada 
niesłychaną zdolność adoptowania się do nowych warunków.  

Są wszystko 
Ŝerne. To 
sprawiło, Ŝe 
szopy „krok 
po kroku” 
podbijają 
stopniowo 
coraz to 
nowe tereny. 
Ich natural-
nymi wroga-
mi są lisy  
i kojoty. Na 
swoim tere-
nie mają 
często parę 

kryjówek. Od kilku dziesięciu lat upodobały sobie Europę 
Zachodnią. Ich „stolicą” jest Kassel w Niemczech. Tam Ŝyje 
100 osobników na 1 km kwadratowym. Niedawno pojawiły 
się równieŜ w Polsce – zadomowiły się i rozmnaŜają. Istnieją 
nawet obawy, Ŝe szop moŜe wyprzeć nasze rodzime gatunku 
np. kuny. MoŜe równieŜ zagraŜać ptakom. Przesympatyczny 
– wręcz cukierkowo wyglądający szop jest zwierzęciem bar-
dzo inteligentnym i świetnie sobie radzi nawet w niesprzyja-
jących warunkach. Stara się dorównać człowiekowi pokonu-
jąc przeszkody w kaŜdym środowisku miejskim lub wiejskim, 
bądź leśnym i świetnie sobie radzi w terenach uprawnych.  
W terenach leśnych lub polach szuka sobie bliskości wody. 
Wiadomo – „pierze” posiłek przed zjedzeniem. Dlaczego? 
Nie znalazłam konkretnej odpowiedzi. W świecie nie szukają 
wody. Np. w Toronto przyzwyczaiły się do ruchu ulicznego – 
potrafią przechodzić przez jezdnie. Giną teŜ czasem pod koła-
mi. Potrafią otwierać drzwi do mieszkań, szaf, lodówek. Do-
skonale wspinają się po rynnach. Okres godowy u szopa roz-
poczyna się wiosną. Wówczas samiec kryje wszystkie samice 
spotkane na swojej drodze – terytorium (ok. 3-4 km kwadra-
towe) młode rodzą się mniej więcej za 2 miesiące – w ilości 
4,5 w miocie, są ślepe i głuche. Najchętniej buduje gniazda 
wysoko w gałęziach drzew. Nie stroni jednak od osiedlenia 
się w bliskim sąsiedztwie człowieka. Nie gardzi równieŜ lisią 
norą, jakąś niewielką jaskinią, opuszczonym garaŜem lub 
kominem. Młode po mniej więcej 3 tygodniach otwierają 
oczy  i zaczynają słyszeć. Matka wychowuje je sama, strzeŜe 
przed samcami, które je zjadają. Mlekiem karmi je 8 tygodni. 
Potem stopniowo przynosi inny stały pokarm. Szop jest zwie-
rzęciem mięsoŜernym. Poluje więc na małe ssaki, ptaki, Ŝaby 
czy nawet węŜe ale moŜe się teŜ Ŝywić owocami, nasionami  
i jagodami. Potrafi swoją dietę dostosować do warunków kli-
matycznych i pokarmowych, w których akurat przyszło mu 
Ŝyć. Pomiędzy 12 a 20 tygodniem Ŝycia następuje u młodych 
wymiana zębów mlecznych na stałe. JuŜ 5 tygodniowe malu-

chy zaczynają rozrabiać: skakać i wspinać się po drzewach.  

Długość ich ciała z ogonem wynosi 60-80 cm. Waga 6-7 kg. 
Pierwszą zimę młode spędzają z matką. Szopy większość 
zimy przysypiają, choć w hibernację (sen zimowy) nie zapa-
dają. JuŜ jesienią przygotowują się do „drzemki”. Bardzo 
długo jedzą, gromadzą zapasy tłuszczu. Młode szopy stają się 
samodzielne dopiero w drugiej jesieni od urodzin. Gdy szop 
zamieszka w jakimś gospodarstwie, będzie jadał odpadki ze 
śmietnika. Mają bardzo zręczne – pięciopalczaste łapki, więc 
bez trudu otwierają róŜne pojemniki. W ich jadłospisie są 
wtedy równieŜ warzywa z grządek. Często zaglądają tez do 
kuchni i spiŜarni. JeŜeli szopa zaakceptujemy jako domowni-
ka i nie będziemy go przepędzać, bez trudu da się go oswoić, 
nauczyć co moŜe jeść a czego nie. Lubi gdy wystawia mu się 
pokarm w misce. Podobno wtedy moŜe okazać się tak pojęt-
nym i towarzyskim zwierzęciem jak kot i pies. Ale nie 
wszystko u szopa jest „cacy”. Jest drapieŜnikiem. Posiada 
liczne pasoŜyty, które z niego przenoszą się na psy, koty, ko-
nie a nawet człowieka. Największym „fatum” okazały się  
w Japonii. Tam przed laty ukazała się bajka czy kreskówka  
z szopem w roli głównej. Japończycy się nim zachwycili  
i przywieźli Ŝywe z ameryki. Wypuszczono je do lasu w po-
bliŜu pagód – starych świątyń. Szopy zaczęły gryźć drzewa, 
niszczyć świątynie. Dokonywały strasznego spustoszenia  
w zabytkach. Dziś Japończycy prowadzą z nimi walkę. Nas 
ludzi, w tym zwierzątku najbardziej fascynuje przydomek 
„pracz”. Mimo jego umiejętności przystosowawczych najlep-
szym miejscem dla niego jest skraj lasu z dostępem do rzeki 
lub jeziora. „Pracz – lotor” to jego łacińska nazwa. To ozna-
cza „pracz”. Jego indiańskie imię – „arukum” – ten, który 
drapie rękami (wszak ma 5 palców). To wzięło się z tego, Ŝe 
zwierzęta przed posiłkiem często w charakterystyczny sposób 
„piorą” poŜywienie w wodzie. Nie jest prawdą, co kiedyś 
przypuszczano, Ŝe robią to dlatego, Ŝe nie mają wystarczają-
cej ilości śliny, by móc przełykać. Dziś przypuszcza się, Ŝe 
„piorą poŜywienie” by sprawdzić, czy nie ma w nim nic 
ostrego, co mogło by zaszkodzić. Chętnie teŜ łowią ryby. 
Szop prowadzi Ŝywot samotniczy ale gdy na zamieszkałym 
terenie występuje dostatek pokarmu zwierzęta te łączą się 
czasem w luźne grupy co jednak w przypadku szopa – nie jest 
regułą.  

Horacy 

Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie… 



SPRAWOZDANIE Z PRAC  
BURMISTRZA I URZĘDU 

za okres od 25 kwietnia  
do 21 maja 2014 roku 

 
1. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SZE-

ŚCIU OBIEKTÓW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
 
W Przedszkolu Publicznym Nr 2 zamontowano na 
dachu 5 kolektorów słonecznych. Aktualnie wykonu-
je si ę instalacj ę solarn ą wewn ątrz budynku. 
Na budynku Przedszkola Publicznego nr 3 zainstalo-
wano 5 kolektorów słonecznych. Wykonywana jest 
instalacja solarna wewn ątrz budynku. 
W budynku Zespołu Szkół wykonuje si ę konstrukcj ę 
pod kolektory słoneczne. 
Termin wykonania robót: 30 lipiec. 
Warto ść robót budowlanych: 194 955,00 zł. 
 
W dniu 5 maja przekazano wykonawcy - firmie Tech-
nika Grzewcza i Sanitarna Brunon Raszczyk - teren 
budowy w OSP Radoszowy. Wykonano ju Ŝ instalacj ę 
centralnego ogrzewania: piony, podej ścia grzejniko-
we, zamontowano grzejniki. Trwa dostosowywanie 
kotłowni do monta Ŝu kotła olejowego. Termin reali-
zacji zadania: 30 lipiec. 
Warto ść realizowanych robót: 133 966,40 zł 
 
2. MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ 
 
Wykonawca robót - firma PRD Racibórz - dokonał 
wymiany kraw ęŜnika na całej długo ści drogi. Zostały 
wykonane wszystkie wjazdy do posesji. Wykonano 
chodnik z kostki betonowej wzdłu Ŝ projektowanej 
drogi. Przykanaliki deszczowe wykonano w 80%. 
Rozpocz ęto frezowanie nawierzchni asfaltowej. 
Termin wykonania : 15 pa ździernika. 
Warto ść robót budowlanych: 838 888,89 zł. 
 
3. MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ 
 
Podczas uzgadniania projektu stwierdzono, Ŝe mapy 
zastosowane przez projektanta straciły wa Ŝność 
z przyczyn technicznych - w obr ębie tego zadania w 
ulicy Radoszowskiej zostały wybudowane nowe sie-
ci, które oddano ju Ŝ do u Ŝytku. Projektant został zo-
bligowany do aktualizacji podkładów geodezyjnych i 
ponownego naniesienia rozwi ązań projektowych 
drogi oraz kanalizacji deszczowej na zaktualizowa-
nych mapach. W zwi ązku z powy Ŝszym został wydłu-
Ŝony czas na opracowanie dokumentacji projektowej 
- do 31 lipca.  
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 
lipca.  
Warto ść umowy : 180 810,00 zł 
 
4. BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. RA-

DOSZOWSKIEJ  
 

Trwaj ą prace projektowe.  
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 
lipca. 
Warto ść umowy : 14 760,00 zł 
 
5. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI UL. RADO-

SZOWSKIEJ  
 
Trwaj ą prace wyko ńczeniowe.  
 
6. MODERNIZACJA UL. RACIBORSKIEJ – BOCZNEJ  
 
W dniu 28 kwietnia projektant zło Ŝył wniosek o po-
zwolenie na budow ę.  
Termin wykonania dokumentacji projektowej (wraz z 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow ę) – 16-
 czerwiec. 
Warto ść prac projektowych: 4 920,00 zł 
 
7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULI-
CAMI STRZELCÓW BYTOMSKICH I JAGIELLOŃSKĄ 

 
W dniu 5 maja projektant uzupełnił dokumentacj ę. 
W Starostwie trwa weryfikacja zło Ŝonej dokumen-
tacji w celu wydania decyzji na realizacj ę zadania. 
Termin wykonania dokumentacji: 4 lipiec. 
Warto ść umowy : 23 247,00 zł 
 
8. MODERNIZACJA BUDYNKU SP1  
 
Trwają prace projektowe zwi ązane z opracowa-
niem projektu zabezpiecze ń poŜarowych budynku 
i hali sportowej. Projekt opracowuje firma EMGIE-
PROJEKT Sp. z o. o. z Kielc (za kwot ę 33 702,00 
zł).  
Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyska-
niem pozwolenia na prowadzenie robót upływa 
15 października.  
 
9. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SZKOŁA POD-
STAWOWA NR 1  

 
Przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wybór 
projektanta. W ramach opracowywanej dokumen-
tacji planuje si ę takŜe wymian ę sufitu kasetonowe-
go w hali sportowej.  
Termin opracowania dokumentacji wraz z zako ń-
czeniem robót planuje si ę wyznaczy ć na 16 lutego 
2015 r. Łączna warto ść kosztorysowa zadania wy-
nosi 2 580 108,30 zł. W skład zadania wchodzi war-
tość termomodernizacji obiektu SP1, modernizacji 
wewnętrznej instalacji c.o. oraz wymiany instalacji 
elektrycznej wraz z wymian ą źródeł o świetlenia na 
energooszcz ędne - w budynku szkoły i hali spor-
towej. 
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10. MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNE-

GO W GIMNAZJUM NR 1  
 
W dniu 7 maja wykonawca przyst ąpił do pracy. 
Przesuni ęto boisko do siatkówki pla Ŝowej. Przeło Ŝo-
no obrze Ŝa poprzecznych kra ńców boiska wielo-
funkcyjnego - celem poprawnego ukształtowania 
terenu pod nawierzchni ę poliuretanow ą. 
Termin realizacji zadania: 14 sierpnia. 
Warto ść dokumentacji projektowej i robót do zreali-
zowania (formuła „zaprojektuj i wybuduj”): 
184 623,00 zł 
 
11. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  
 
W dniu 6 maja ogłoszono post ępowanie przetargo-
we, prowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Termin składania ofert upłyn ął dnia 21 maja. 
 
12. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO 

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
 
Opracowany kosztorys inwestorski opiewa na kwo-
tę 81 146,40 zł (netto). Przygotowywane jest zapyta-
nie ofertowe na wybór wykonawcy robót. Planuje 
się, Ŝe rozpocz ęcie robót nast ąpi 1 lipca. Planowany 
termin zako ńczenia prac: 25 sierpnia.  
 
13. ODWODNIENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW 

JEDNORODZINNY NAD SKARP Ą PKP 
 
Przekazano projektantowi dokumenty zwi ązane z 
wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.  
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 
czerwca. 
Warto ść umowy : 8 490,00 zł 
 
14. MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWOD-

NIENIE 
 
W związku z brakiem planu zagospodarowania prze-
strzennego na cz ęści obszaru planowanego zada-
nia, wyst ąpiono do Samorz ądowego Kolegium Od-
woławczego o wskazanie organu zast ępczego dla 
określenia warunków zabudowy.  
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 
lipca. 
Warto ść umowy: 9 850,00 zł. 
 
15. DROGA NA OSIEDLU NA WZGÓRZU 2B-2E  
 
Dokumentacja projektowa, dotycz ąca przebudowy 
drogi wewn ętrznej wraz z wł ączeniem do drogi 
gminnej na Osiedlu Na Wzgórzu od numeru 2A do 
2E, została zło Ŝona w dniu 18 kwietnia w Starostwie 
Powiatowym w Wodzisławiu Śl. celem uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. 
Warto ść dokumentacji: 4 050,00 zł. 
 

16. BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
Firma AT GROUP S.A. Krupski Młyn opracowała 
program funkcjonalno-u Ŝytkowy dla zadania 
„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczal-
ni ścieków na terenie miasta Rydułtowy”. 
Warto ść opracowanej dokumentacji : 9 225,00 zł. 
 
17. OŚWIETLENIE ULICY JACKA  
 
W dniu 23 kwietnia została podpisana umowa na 
wykonanie robót budowlanych z firm ą Stefan Fide-
wicz, Waldemar Hnida, P.U.P. „ELEKTROWSKAZ” 
S.C. z siedzib ą w Raciborzu. 
Warto ść umowy: 16 771,60 zł. 
W dniu 23 kwietnia została podpisana umowa na 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firm ą „ZEAZ” 
Dorota Fojcik z Rybnika (kwota 984,00 zł).  
Termin wykonania robót: 31 sierpnia. 
 
18. MUR OPOROWY NA UL. SKALNEJ – PROJEKT  
 
Trwaj ą prace projektowe. 
Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budow ę: 15 września. 
Warto ść umowy na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej: 4 920,00 zł. 
 
19. ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO  
 
Na zapytanie ofertowe dotycz ące opracowania pro-
jektu budowlano-wykonawczego zasilania kamery 
monitoringu wizyjnego przy ul. Raciborskiej (teren 
za budynkiem Urz ędu Stanu Cywilnego) wpłyn ęły 
dwie oferty cenowe. Najkorzystniejsz ą ofert ę złoŜyło 
Przedsi ębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
"ELEKTROBUD" Roman Konsek z Rybnika. Trwaj ą 
prace projektowe. 
Termin realizacji umowy: 31 lipca. 
Warto ść prac projektowych: 2 681,40 zł 
W dniu 12 maja ogłoszono zapytanie ofertowe na 
dostaw ę, doprowadzenie zasilania oraz monta Ŝ ka-
mery monitoringu wizyjnego w obr ębie budynku nr 
37 przy ulicy Plebiscytowej. Termin składania ofert  
upłyn ął 21 maja. 
 
20. MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD 

TORAMI PKP  
 
Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont kład-
ki nad torami PKP przy ulicy Obywatelskiej. Otwar-
cie ofert nast ąpiło 16 maja. Zło Ŝono 4 oferty ceno-
we. 
 
21. BUDOWA ULICY RADOSZOWSKIEJ - BOCZNEJ  
 
W dniu 9 maja zostało ogłoszone zapytanie oferto-
we na opracowanie dokumentacji projektowej.  
Termin składania ofert upłyn ął 20 maja. Zło Ŝono 5 
ofert cenowych.  
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LYSKI — LIMBA  -  DRZEWO ŚWIĘTEGO 
W dniach 29 i 30 kwietnia br. przed Urzędem Gminy Lyski  
rozdano mieszkańcom 700 sztuk sadzonek drzewek gatunku 
sosna zwyczajna, jodła pospolita, świerk pospolity i daglezja 
zielona. Partnerem akcji było Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 
i Nadleśnictwo Rybnik, które na ten cel przeznaczyły  
sadzonki. 

Sadzonkę miał moŜliwość otrzymania kaŜdy, kto przyniósł 
minimum 10 sztuk zuŜytych baterii. Dzięki temu zebrano 
ponad 7000 sztuk zuŜytych baterii. 
Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duŜe z uwagi na 
cel jaki przeświecał akcji. Było nim nie tylko pozbycie się  
w sposób właściwy uciąŜliwych odpadów, ale takŜe upamięt-
nienie waŜnego historycznego wydarzenia jakim była kanoni-
zacja PapieŜa Jana Pawła II.  
Rozdając sadzonki pracownice Urzędu zachęcały mieszkań-
ców,  aby symbolicznie posadzone na swojej działce drzewko 
upamiętniało to waŜne dla wydarzenie. 
Ten sam gest uczynił Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt sa-
dząc,  wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Krystianem 
Widenką i w obecności radnych oraz sołtysów, obok budynku 
Urzędu w dniu 29 kwietnia  sosnę limbę,  jako pamiątkę ka-
nonizacji Ojca Świętego  Jana Pawła II. Limba była podobno 
ulubionym drzewem Świętego.   
 

śORY  -  W śorach powstaje krematorium. Na działce przy 
Alei Armii Krajowej, obok cmentarza komunalnego 
w śorach, powstaje pierwsze krematorium w regionie. Będzie 
miało nazwę Sacrum. Firma informuje, Ŝe wszystko będzie 
gotowe na przełomie tego i przyszłego roku, ale nie podaje 
kosztów inwestycji. To będzie najnowocześniejszy tego typu 
zakład na Górnym Śląsku. Powstaną tu m.in. kaplica, pokoje 
poŜegnań, kwiaciarnia oraz kolumbarium, czyli specjalne 
ściany na pobliskim pasie zieleni, gdzie przechowywane będą 
urny z prochami.  Instalacje spełniają wszystkie polskie 
i unijne normy. Dysponujemy najwyŜszej klasy maszynami, 
zapewniającymi, Ŝe wszelkie potencjalnie szkodliwe substan-
cje zostaną wyeliminowane, a dokładniej – spalone. Powstałe 
w trakcie spopielania gazy będą natomiast bezwonne 
i bezbarwne – tłumaczy spółka. W zakładzie znajdzie zatrud-
nienie około 10 osób.   

REGION  -  Ojciec z 3 promilami. Delikwent trafił do aresz-
tu, a jego 2,5 letni synek do mamy. Ta oświadczyła, Ŝe gdy 
wychodziła do pracy, zostawiła dziecko pod opieką męŜa, 
który był trzeźwy.  

śORY  -  Po raz 312 obchodzono Święto Ogniowe. Wzięły  
w nim udział tysiące mieszkańców miasta oraz gości. To pa-
miątka po poŜarze, który strawił większość drewnianego 
wówczas miasta. Mieszkańcy postanowili wtedy, Ŝe co roku 
11 maja przejdą ulicami, w błagalnej procesji z pochodniami, 
aby juŜ nigdy nie dotknął ich taki kataklizm. 

RYDUŁTOWY  -  Wielkim sukcesem zawodniczki 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Rydułtowy zakończył się 
rozegrany w Poroninie Puchar Polski Młodzików do 8 lat. 
Wśród najmłodszych dziewczynek grających w szachy Mar-
tyna Starosta została wicemistrzynią Polski. Martynka trenuje 
na zajęciach indywidualnych z mistrzem międzynarodowym 
Marcinem Wałachem. Ponadto regularnie uczestniczy w zaję-
ciach prowadzonych przez Henryka Samborskiego w Zespole 
Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. 

RYDUŁTOWY  -  XXII Memoriał im. Jana Margycioka  
i Leopolda Hałaczka. 30 kwietnia w Rydułtowach odbył się 
tradycyjny memoriał harcmistrzów i poruczników Armii Kra-
jowej. Przed startem pierwszego biegu sztafetowego pod po-
mnikiem „Walki i Zwycięstwa” delegacje złoŜyły kwiaty. Po 
uroczystości ponad 300 biegaczy wystartowało w biegu ulicz-
nym dla dzieci i młodzieŜy oraz otwartym biegu kobiet i męŜ-
czyzn na dystansie 2,4 km. W kategorii szkół podstawowych 
wśród dziewcząt najlepsze były ZSS Radlin, drugie miejsce 
SP 1 Rydułtowy (I), a trzecie SP 2 Rydułtowy. Wśród chłop-
ców pierwsze miejsce zajął ZSS Radlin, drugie SP Czernica 
(I), a trzecie SP 2 Rydułtowy. W kategorii szkół gimnazjal-
nych wśród dziewcząt pierwsze było G1 Rydułtowy, drugie 
G2 Rydułtowy (I), trzecie G Lyski. Wśród chłopców najlep-
sze było G2 Rydułtowy (I), drugą pozycję zdobyło G Jejko-
wice, a trzecie G1 Rydułtowy (I). W kategorii szkół Ponad-
gimnazjalnych wśród dziewcząt najlepsze okazały się ZSP 1 
Rydułtowy, drugą pozycję zajęło I LO Rybnik, a trzeci ZSE-
U Rybnik. W gronie chłopców pierwsze miejsce zdobył ZST 
Rybnik, ZSZ Izby Rzemieślniczej Rybnik, 
a trzecie 3 ZSP 1 Rydułtowy. W kategorii 
„open” (męŜczyźni 2,4 km) najlepszy był 
Oktawiusz Zierkiewicz z Rybnika, drugi 
Marek Kotas Marek z I LO w Rybniku,  
a trzeci Grzegorz Studnik z ZSZ Izby Rze-
mieślniczej w Rybniku. 
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JuŜ po raz czwarty Urząd Gminy Lyski zorganizował Wiosen-
ny Rajd Rowerowy „Szlakiem Jana Pawła II”.  

Tegoroczny rajd wpisuje się w obchody kanonizacji PapieŜa 
Polaka. Z powodu warunków atmosferycznych rajd przenie-
siono z soboty na niedzielę 18 maja i było to dobre posunięcie. 
Niedzielna aura sprzyjała tej formie aktywności fizycznej. 
Kolarze wyruszyli sprzed Oczyszczalni Ścieków w Suminie  
i poprzez zwonowickie lasy dotarli nad rybnicki zalew. Tam 
mieli okazję do krótkiego sprawdzianu wiedzy o Patronie raj-
du i poczęstowania się kiełbaskami z grilla. Głównym punk-
tem na ich trasie była izba pamięci Świętego Jana Pawła II  
w domu p. Grzegorza Piechy, w którym przyszły święty kilka-
krotnie wypoczywał u swojej ciotki. Powrotna trasa przebiega-
ła urokliwymi terenami tej zielonej części gminy. Rajd zakoń-
czył się na kompleksie boisk „Orlik” w Lyskach, gdzie trwały 
inne imprezy w ramach „Tygodnia Sportu”. 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu 14 maja, po 

przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, postanowił  

z początkiem nowego roku szkolnego powierzyć na okres pię-

ciu lat stanowiska dyrektorów: 

 

 

 

1)      I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śl. – pani Janinie Rurek; 

2)      Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w 

Rydułtowach – panu Piotrowi Skowronkowi; 

3)      Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. – pani 

Danucie Mielańczyk; 

4)      Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego 

w Radlinie – panu Jarosławowi Rudolowi. 

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Rydułtów gratuluje 

wszystkim wybranym Dyrektorom a szczególnie  

panu Piotrowi Skowronkowi i Ŝyczymy by Wasi uczniowie 

zdobywali najwyŜsze laury i wyróŜnienia.  

 

SZLAKIEM  ŚWIĘTEGO 

 

ADRES: Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich 9 
(NZOZ) Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna  

lek. med. Andrzej Konieczny 
Rejestracja tel. 32 729 40 68 

Znamy nowych dyrektorów powiatowych szkół  

WYKONYWANE BADANIA USG:  
- jamy brzusznej            - piersi 
- układu moczowego      - jąder 
- tarczycy                         - ortopedyczne 
- ślinianek                        - szyi 
 
 
 

 

                 DOPPLER: 
- tętnic szyjnych i kręgowych 
- Ŝył oraz tętnic kończyn dolnych 
- aorty brzusznej 

KOMPLEKSOWA  

DIAGNOSTYKA 

USG 

COLOR-DOPPLER 



Przedziwne losy 
W dzisiejszym wydaniu Kluki mamy dwie biegunowo róŜne 
biografie naszych Rydułtowików. Pierwsza biografia dotyczy 
śp. Józefa Burzywody, kóry walczył w bitwie pod Monte Casi-
no (w ramach drugiego korpusu WP) a druga biografia doty-
czy pana Ryszarda Strzelca znanego dokumentalisty – fotogra-
fika, który został cięŜko ranny równieŜ w tej bitwie, ale po 
drugiej stronie – walcząc w armii niemieckiej. Takie były losy 
naszych mieszkańców Śląska. Dokumenty, w tym zdjęcia  
i listy śp Józefa Burzywody dostarczył nam jego krewny pan 
Grabowski. (na zdjęciu)

Na podstawie tych dokumentów przedstawiam krótką biogra-
fię naszego mieszkańca: harcerza, byłego ucznia rydułtowskie-
go liceum a potem Ŝołnierza Wojska Polskiego, jeńca wojen-
nego i powtórnie Ŝołnierza. Józef Burzywoda urodził się 2 
marca 1918 r. W 1930 r. wstępuje do druŜyny harcerskiej.  
W 1938 r. zdaje egzamin dojrzałości w rydułtowskim liceum  
a w 1939 r. zostaje powołany do słuŜby wojskowej. Po kampa-
nii wrześniowej  dostaje się do niewoli radzieckiej i jest  
w obozie „wojenno – plennym” w Nowym Jaryczynie woj. 
lwowskie. W 1941 r. zgłasza się do Wojska Polskiego tworzo-
nego na terenie Związku Radzieckiego. Wraz ze swoją armią 
(II Korpus WP) przecho-
dzi na Bliski Wschód  
i bierze udział w róŜnych 
bitwach w tym w Egipcie, 
Włoszech i zostaje awan-
sowany do rangi podpo-
rucznika. W 1944 r. słu-
Ŝąc w XV Pułku Ułanów 
Poznańskich, bierze mię-
dzy innymi udział w bi-
twie pod Monte Casino  
i za męstwo został ozna-
czony KrzyŜem Walecz-
nym. W dniu 7 maja 1944 
r. bierze udział w bitwie 
pod Casa Nuova gdzie 

ginie ugodzony śmiertelnie w głowę. Został pochowany na 
cmentarzu w Loretto  

Był odznaczony takŜe brytyjskim odznaczeniem: Gwiazda za 
Wojnę 1939-44 oraz Gwiazdą Italii.  

Przez cały okres 
niewoli a potem 
pobytu w armii 
pisał przejmują-
ce listy do swojej 
matki, wraz  
z ułoŜonymi 
przez siebie mo-
dlitwami. Wła-
śnie modlitwy, 
które układał 

równieŜ pan Strzelec wiąŜą te biografie ze sobą, bo obaj liczyli 
na pomoc BoŜą, Ŝe wrócą szczęśliwie po wojnie do domu  
i załoŜą swoje rodziny. Przekazane dokumenty i zdjęcia przez 
pana Grabowskiego wręczyłem dyrektorowi rydułtowskiego 
LO by na ich podstawie przygotowano szerszą biografię  śp 
Józefa Burzywody – byłego ucznia tego liceum i bohatera 
 z pod Monte Casino.  
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Ze zbioru zdjęć  
o Józefie Burzywoda 
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Ryszard Strzelec (zdjęcie) 

W ksiąŜce pani Kotulskiej 
(Zarys Dziejów), wielu wy-
daniach naszej gazety mo-
Ŝemy spotkać unikalne hi-
storyczne zdjęcia osób, bu-
dowli, co stanowi historię 
naszego miasta ale to nie 
tylko ta ciekawostka zwią-
zana z pasjami pana Ryszar-
da Strzelca. Oto krótka jego 
biografia: Pan Ryszard 
Strzelec ur. 9 Luty 1920 r. 
w Rydułtowach. Mieszkał 
na Bunczowcu i chodził do 
Szkoły Podstawowej nr. 1. 
Po jej ukończeniu rozpoczął  
naukę zawodu w warsztacie 
rzeźbiarskim przy kopalni 
Rymer ucząc się rzeźby  

w węglu i drewnie. Pochodzi z rodziny kolejarskiej choć jego 
ojciec umiera 9 dniu po jego urodzeniu. Wychowaniem zaj-
muje się matka. Pan Ryszard ciepło wspomina swój dziecięco 
młodzieńczy okres. W 1940 r. robi z ukrycia zdjęcia likwido-
wanego przez Niemców pomnika Powstańców Śląskich na 
rydułtowskim cmentarzu (za co groziła nawet śmierć). W tym 
teŜ roku zostaje wysłany na roboty przymusowe (Oława koło 
Wrocławia). W 1942 r. pan Ryszard zostaje wcielony do ar-
mii niemieckiej i bierze udział w walkach z aliantami na Za-
chodzie, w tym w bitwie pod Monte Casino. CięŜko ranny w 
tej bitwie, jako inwalida zostaje zwolniony do domu. Po woj-
nie podejmuje prace na PKP jako nastawniczy a ta praca daje 
mu okazję do zwiedzenia prawie całej Europy (darmowe bile-
ty dla kolejarzy). W 1947 r. pan Ryszard Ŝeni się z panią An-
ną z domu JeŜ z którą ma dwie córki i syna (Ŝyjąca córka Te-
resa i syn Józef opiekują się obecnie panem Ryszardem). 
Przez cały okres od lat młodzieńczych do chwili obecnej pan 
Strzelec fotografował, opisywał, rzeźbił w węglu kamieniu  
i drzewie i wykonywał modele. Oprócz zdjęć wykonał mię-
dzy innymi replikę dawnego kościółka (gdzie obecnie jest 
kaplica pogrzebowa), rzeźbę Świętego Jerzego w kamieniu. 
Posiada dwa bogate albumy historycznych zdjęć. Ma zacho-
wane modlitwy, wiersze z okresu wojny. Wykonał rzeźby 
górników, choć właśnie rzeźby w tym ołtarz przekazał rodzi-
nie dla syna kapłana który wyjeŜdŜał na misję. Pan Ryszard 
jest zachwycony dzisiejszymi Rydułtowami, chwali wszyst-
kich Burmistrzów którzy o to zadbali i bardzo prosi młodzieŜ 
by uszanowała to co zrobili jej dziadkowie i rodzice. śyczy 
młodym by znaleźli pracę w swoim zawodzie i blisko domu 
rodzinnego i pamiętali o zachowaniu naszych tradycji ślą-
skich. śyczymy panu Ryszardowi duŜo zdrowia i wiele jesz-
cze lat Ŝycia. Pragnę wspomnieć, Ŝe w imieniu Zarządu TMR
-u wystąpiłem do Rady Miasta i Burmistrza Miasta  
z propozycją by pana Strzelca za zasługi dla miasta Rydułto-
wy uhonorować najwyŜszym wyróŜnieniem: czyli odznaką 
„Złote Grabie”  
 

Henryk Machnik  

 

 

 

Ze zbioru zdjęć pana Strzelca 



KLUKA 341/1 Czerwiec 2014 RóŜne 10 

 W dniu 7 maja 2014 w Katowicach po raz 41 przyzna-
no Śląskie Nagrody im. Juliusza Ligonia ufundowane przez 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Celem Na-

grody jest promocja wartości chrześcijańskich i humanistycz-
nych, patriotyzmu, etosu pracy, oddania dla Ziemi Śląskiej. 

 W tym roku wśród laureatów znalazł się pochodzący  
z Rydułtów Zygmunt Brachmański – znany rzeźbiarz i meda-
lier. Jest wykonawcą pomników, jak równieŜ wystroju wnętrz 
kościołów. Jego dzieła to m.in. pomnik Wojciecha Korfantego 
w Katowicach, statuetka Śląskiego Wawrzynu Literackiego, 
statuetka Ambasador Jazzu - Śląskiego Festiwalu Jazzowego, 
popiersie Krystyny Bochenek w Centrum Kultury Katowice 
oraz kilka pomników Jana Pawła II,  np. pomnik papieŜa   
w Rybniku. W 2007 roku z rąk ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego odebrał Brązowy Medal „ZasłuŜony Kulturze 
Gloria Artis”. 

 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" uznało 
działalność artystyczną i postawę społeczną Zygmunta Brach-
mańskiego za świadectwo oraz słuŜbę chrześcijańskim i pa-
triotycznym wartościom wyraŜanym przez sztukę. 
 Na uroczystości obecnych było wielu przedstawicieli 
władz państwowych i samorządowych z wicewojewodą ślą-
skim Piotrem Spyrą. W uroczystości udział wzięła pani Bur-
mistrz Kornelia Newy. Panu Zygmuntowi serdecznie gratulu-
jemy wyraŜając podziw i dumę oraz Ŝycząc dalszych dokonań 
sławiących śląską kulturę zarówno w wymiarze regionalnym 
jak i ogólnopolskim. 
 
 
 

Z KRAJU I ZE ŚWIATA 
 

Anglik w Polsce 
 
Sędziowie podzielili argumenty Komisji Europejskiej, która 
złoŜyła pozew przeciwko Polsce. Bruksela uznała, Ŝe Warsza-
wa narusza unijne prawo, nie zezwalając na rejestrację samo-
chodów z kierownicą po prawej stronie. Przed decyzją Trybu-
nału, eksperci oceniali, Ŝe po dopuszczeniu do rejestracji aut  
z kierownicą po prawej stronie, do Polski moŜe trafić nawet 
kilkaset tysięcy takich samochodów. Zalewowi uŜywanych 
aut z Wielkiej Brytanii ma sprzyjać przede wszystkim niŜsza 
o 20-30 proc. cena. 
Trybunał orzekł, Ŝe Polska narusza zasadę swobodnego prze-
pływu towaru obowiązującą na jednolitym rynku. Sędziów 
nie przekonały tłumaczenia rządu w Warszawie, który powo-
ływał się na względy bezpieczeństwa.  
Źródło: IAR/Onet           
 
Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 

na Zielonej Szkole. 

Jak co roku mieliśmy moŜliwość spędzenia dwóch tygodni 
nad morzem na Zielonej Szkole. W tym roku pojechaliśmy do 
Poddąbia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego 
„Słowiniec”.  Uczniami opiekowały się panie Marcelina 
Dembowy, Katarzyna Szulc, Danuta Bąk, Ewa Kolbusz, Ka-
tarzyna Piechota, Katarzyna Kopczyńska, Anna Kras oraz 
kierownik Michalina Matuszek. 
W czasie pobytu odbyły się ciekawe zajęcia. WyjeŜdŜaliśmy 
na wycieczki autokarowe do Trójmiasta, Ustki, do Kościerzy-
ny i Szymbarku oraz skansenu w Klukach. Braliśmy udział  
w zajęciach dydaktycznych w Słowińskim Parku Narodo-
wym.  W ciekawy sposób zapoznawaliśmy się z nadmorskim 
krajobrazem między innymi podczas rejsu statkiem, w czasie 
codziennych spacerów brzegiem morza oraz w czasie  zajęć 
ekologicznych w terenie. Atrakcji było co niemiara. Wszyscy 
chętnie uczestniczyliśmy w grach terenowych, zawodach 
sportowych, turniejach, ogniskach, dyskotekach tematycz-
nych. Braliśmy równieŜ udział wielu  konkursach np.: na ha-
sło ekologiczne, na najpiękniejszą budowlę z piasku, uczest-
niczyliśmy w nieustającym konkursie czystości, w konkur-
sach literackich i plastycznych, w malowaniu na duŜych for-
matach.  Wielu z nas po raz pierwszy uczestniczyło  
w „chrzcie morskim”. Po przejściu róŜnych prób Neptun nad 
brzegiem morza nadawał nam ciekawe imiona.  Dbając o 
swoje zdrowie i kondycję korzystaliśmy z inhalacji, gimna-
styki korekcyjnej i zajęć na basenie i na siłowni. 
Przyjemną niespodziankę sprawili nam goście, którzy odwie-
dzili nas w Poddąbiu. Przyjechali do nas dyrektor szkoły pani 
Ilona Lemiesz, pani burmistrz Kornelia Newy, przewodniczą-
cy Rady Miasta pan Lucjan Szwan oraz ksiądz dziekan Kon-
rad Opitek. Dwa tygodnie szybko minęły. Będziemy je długo 
wspominali, tym bardziej, Ŝe pobyt nad morzem dostarczył 
nam wielu wraŜeń. Mogliśmy zdobyć nowe doświadczenia, 
odkryć przyjemność podróŜowania i zwiedzania, przebywania 
w grupie rówieśników. Przez cały czas dobrze się bawiliśmy, 
a uśmiech nie znikał z naszych twarzy. 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1  
w Rydułtowach. 
  

Śląskie Nagrody im. Juliusza Ligonia rozdane – 
wśród laureatów Zygmunt Brachmański, Honoro-

wy Obywatel Miasta Rydułtowy. 
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W niedziele 6 kwietnia odbyło sie inauguracyjne otwarcie 
Orlika w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2. W otwar-
ciu uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego a zara-
zem opiekunowie Orlika mgr Marcin Czediwoda, mgr Jerzy 
Sądel oraz mgr Wieslawa Krajczok. Orliki działają i zachwy-
cają juŜ od paru lat, a głównie są dla zainteresowanych osób 
chcących uprawiać sport. W otwarciu uczestniczyły dzieci  
z rodzicami, uczniowie szkoły, a takŜe okoliczni mieszkańcy. 
Nie brakowało miłej atmosfery, a takŜe emocji, które ujarzmić 
mogliśmy dobrym ciastkiem. Na początku odbył się mecz,  
a właściwie mecze (z powodu ilości zainteresowanych) dzie-
ci. Po tych rozgrywkach dzieci rozegrały mecz piłki noŜnej na 
rodziców. Wygrali oczywiście ........? 

Równolegle na drugim boisku instruktorka aerobiku pani 
Wiesława Krajczok prowadziła zajęcia, a jak wiadomo aero-
bik jest bardzo popularny i bardzo potrzebny, aby trochę roz-
ruszać swoje ciało bez względu na to czy dobrze się czujemy, 
czy źle. Jest wiele jego odmian, ale pani Wiesława upodobała 
sobie aerobik dla otyłych, który przynosi niebywałe efekty. 
Niestety na otwarciu Orlika nie było osób otyłych więc mu-
siała przeprowadzić aerobik uniwersalny. Orlik czynny jest 
kaŜdego dnia od godziny 16.00 do 20.00 a zapisy prowadzą 
pan Sądel i pan Czediwoda. ObłoŜenie jest duŜe, dlatego jeśli 
ktoś jest zainteresowany to musi zrobić wcześniejsze zapisy. 
MoŜna pokusić się o stwierdzenie ze ZSP nr 2 ma najlepszych 
nauczycieli wychowania fizycznego, co potwierdzają ucznio-
wie, a w dzisiejszych czasach zainteresować młodzieŜ spor-
tem to trudna sprawa. Szkoła zdobywa wysokie miejsca na 
roŜnych zawodach, choć nie jest szkołą sportową. 
Trzeba jeszcze wspomnieć, Ŝe wszyscy uczestnicy dostali 
pamiątkowe dyplomy oraz ciekawe gadŜety. 
 Dyrektorem szkoły jest mgr Jacek Stebel, który ma bardzo 
dobre pomysły na nowe kierunki w szkole. Jest takŜe związa-
ny ze sportem, choć trochę innym to jednak sportem, a mia-
nowicie jego pasją są szachy. Jego podopieczni z klubu UKS 
„Ognisko” Rydułtowy wygrywają mistrzostwa Śląska jak  
i Polski. W dniach 29 i 30 marca w Hali Widowiskowo-
Sportowej "Spodek" w Katowicach odbyła się druga edycja 
Turnieju Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Klub w klasyfikacji 
druŜynowej zajął 3 miejsce. Zaś indywidualnie dwoje zawod-
ników wywalczyło miejsca na podium: Martin Rybka i Miko-

łaj Polczyk zajęli drugie miejsca w swoich kategoriach wie-
kowych.   

Podsumowując sezon polowań na „Orliki” moŜemy uznać za 
otwarty i mamy nadzieję, Ŝe tak jak w latach poprzednich 
boiska będą się cieszyć wielkim zainteresowaniem młodzieŜy, 
dzieci jak i dorosłych, aby realizować swoje pasje sportowe. 
RN- zrogezrg     
 

Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 
na Zielonej Szkole. 

Otwarcie Orlika w ZSP nr 2 



KLUKA 341/1 Czerwiec 2014 AKTUALNO ŚCI  12 
Indiana Jones i Grodzisko GołęŜyców 

 
 JuŜ jakiś czas temu w mojej głowie zrodził się pomysł 
zwiedzenia rowerem lokalnych atrakcji turystycznych. Nie 
tylko tych powszechnie znanych, ale takŜe tych, o których 
istnieniu często wiedzą jedynie pasjonaci i lokalni mieszkań-
cy. Od dziecka pasjonowałem się historią i  krajoznawstwem, 
więc taka forma spędzania wolnego czasu jest wymarzona. 
Aktywny wypoczynek na świeŜym powietrzu, połączony  
z odkrywaniem bogatej i barwnej przeszłości naszego regionu 
jest idealnym sposobem oderwania się od codziennych obo-
wiązków. Korzystając z kilku dni ładnej pogody, postanowi-
łem rozpocząć realizację tego planu. Zaopatrzyłem się w ak-
tualne mapki ścieŜek rowerowych, które otrzymałem ze 
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego. Pierwszą atrakcją którą postanowiłem 
zwiedzić, było grodzisko GołęŜyców w Lubomii. Wyruszając 
w słoneczne, niedzielne popołudnie, miałem nadzieję na krót-
ką i łatwą trasę na „dobry początek”. Nie przypuszczałem 
wtedy jeszcze, Ŝe dotarcie do stosunkowo blisko zlokalizowa-
nej atrakcji będzie wyzwaniem na miarę wyprawy Indiany 
Jonesa.  

           Trasa na mapce rowerowej jest bardzo prosta. Rozpo-
cząłem wyprawę w Rydułtowach na ulicy Gajowej i czerwo-
ną ścieŜką udałem się w kierunku stawu „Zawalisko”. Nieste-
ty w tym miejscu zaczęły się problemy. Według mapki, na 
wysokości stawu ścieŜka skręca w prawo. Niestety ze świecą 
moŜna szukać takich oznaczeń na jakimkolwiek z pobliskich 
słupów. Postanowiłem zaufać mapce. Trasa na odcinku ok. 1 
km nie jest opisana w Ŝaden sposób, i to pomimo rozwidlenia, 
na którym jak się okazało, naleŜy zjechać z głównej ścieŜki. 
Przysłowie mówi: „Im dalej w las, tym więcej drzew”. Po-
dobnie jest z trasą rowerową prowadzącą do grodziska. Kolej-
ne rozwidlenia, zakręty, opisane zostały albo słabo, albo wca-
le. W pewnym momencie jazda za oznaczeniami ścieŜki gwa-
rantuje nam zawrót głowy, poniewaŜ na czterech kolejnych 
skrzyŜowaniach mamy skręcić w lewo, co kończy się tym, Ŝe 
zaczynamy jeździć w kółko dookoła 4 domów. W innym 
miejscu wandale obrócili znaki, które zamiast jazdy prosto 
wskazują skręt w prawo. Jest to tyle kłopotliwe, Ŝe miejsce to 
jest punktem łącznym trzech ścieŜek rowerowych i bardzo 
łatwo się pomylić w którą stronę naleŜy się udać. Efekt był 
taki, Ŝe przy prawie kaŜdym skrzyŜowaniu musiałem scho-

dzić z roweru i sprawdzać mapkę, licząc minięte rozwidlenia, 
by nie pomylić drogi. 
 Niestety grodzisko GołęŜyców jest jedną z tych atrak-
cji, które nie są dobrze znane nawet w regionie. Stąd teŜ pyta-
ni przeze mnie ludzie po drodze nie bardzo wiedzieli gdzie ja 
tak naprawdę chcę dojechać. Koniec końców udało się. Odna-
lazłem grodzisko niczym Indiana Jones Arkę Przymierza.  
I muszę przyznać, Ŝe było warto. W środku lasu, bez jakichś 
charakterystycznych pagórków nagle pośród drzew wyrastają 
wały obronne. Najpierw jedne, później drugie. Charaktery-
styczne przestrzenie stanowiące bramy wejściowe grodziska. 
Faktem jest, Ŝe gdyby ktoś nie wiedział, Ŝe to jest pozostałość 
po grodzisku, najpewniej mógłby je zignorować, dziwiąc się 
jedynie, skąd wzięły się takie pofałdowania terenu. Wiedząc 
jednak na co się patrzy, nie sposób nie odczuć podekscytowa-
nia. Stoimy bowiem w miejscu, gdzie w VIII i IX w. w okre-
sie Średniowiecza mieszkali nasi przodkowie. Zresztą juŜ 
sama rzeźba terenu, owe wały, to wszystko sprawia, Ŝe teren 
ten jest niezwykle urokliwy. Zapewne najpiękniej wygląda 
jesienią, gdy wyraźnie widać obwarowania. Samo grodzisko 
zajmowało obszar 4,5 ha. 

 Dotarcie do grodziska było skomplikowane i bez map-
ki rowerowej nie miałbym najmniejszych szans się tam do-
stać. Jednak sama trasa poprowadzona jest naprawdę piękny-
mi rejonami, bardzo urozmaiconymi. Mijamy lasy, łąki, wiej-
skie zabudowania. A odnalezienie miejsca docelowego jest 
zwieńczeniem tej naprawdę niezwykłej trasy. Mam nadzieję, 
Ŝe kiedyś osoby zajmujące się utrzymaniem ścieŜek rowero-
wych w regionie oznaczą je tak, by moŜna było po nich po-
dróŜować bez spoglądania co chwila w mapki. Dopóki jednak 
to nie nastąpi, wyposaŜmy się w darmowe egzemplarze atla-
sów rowerowych i ruszajmy odkrywać historię. Jak Indiana 
Jones. KaŜdy z nas ma w sobie coś z odkrywcy, a grodzisko 

jest miejscem, które 
pozwoli nam tą cząst-
kę wydobyć.  

 
 
 

Autor: Łukasz Majer 
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Polonistka podała dzieciom temat wypracowania: „Jak wy-
obraŜam sobie pracę doktora?”. Wszyscy uczniowie od razu 
wzięli się do roboty, tylko Pawełek załoŜył r ęce i siedział 
bezczynnie. 
- Czemu nic nie piszesz? - pyta chłopca zaniepokojona na-
uczycielka. 
- Czekam na sekretarkę.  
 
Po imprezie pewien student budzi się na cmentarzu. Rozglą-
da się wokół i widzi grabarza kopiącego dół. Postanawia 
zrobić mu Ŝart i postraszyć go. 
- Hu, hu! 
Ten nie reaguje. Chłopak próbuje jeszcze raz, a potem ko-
lejny. W końcu się poddaje. W pewnym momencie zostaje 
ogłuszony łopatą: 
- Straszyć i krzyczeć moŜemy - mówi grabarz  -  ale na  
zewnątrz nie wychodzimy! 
 
Rozmawia ze sobą dwóch aktorów. 
- Słyszałem, Ŝe po ostatnim występie obrzucono cię pomido-
rami. Tak, ale były teŜ oklaski, zwłaszcza przy trafieniach. 
 
Panie doktorze, jestem wykończona. Od czasu, gdy mąŜ 
zachorował, siedzę przy jego łóŜku w dzień i w noc.  
- Czy pielęgniarka, której poleciłem czuwać przy męŜu, nie 
zgłosiła się? 
- Owszem, i właśnie dlatego muszę go pilnować. 
 
Pan młody zamieszkał razem z teściami. Pierwszy wspólny 
obiad. Wszyscy zabierają się do jedzenia, a on ze  
zdziwieniem pyta: 
- Czemu się nie modlicie przed jedzeniem? 
- Nie ma potrzeby, moja mama dobrze gotuje  -  odpowiada 
małŜonka. 
 
Noc poślubna 
- Kochanie, myślę, Ŝe nie powinniśmy mieć przed sobą ta-
jemnic. Powiedz szczerze, ilu miałaś przede mną męŜczyzn? 
Nie usłyszawszy odpowiedzi pomyślał, Ŝe małŜonka się ob-
raziła.  
Min ęło pól godziny Nie wytrzymał jednak z ciekawości  
i ponowił pytanie. 
- Kochanie, powiedz… 
- Nie przerywaj, liczę!  
 
 

Jak skutecznie 
chronić się przed 

słońcem? 
 Najważniejsze  

zasady 
 
 
 
 
 To, że zbyt długie 
przesiadywanie na 
słońcu szkodzi  
skórze, jest wiadome 
wszystkim. Ale nawet ci, którzy stosują kremy  
z filtrem, siedzą w cieniu i odpowiednio się ubie-
rają mogą się poparzyć. Jak zatem tego uniknąć? 
 
Najważniejsze jest, by wyrzucić wszystkie stare pro-
dukty - kremy sprzed roku bardzo często tracą swoje 
właściwości i nie chronią w ogóle przed szkodliwymi pro-
mieniami słońca. 
 
Błędem jest korzystanie również wyłącznie z kosmetyków 
do makijażu, które mają faktor ochronny. Jest on bowiem 
znacznie niższy niż składnik kremów dokładnie do tego 
przystosowanych. Ważne jest również to, że kremy  
z filtrem należy nakładać co jakiś czas, najlepiej 
co dwie godziny, by przynosiły naprawdę efekt. 
 
W balsamach przeciwsłonecznych obowiązuje za-
sada - im więcej, tym lepiej. Nie wystarczy cienka 
warstwa ochronna. Nie należy sobie żałować i skórę grubo 
posmarować. Bardzo ważne jest nakładanie kremu już  
z samego rana. Bez znaczenia, czy jest w planie opalanie, 
czy nie. W ciągu dnia należy to potem regularnie powta-
rzać, zwłaszcza że pot i ciągłe dotykanie się sprawiają, że 
kremy spływają. 
 
Nie ma kremów wodoodpornych. To bajka wymy-
ślona przez producentów. Ważne jest również, by się 
smarować, gdy wydaje się, że słońce jest schowane za 
chmurami. To wcale nie znaczy bowiem, że nie atakuje 
naszej skóry. 
 
Kolejnym mit dotyczy świadomości, że jak przykryje się 
ubraniem ciało, słońce nie ma do niego dostępu. Mimo 
wszystko, by zapewnić ochronę skórze należy ją posmaro-
wać filtrem. 

 

 

 

Humor Humor Humor 
 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
Czas zadbać o swoją odporność. 
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 KaŜda inicjatywa, która odciągnie dzieci od kompute-
ra, zapewni im rozrywkę i będzie rozwijała ich pasje i zainte-
resowania jest godna pochwały. Jeszcze większe wyrazy 
uznania naleŜą się, gdy taka inicjatywa przetrwa piętnaście 
lat. Właśnie tyle lat temu, Anna Urbańczyk wraz ze swym 
męŜem wpadła na pomysł załoŜenia szkoły muzycznej w Ry-
dułtowach. Początkowo wydawało się, Ŝe cięŜko będzie zna-
leźć chętnych, poniewaŜ podobne placówki istniały juŜ np.  
w Rybniku. Pani Urbańczyk nie poddała się jednak i małymi 
kroczkami zmierzała naprzód, otwierając kolejne klasy, gro-
madząc dzieci, które tak jak ona zakochały się w muzyce. 
Ukoronowaniem jej starań był koncert który odbył się w Ry-
dułtowskim Centrum Kultury „Feniks” 25.04.2014 r. 

 Koncert odbył się z okazji 15 urodzin szkoły. O tym, 
jak wielką estymą cieszy się ta placówka, niech świadczy 
fakt, Ŝe znalezienie wolnego miejsca parkingowego nie tylko 
pod RCK, ale takŜe na okolicznych parkingach graniczyło  
z cudem. Sala teatralna takŜe pękała w szwach. Nie zabrakło 
gości, na czele z księdzem Dziekanem Konradem Opitkiem 
oraz Panią Burmistrz Kornelią Newy. Gwiazdami wieczoru 
byli uczniowie szkoły, którzy zaprezentowali zebranym prób-
kę swoich moŜliwości. MoŜna było zobaczyć umiejętności 
uczniów szkoły, dla których gitary, skrzypce czy flety nie 
stanowiły Ŝadnego wyzwania. Zarówno muzyka klasyczna 
jak i współczesna nie były dla młodych muzyków Ŝadnym 
utrudnieniem.  Przy okazji okazało się, Ŝe uczniowie równie 
dobrze jak z instrumentami radzą sobie z wokalem, czego 
przykładem było m.in. wspaniałe wykonanie utworu Cristiny 
Aguilery „Beautiful”. Jednak zdecydowanie największe wra-
Ŝenie na zebranych zrobiło wykonanie słynnego utworu „He's 
a Pirate”, czyli motywu przewodniego filmu „Piraci z Kara-
ibów”. Takiego wykonania jakie zaprezentowały dzieci pod-
czas koncertu nie powstydziłby się sam twórca utworu Hans 
Zimmer. 
 Po koncercie przyszedł czas na jak najbardziej zasłu-
Ŝone podziękowania dla państwa Urbańczyk, podsumowanie 
ich dokonań. Nie brakowało kwiatów i braw. Zarówno dla 
dzieci, za wspaniały koncert, jak i dla nauczycieli i dyrekcji 
szkoły, za ich wkład i pasję z jaką przekazują swą wiedzę  
i umiejętności młodym adeptom sztuki muzycznej. Nad sceną 
widniał cytat: „Muzyka to najpiękniejszy język do poruszania 
serc ludzi na całym świecie”. Swoim występem uczniowie 

szkoły muzycznej im. Pawła Świętego w Rydułtowach udo-
wodnili, Ŝe to zdanie jest jak najbardziej prawdziwe.  
 

Autor: Łukasz Majer 
 
 

KĄCIK DLA PRZEDSI ĘBIORCÓW  
VAT od samochodów od 01 kwietnia 2014 roku. 

 
Rząd stwierdził, Ŝe wszystkie auta do 3,5 tony (z kratką lub 
bez) obligatoryjnie są przeznaczone do jazd mieszanych 
(prywatnych, słuŜbowych) i w tym zakresie nałoŜył zakaz 
odliczania VAT-u w pełnej wysokości. Z odliczenia 100% 
VAT-u NIE skorzystają osoby: - mające firmę w domu - któ-
rzy dojeŜdŜają z domu do firmy (jazda prywatna) - podwoŜą 
w trakcie pracy np. dziecko do szkoły - pracownicy jadą sa-
mochodem do domu (auto powinno być zaparkowane na fir-
mowym parkingu – tak powinien mówić regulamin firmy). 
Jeśli firma ma w PKD ma wynajem samochodów to stawka 
musi być o wartości rynkowej i pracownik powinien być ob-
ciąŜony tą kwotą, kaŜde obniŜenie kwoty rynkowej np. dla 
swojego pracownika US uzna jako obejście przepisów VAT  
i nałoŜy karę. MoŜna za to odliczyć 100% VAT-u od samo-
chodu osobowego (oraz innych), ale pod warunkiem, Ŝe zgło-
si się auto na formularzu VAT-26 do US w terminie do 7 dni 
od zaistnienia zdarzenia i w tym przypadku trzeba prowadzić 
skrupulatnie ksiąŜkę jazd z dokładnymi danymi (godzina, 
trasa, ilość przejechanych kilometrów, cel podróŜy i STAN 
początkowy i końcowy licznika) – NIE MOśNA TEGO SA-
MOCHODU UśYWAĆ DO JAZD PRYWATNYCH. W 
przypadku np. stwierdzenia przez US, Ŝe samochodem ktoś 
we wrześniu jechał po dziecko do szkoły to traci moŜliwość 
odliczenia 100% VAT-u wstecz, czyli od 01-04-2014 roku. 
VAT od Paliwa Nie odliczymy VAT-u od paliwa wcale do 
samochodów (do dnia 30 czerwca 2015 roku): a)  posiada 1 
rząd siedzeń - jeŜeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza 
niŜ 425 kg, b)  posiada 2 rzędy siedzeń - jeŜeli dopuszczalna 
ładowność mniejsza niŜ 493 kg, c)  posiada 3 lub więcej rzę-
dów siedzeń - jeŜeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza 
niŜ 500 kg; Od samochodów gdzie odliczymy tylko 50 VAT-
u za paliwo: a)  posiada 1 rząd siedzeń - jeŜeli dopuszczalna 
ładowność jest równa lub większa niŜ 425 kg, b)  posiada 2 
rzędy siedzeń - jeŜeli dopuszczalna ładowność jest równa lub 
większa niŜ 493 kg, c)  posiada 3 lub więcej rzędów siedzeń - 
jeŜeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niŜ 500 
kg; 100% VAT-u odliczymy od samochodów do których pro-
wadzona jest ksiąŜka jazd i które zostały zgłoszone do US na 
formularzu VAT-26 Z przepisu wynika, Ŝe powyŜsze samo-
chody (przeznaczenie) musi być potwierdzone NOWYMI 
dodatkowymi badaniami technicznymi. 
 
RN- zrogezrg     
 

Urodziny Szkoły Muzycznej imienia  
Pawła Świętego 

Zainteresowanych bezpłatnymi poradami  
prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na 

stronę internetową:  
www.fopc.org.pl 
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          Pierwszego maja pod pomnikiem przy rydułtowskim 
parku sensorycznym ROSA odbył się koncert upamiętniający 
10 rocznicę przyjęcia naszego kraju do struktur Unii Europej-
skiej. Mistrzem ceremonii była Dyrektor Rydułtowskiego 
Centrum Kultury „Feniks” - pani Janina Chlebik – Turek. 
Przed rozpoczęciem części artystycznej na chwilę przenieśli-
śmy się w czasie, przypominając sobie poczynione przez 
ostatnie 10 lat inwestycje. Mieliśmy okazję usłyszeć, jak bar-
dzo nasze miasto zmieniło się przez tą dekadę, co w tym cza-
sie udało się osiągnąć. Wiele projektów byłoby nie do zreali-
zowania bez funduszy unijnych. NiezaleŜnie od głosów kryty-
ków Unii Europejskiej nie da się podwaŜyć, Ŝe nasze miasto 
niezwykle pręŜnie korzysta ze środków unijnych w ramach 
róŜnorakich projektów. Zarówno jednostki administracji pu-
blicznej, organizacje pozarządowe, jak i prywatne przedsię-
biorstwa bardzo aktywnie działają, by do maksimum wyko-
rzystać moŜliwości, które dało nam wejście do UE. 

 Po części „historycznej” przyszedł czas na występ 
chórów. Swe umiejętności wokalne zaprezentowały nam chó-
ry „Cecylia” oraz „Lira”. Skoro celebrowaliśmy rocznicę 
wejścia Polski do Unii, nie mogło zabraknąć hymnu Unii 
Europejskiej, czyli „Ody do radości”. Utwór oba chóry wyko-
nały wspólnie. Następnie kaŜdy z chórów zaprezentował się 
juŜ indywidualnie, prezentując wspaniałe wykonanie utwo-
rów, zarówno polskich jak i czeskich. Na mnie największe 
wraŜenie zrobił śpiew mormorando (śpiew z zamkniętymi 
ustami, bez tekstu, na głosce „m”) oraz utwór „Gronie, nasze 
gronie”. Nie mogło zabraknąć oczywiście takŜe kompozycji 
Henryka Mikołaja Góreckiego. 
  
 Pomimo wspaniałego występu wśród zebranych dało 
się wyczuć lekki niesmak. Było to spowodowane dramatycz-
nie słabą frekwencją. Sytuację ratowali przechodnie, którzy 
zwiedzając Park Sensoryczny przystawali zwabieni śpiewem 
chórów. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe w ponad 20 tysięcz-
nym mieście nie znalazła się nawet grupa 50 osób, która 
chciałaby zobaczyć i wysłuchać koncertu. Chórzystki i chó-
rzyści śpiewają nie dla siebie, ale dla nas, mieszkańców mia-
sta. Podziękujmy im za to frekwencją na występach, bo dla 
muzyka nie ma bardziej frustrującej rzeczy niŜ śpiew dla  
pustych krzeseł.  

 

Autor: Łukasz Majer 
 

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 

 

Koncert z okazji obchodów 10 rocznicy  
wejścia Polski do UE 

Komunikat 
Rada Miasta Rydułtowy po burzliwej debacie ustaliła  
zmiany dotyczące opłat za śmieci.  
- opłata za segregowane odpady z budynków jednorodzin-
nych i lokalów mieszkalnych wynosić będzie 8 zł/mc 
opłata za odpady nie segregowane odpady będzie wyŜsza  
i wynosić będzie 20 zł/mc  
 
Opłaty będą obowiązywać od 1 lipca bieŜącego roku czyli za 
III kwartał. 
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W 1999r. powstała na terenie naszego miasta w pomieszcze-
niach przedszkola numer siedem Szkoła Muzyczna I-szego 
stopnia. ZałoŜyła ją i prowadzi do dziś Pani Anna Urbańczyk. 
W szkole uczniowie mogą uczyć się gry na następujących 
instrumentach: skrzypce, flet, fortepian, gitara, gitara elek-
tryczna, gitara basowa, perkusja oraz rozwijać swój talent 
wokalny. W ciągu tych piętnastu lat istnienia szkoła zdobyła 
wiele nagród i wyróŜnień  na konkursach i festiwalach krajo-
wych  oraz międzynarodowych. Niezliczone występy na tere-
nie naszego kraju oraz za granicą (Czechy, Słowacja, Wło-
chy) zawsze cieszyły się wielkim uznaniem. Wspomnieć trze-
ba, Ŝe szkoła bierze czynny udział w Ŝyciu naszego miasta 
uświetniając swoimi koncertami róŜne uroczystości miejskie  
i nie tylko. JuŜ tradycją się stały koncerty kolędowe grane  
w kościele Świętego Jerzego, oraz koncerty wiosenne. Wido-
wiska te ściągają rzesze wiernych słuchaczy i przyjaciół pla-
cówki.  Od samego początku swojego istnienia szkoła współ-
pracuje z większością organizacji społecznych pręŜnie działa-
jących w naszym mieście. Dziś kadrę pedagogiczną tworzą: 
Dyrektor Anna Urbańczyk, Wicedyrektor  Małgorzata Blutko, 
Wioleta Stronczek, Paulina Kowalczyk, Dawid Szlezak, Ma-
ciej Muszyński, Piotr Tkaczyk. 
 
Grzegorz Urbańczyk 

 
Kolarze rywalizowali w Rydułtowach 

Odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wodzisławskiego w Kolar-
stwie "Rower to zdrowie" współfinansowane ze środków Po-
wiatu Wodzisławskiego. Organizatorem zawodów był UKS 
„Feniks” Rydułtowy. 

Do udziału w zawodach zgłosili się zawodnicy z woje-
wództw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Byli to repre-
zentanci takich klubów jak:  UKS Feniks Fuji Rydułtowy, 
Gliwice Bike Atelier, Szkółka Kolarska MOSiR Wibatech 
Fuji śory, UKS Toszecka Grupa Kolarska, Dobre Sklepy 
Rowerowe Pszczyna, LUKS Feniks Czernica, Nysa, Ziemia 
Brzeska, Sokół Kęty, Twoja Merida Imielin, Błękitni Kozie-
głowy. 
Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali z podziałem na 6 ka-
tegorii wiekowych. W ramach zawodów odbyły się dwa wy-
ścigi: jazda indywidualna na czas i kryterium uliczne. 
Nad prawidłowym przebiegiem czuwali sędziowie wyznacze-
ni przez Śląski Związek Kolarski. Zabezpieczenie imprezy 

zapewniała Policja i StraŜ Miejska z Rydułtów, a opiekę me-
dyczną sprawowała firma Firemed. 
Nagrody i medale wręczał Zbigniew Seemann, Członek Za-
rządu Powiatu Wodzisławskiego. 

 

W Gorzycach powstało mini uzdrowisko 
 
W Domu Pomocy Społecznej im. PapieŜa Jana Pawła II  
w Gorzycach powstała zona uzdrowiskowa z fontanną zawie-
rającą solankę z Zabłocia. 
 

Dom Pomocy 
Społecznej  
w Gorzycach to 
placówka pro-
wadzona przez 
Powiat Wodzi-
sławski. PołoŜo-
na jest w wyjąt-
kowym miejscu. 
Walory przy-
rodnicze i rekre-
acyjne doliny 

górnej Odry i parku krajobrazowego znajdującego się w bez-
pośrednim sąsiedztwie, a teraz takŜe solanka z Zabłocia, to 
idealne warunki, aby stworzyć tu mikroklimat wywierający 
korzystny wpływ na organizm człowieka. W opinii Tomasza 
Niesyto – dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Terapeutycznego „Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój” – 
uruchomienie w gorzyckiej placówce inhalatorium solanko-
wego pozwala na nazwanie jej uzdrowiskowym domem po-
mocy społecznej, choć w oficjalnej nomenklaturze taka kate-
goria nie istnieje. 
W gorzyckim domu przebywa 218 osób schorowanych, nie-
pełnosprawnych mieszkańców, którzy w placówce mają za-
pewnioną opiekę i pomoc. W trosce o ich zdrowie i dobre 
samopoczucie, dzięki środkom z budŜetu powiatu, w ośrodku 
utworzona została zona sanatoryjna, w której za pośrednic-
twem fontanny, znajdującej się na wewnętrznym dziedzińcu 
domu, rozpylana jest lecznicza solanka z Zabłocia. Jej symbo-
licznego otwarcia dokonał starosta wodzisławski Tadeusz 
Skatuła, dyrektor placówki Ryszard Nawrocki i przewodni-
cząca rady mieszkańców Maria Tomalka.  Uroczystość 
uświetnił zespół folklorystyczny ze Strumienia, którego czę-
ścią jest wieś Zabłocie. Zespół przyjechał wraz z burmistrzem 
gminy Strumień, Anną Grygierek. 
Solanka w Zabłociu jest wydobywana od ponad 100 lat z głę-
boko połoŜonych złóŜ wód leczniczych jodowo – bromo-
wych. Została odkryta podczas poszukiwań złóŜ węgla. Jak 
twierdzi ekspert, Ryszard Ślaski, zawiera ona największą na 
świecie ilość jodu, dochodzącą do 139 mg/litr. Inhalacje  
z uŜyciem tak bogato nasyconej wody wspomagają komfort 
oddychania, zwalczają i hamują stany zapalne oraz nawilŜają 
śluzówkę. Dzięki temu są zalecane w profilaktyce schorzeń 
nosa, gardła, oskrzeli i alergii. Zawarty w solance jod i brom 
korzystnie wpływa teŜ na układ nerwowy człowieka. Solanka 
wspomaga leczenie m.in. astmy oskrzelowej, przewlekłego, 
chronicznego zapalenia oskrzeli i płuc, pylicy płuc, ataków 
utrudnionego oddychania lub duszności, uporczywego kaszlu 
i alergii, alergicznego schorzenia nosa i zatok, chronicznego 
zapalenia zatok i gardła, niedoczynności tarczycy, a takŜe 
nerwic i stanów przemęczenia. 

15 lat minęło. 
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Dnia 26 marca bieŜącego roku rozpoczęła się epicka wyprawa 
trójki uczniów  
Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach do Stambułu, miasta w Tur-
cji na krańcu Europy, gdzie jak sądziliśmy panuje zupełnie 
odmienna kultura. Wyjazd był zorganizowany w ramach pro-
jektu Comenius Zobacz, skosztuj i posłuchaj – to jest nasza 
ziemia. Opiekunami byli pani dyrektor Alicja Kołodziej, pani 
Joanna KałuŜa, pani Barbara Staniczek-Szurek oraz pan Seba-
stian Grela. PodróŜ przebiegła szybko i spokojnie.  Na miej-
scu spotkaliśmy bardzo miłych  i sympatycznych ludzi, któ-
rzy „przygarnęli” nas do swoich domów oraz zaopiekowali 
się nami. Byliśmy zaskoczeni ich gościnnością i ciepłem ro-
dzinnym. Nasi „bracia” pokazali nam przepiękne miasto,  
w którym nowoczesne drapacze chmur kontrastowały z bi-
zantyjskimi zabytkami. Zwiedziliśmy m.in. Niebieski Meczet, 
Wielki Bazar oraz płynęli śmy statkiem po cieśninie Bosfor. 
Najbardziej spodobała nam się wizyta w Hagii Sophii. Spró-
bowaliśmy wielu potraw, których w Polsce nigdy nie spotka-
libyśmy. Wiele z tych dań było przepysznych. Dowiedzieli-
śmy się o wielu tradycjach i zwyczajach, np: osobne spoŜy-
wanie posiłków przez męŜczyzn i kobiety. Dzięki temu, Ŝe 
mieszkaliśmy w normalnych rodzinach poznaliśmy Ŝycie  
w 14 mln mieście od środka: jeździliśmy transportem publicz-
nym, chodziliśmy do „spoŜywczaków” oraz spotykaliśmy się 
z naszymi tureckimi kolegami i koleŜankami. W szkole przy-
witano nas bardzo uroczyście – grupa w tradycyjnych strojach 
wojskowych zagrała pieśni prosto z pola walki, które miały 
odstraszyć wroga imperium otomańskiego przed bitwą. 
Uczniowie tureccy byli nami bardzo zainteresowani - trakto-
wali 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 
mieście. 
Na pewno warto brać udział w takich projektach, poniewaŜ 
wyprawa przyniosła nam wiele pozytywnych emocji i wra-
Ŝeń. 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 

 
 

Bogunice Motorockowisko 
 

Fani mocnych brzmień i motocykli zjechali do Bogunic, 
gdzie rozpoczął się festiwal "Motorockowisko 2014". Na 

scenie zaprezentowały się zespoły Spatial, The Messis, Witch 
Hammer. Gwiazdą pierwszego dnia był Anja Orthodox z ze-

społem Closterkeller.   

Zapraszamy do przęglądania naszej strony 
internetowej tmrrydultowy.pl 

  
  
  
 
 
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej.  
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko 
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno-
ści za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

Z Gimnazjum nr 1 do Stambułu, czyli wizyta 
partnerska Comeniusa w Turcji. 
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P od takim hasłem 9 maja na boisku „Orlik” odbyła się 
II Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Organizato-
rem imprezy było Publiczne Przedszkole nr1 w Ry-
dułtowach zaś głównym celem była popularyzacja 

sportu oraz kształtowanie postawy rywalizacji sportowej  
z zachowaniem zasady „fair play” a takŜe integracja dzieci  
z róŜnych przedszkoli. 

Uroczystego otwarcia olimpiady dokonała dyrektor  J.Blokesz,  
po czym dzieci zaśpiewały hymn przedszkola. Przy dźwiękach 
„Rydwanów ognia’ uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 zapa-
lili znicz olimpijski, który płonął przez cały czas trwania olim-
piady. Przemarszem przed publicznością druŜyny dokonały 
swojej prezentacji. Kolejno maszerowały: Przedszkole Pu-
bliczne z CzyŜowic, Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki 
z Gorzyczek, oddział zerowy z Szkoły Podstawowej nr1  
w Rydułtowach, oddział zerowy z Zespołu Szkół w Rydułto-
wach, oddział zerowy i oddział przedszkolny z Szkoły Podsta-
wowej nr3,  Katolickie Przedszkole Niepubliczne Zgromadze-
nia Sióstr SłuŜebniczek NMP  im.bł.E. Bojanowskiego w Ry-
dułtowach i Publiczne Przedszkole nr1. Po wylosowaniu przez 
kapitanów druŜyn stanowisk startowych nastąpiła wspólna 
rozgrzewka.  

 
Wszystkie konkurencje odbywały się przy gorącym dopingu 
kibiców. Największą radość zawodnikom sprawiły skoki na 
fokach i w workach a takŜe wyścigi na nartach, które nie tylko 

gwarantowały wspaniałą zabawę ale takŜe wymagały od 
uczestników dobrej kondycji fizycznej. Jak na zawody przy-
stało nie zabrakło teŜ występu artystycznego zespołu tanecz-
nego. W trakcie wspólnej zabawy przy dźwiękach muzyki jury 
podliczyło zdobyte punkty. Wszystkie druŜyny zajęły ex aequ-
o pierwsze miejsce. Nastąpiło więc rozdanie dyplomów i me-
dali po czym wszyscy zostali zaproszeni na smaczny poczęstu-
nek. 
Olimpijski znicz zgasł…w przyszłym roku znowu zapłonie 
czego wszyscy sobie gorąco Ŝyczymy.  

Nauczycielki PP nr1 
 
 
 

W piątek 9 maja w restauracji „Strefa Smaku” w Syryni 
(Lubomia) odbyła się uroczysta gala konkursu Powiatowy 
Lider Przedsiębiorczości.  

Wśród dziesięciu firm uho-
norowanych statuetkami  
i tytułami Powiatowego 
Lidera Przedsiębiorczości 
znalazła się firma z Ryduł-
tów. Firmą tą jest Agencja 
Reklamowa ArtGroup Sp.  
z o.o. Wyrosła ze znanej  
w Rydułtowach drukarni 
Art Druk. Obecnie firma to 
5 agencji reklamowych, 2 
domy produkcyjne, blisko 
100 pracowników. 15 lat na 
rynku, ponad 30000 realiza-
cji na koncie. Podsumowu-
jąc: jedna z największych 
niesieciowych agencji  
w Polsce. 
Tytuł Powiatowego Lidera 

Przedsiębiorczości przyznawany jest przez kapitułę składającą 
się z prezydenta miasta, burmistrzów, wójtów oraz przedsta-
wicieli Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców  
w Wodzisławiu Śl. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje 
Starosta Wodzisławski. 
Gratulujemy tytułu firmie ArtGroup i Ŝyczymy dalszych suk-
cesów oraz rozsławiania Rydułtów w Polsce i świecie. 

„PLASTUSIOWO NA SPORTOWO” 

Powiatowy Lider Przedsiębiorczości z Rydułtów  
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          Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński 
gościł na terenie naszego powiatu w środę, 7 maja w Ośrodku 
Kultury w Gołkowicach. W swoim wystąpieniu Pan Minister 
zwrócił uwagę jak cenny wkład w rozwój polskiej gospodarki 
mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które – jak to 
określił – wyrosły i działają z potrzeby lokalnych społeczno-
ści, a nie w wyniku gospodarczej ekspansji potęŜnych koncer-
nów. 

Władze Godowa zaprosiły na spotkanie z Ministrem Panią 
Burmistrz Kornelię Newy oraz rydułtowskich przedsiębior-
ców, którzy swym działaniem przyczyniają się do propagowa-
nia idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym. 
Niezwykle trudno było wyselekcjonować kilka firm, poniewaŜ 
dla władz samorządowych Rydułtów cenny i waŜny jest kaŜdy 
przedsiębiorca działający na terenie naszego miasta. Ostatecz-
nie podziękowania od Pana Ministra i Pani Burmistrz odebrali 
przedstawiciele szczególnie wyróŜniających się firm, wymie-
nionych w kolejności alfabetycznej: Ciepłownia Rydułtowy 

Sp. z o.o., Elektro-Instal, Gofeta Sp. z o.o., Kumar, Michael, 
Naprzód Sp. z o.o., Rydtrans Sp. z o.o., Zakład fryzjerski Styl, 
Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o., Zakłady 
Mięsne Berger. 
 WyróŜnionym przedsiębiorcom jeszcze raz gratuluje-
my, a wszystkim rydułtowskim przedsiębiorcom dziękujemy 
za pracę na rzecz rozwoju gospodarczego Rydułtów. 
                     Krzysztof Kisiel 
      Prezes Zarządu 

  Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości 

 Zapraszamy Na Turniej BrydŜa Sportowego 
W dniu 7.06.2014 w piwiarni „Warka” odbędzie się turniej 

brydŜa sportowego  
o puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy  

z okazji „Dni Stowarzyszeń”, zapisy będą przyjmowane od 
godziny 9.00 do 9.45 w dniu turnieju a rozpoczęcie turnieju 

odbędzie się  
o godzinie 10.00. 

 Zwycięscy otrzymają puchary i nagrody!  
Turniej organizuje TMR  

przy współudziale Miasta Rydułtowy. 

Odpowiedzialność za organizację  
H. Mańka 

 

Zapraszamy Na Turniej Skatowy  
W dniu 14.06.2014 w piwiarni „Warka” odbędzie się turniej 

skatowy  
Grand Prix okręgu   

z okazji „Dni Stowarzyszeń”, zapisy będą przyjmowane od 
godziny 9.00 do 9.45 w dniu turnieju a rozpoczęcie turnieju 

odbędzie się o godzinie 10.00. 
 Zwycięscy otrzymają puchary i nagrody!  

Turniej organizuje TMR  
przy współudziale Miasta Rydułtowy. 

Odpowiedzialność za organizację  
H. Mańka 

 Najserdeczniejsze Ŝyczenia  urodzinowe dla  
Solenizantów z miesiąca czerwca! 

Beata Gaszka 
Krzysztof Jędrośka 
Erwin MenŜyk 
Krystyna Kieś 
Erwin Paszenda 
Alojzy Barnabas 
Kamil Wolner 
Krystian Gajda 
Anna Butwiłowska 
Brunon Konieczny  

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    

PODZIĘKOWANIA OD MINISTRA  
GOSPODARKI 

DLA RYDUŁTOWSKICH  
PRZEDSIĘBIORCÓW  
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Ogłaszamy konkurs: 
„Na najpi ękniejszy balkon” 
„Na najpi ękniejszą posesję” 

Zgłoszenia do wymienionych konkursów przyjmujemy 
 do 6 czerwca 2014 r. 

(telefonicznie 32/414 00 66 lub 604 388 354, pisemnie na 
adres TMR-u ul. Traugutta 289, 44-280 Rydułtowy lub mail 

kluka.tmr@interia.pl). 
 

W zgłoszeniu naleŜy podać imię, nazwi-
sko, adres i tel. kontaktowy.  

Zgłoszone do konkursu posesje i balko-
ny zostaną dwukrotnie ocenione przez 
członków Jury. Suma ocen będzie pod-
stawą do wyłonienia trzech nagród rze-
czowych (po 3 nagrody w kaŜdym kon-

kursie).  
Zdj ęcia wyróŜnionych posesji (12) i balkonów (8) zostaną  

zaprezentowane na wystawce TMR-u na Dniach Rydułtów 
oraz w czasie uroczystości wręczenie nagród. 

 
Organizator konkursu:  

Towarzystwo Miłośników Rydułtów 
Zadanie jest realizowane  

z udziałem środków  
pochodzących z dotacji Miasta Rydułtowy 

Za organizatorów:  
Henryk Machnik prezes TMR 

 

Zaproszenie i regulamin 
 
W dniu 17 czerwca 2014 r. w 
Rydułtowskim Centrum Kul-
tury „Feniks” odb ędą się wy-
stępy zespołów wybranych 
spośród zgłoszonych, które 
spełnią wymagania regulami-
nowe. Występy mają charak-
ter konkursu i odbywać się 
będą pod hasłem „Z wiosną  
w tle”. 
 
Regulamin: 
1. W występach mogą wziąć 

udział zespoły, chóry itp., które w swoim repertuarze zapre-
zentują program w formie występu scenicznego (do 15  mi-
nut), w którym znajdzie się śląska godka, pieśniczki o tematy-
ce kojarzonej z hasłem, scenki tematyczne, pląsy itp., cenio-
nym akcentem będą odpowiednio dopasowane do rodzaju wy-
stępu stroje. 
Oceniane będą: 

Pieśni od 3-10 pkt, 
Scenki słowne (Ŝarty, skecze, wiersze itp.) 3-10 pkt, 
Strój zespołu 3-10 pkt, elementy ruchu, taniec 1-5 pkt,  
Ogólne wraŜenie artystyczne 1-10 pkt, 

2. Termin zgłoszenia zespołu do występu z propozycją progra-
mową do 5 czerwca zaś ostateczne wersje występu do 10 
czerwca. Zgłoszenia telefoniczne 604 388 354 lub 32/414-00-
66 mailem: kluka.tmr@interia.pl lub pisemnie Towarzystwo 
Miło śników Rydułtów 44-280 ul. Traugutta 289. 
3. Zespoły które spełnią wymagania regulaminu zostaną poin-

formowane telefonicznie o kolejności występu. 
4. Wszystkie występy zespołów zostaną nagrane a nagranie 
otrzyma kaŜdy zespół. Informacje i relacje o imprezie ukaŜą 
się w gazecie Kluka, Na Ratuszu oraz na stronie internetowej 
TMR-u  www.tmrrydultowy.pl. 
5. Nagrodzone zostaną 3 zespoły i jedno wyróŜnienie i te ze-
społy zostaną zaproszone do występów na Festiwalu Stowa-
rzyszeń w dniu 24 czerwiec – rynek miasta. 
6. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla zespołów, obsłu-
gę medialną i techniczną w czasie występów. 
7. Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w siedzibie TMR-u 
lub pod nr tel. 32 414 00 66 bądź meilowo klu-
ka.tmr@interia.pl oraz u Prezesa TMR-u 604 388 354. 
8. Zaproszenie kierujemy do zespołów regionalnych, szkol-
nych, chórów z powiatu wodzisławskiego. 

 
Zadanie jest realizowane z udziałem środków pochodzą-

cych z dotacji Miasta Rydułtowy 
Za organizatorów: Henryk Machnik Prezes TMR 

 
Zapraszamy  

W dniu 23-24 czerwca na rynku w Rydułtowach odbędzie się 
„Festiwal Stowarzyszeń 2014” organizatorem festiwalu jest 
Zarząd Towarzystwa Miłośników Rydułtów zaś współorgani-
zatorem Miasto Rydułtowy.  
Zapraszamy stowarzyszenia, kluby, grupy, zespoły, młodzieŜ  
i dorosłych do uczestnictwa w tej dwu dniowej imprezie.  
Program 23.06  
16.30 Happening o charakterze patriotycznym, zbieramy się 
na placu Szkoły Podstawowej nr.1 z balonikami biało – czer-
wonymi  
16.45 Przemarsz defiladowy z towarzyszeniem Orkiestry 
KWK Rydułtowy na rynek miasta. 
Umieszczanie baloników pod siatki (balony biało – czerwone) 
będą symbolizować gminy które zostały włączone do państwa 
polskiego w 1992 r.  
Raport powstańczy grup środowiskowych składany przedsta-
wicielom władz państwowych i samorządowych. 
Okolicznościowe występy zespołu tanecznego, wokalnego, 
chórów z utworami patriotycznymi i śląskimi. – Występy 
wszystkich grup wiekowych na scenie.  
18.30 Zakończenie  
24.06 
Przygotowanie namiotów i stoisk na rynku miasta od godz. 
14.00 do 16.00  
16.00 Uroczyste rozpoczęcie przywitaniem  
Wystąpienie Burmistrza Miasta 
Prezentacje poszczególnych organizacji przedzielone występa-
mi zespołów regionalnych i innych m.in. występ szkoły mu-
zycznej. 
Zwiedzanie stoisk przez zaproszonych oficjeli i media. 
Konkurs z historii Rydułtów. 
19.00 – 21.00 Występ zespołu muzycznego połączony z zaba-
wą ludową. 
Gwarantujemy poczęstunek dla występujących zespołów  
i obsługi stoisk. 
Zgłoszenia do udziału, w tym potrzeby sprzętowe i czasy pre-
zentacji przyjmujemy do 15 czerwca.  
 

Tel. 604-388-354 lub osobiście w siedzibie TMR-u.  
Koordynator projektu Henryk Machnik.   
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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 

 Informujemy, Ŝe nasz hufiec organizuje kurs  
wychowawców kolonijnych. Kurs odbędzie się 7 
czerwca od godziny 9.00 w siedzibie Towarzystwa 
Miłośników Rydułtów (rynek po przeciwnej stronie 

StraŜy PoŜarnej, obok sklepu NEONET) Koszt 
kursu wynosi 100 zł. Wszyscy uczestnicy, którzy 

ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu wychowawców kolonijnych, upraw-
niające do bycia wychowawcą na obozach, kolo-

niach i innych formach wyjazdów. Aby wziąć udział 
w kursie naleŜy mieć ukończone 18 lat oraz wy-

kształcenie średnie. 
 

Zapisy na kurs przyjmuje hm. Barbara Komarek 
pod numerami telefonów: 600 498 697, 510 096 
538. MoŜna się równieŜ zapisać, pisząc na adres 

zhprydultowy@wp.pl. W zgłoszeniu naleŜy podać 
swoje imię, nazwisko oraz numer kontaktowy.  

 
phm. Sławomir Duda 
Z-ca Komendantki  
ds. organizacyjnych 



 

* 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: Henryk Machnik  

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 


