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nazwą „Z wiosną w tle”  

współfinansowanym ze środków  
Miasta Rydułtowy 
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Rydułtowskie Targowiska 

W swoim Ŝyciu pamiętam dwie (oprócz obecnego) lokaliza-
cje targowiska w Rydułtowach. Gdzie było przed wojną ja nie 
wiem ale dowiedziałam się, Ŝe teŜ na Rynku. Po wojnie teŜ tu 
był targ jak dziś dwa razy w tygodniu. Plac nie był utwardzo-
ny, więc po deszczu często grzęzło się w kałuŜach i błocie. 
Nie odstraszało to jednak ani sprzedających ani kupujących. 
Jak długo tu handlowano nie pamiętam. Myślę, Ŝe zlikwido-
wano je w latach 60/70-tych. Na rynku co roku były teŜ budy, 
stragany, strzelnice z okazji odpustu, czasem teŜ bez okazji 
zajeŜdŜał cyrk, 
karuzele, strzelni-
ce. Wtedy ludzi 
bywało tu duŜo – 
głównie wieczo-
rami a w niedzie-
le bywały całe 
rodziny. Na tamte 
czasy była to 
atrakcja i rozryw-
ka. Co to była za 
radocha gdy chło-
pak wystrzelał  
w st rze ln icy 
kwiatek lub lizak 
i mógł wręczyć to 
swojej dziewczy-
nie. Proszę sobie 
powspominać tamte czasy. Trudno opisać teŜ frajdę i ubaw  
w korzystaniu z karuzeli parafrazując A. Mickiewicza: Takie 
to były zabawy na one lata. Ale wróćmy do targu. W górnej 
części rynku tam gdzie była stacja benzynowa stały furmanki 
zaprzęŜone w konie. Na wozach gospodarze sprzedawali pro-
siaki, cielaki, drób, króliki, jagnięta, zboŜe, ziemniaki, kapu-
sta,  buraki-płody rolne w większej ilości, wszystko co w tam-
tych czasach miało wśród ludzi zapotrzebowanie. Trzeba bo-
wiem pamiętać, Ŝe po wojnie długo jeszcze kto miał pole to je 
uprawiał głównie zboŜe i ziemniaki. Hodowano trzodę chlew-
ną: krowy, konie, kozy, owce, prosiaki, drób na ubój, króliki 
na ubój lub handel i przymusowe tzw. oddowki – kontrakty. 
W gospodarstwach były więc chlewy, obory „gnojoki” na 
które zwalano obornik. Nawozy wywarzono na pola pod 
uprawę. Część plonów z pola teŜ musiano oddawać. Ci co nie 
mieli pola a chowali dobytek musieli się więc zaopatrywać na 
targu. A czasy były cięŜkie, więc kto mógł zawsze coś tam w 
przydomowych kotykach i chlewikach chował. Na targ przy-
jeŜdŜali więc gospodarze ze swoim towarem najczęściej z 
okolic Raciborza, Kornowaca, Czernicy i innych pobliskich 
wsi. Mieszkańcy Rydułtów podjeŜdŜali tu zaraz z rana – Ŝeby 
nie brakło ciągnąć wszelkiego rodzaju wózki i dyszloki.  
W linii pod domami w stronę ulicy Ofiar Terroru stały kobie-
ty z nabiałem: konewki z mlekiem, maślanką, masło, twaróg, 
jajka. Czasem stały kobiety z sadzonkami kwiatów, jarzyn, 

krzewów i ciętymi kwiatami. W środkowej części rynku stałe 
stragany a na nich róŜne rzeczy i towary: nasiona, drobne 
sprzęty, czasem coś z Niemiec, rzeczy do ubrania, czyli po 
prostu co kto miał na zbycie. Pamiętam dwa znaczące stoiska: 
pana Jeszki ze świeŜymi i wędzonymi rybami i pani Pau-
sewang z materiałem na metry tzw. metraŜem. Gdzie pan 
Jeszka zaopatrywał się w ryby nikt nie wiedział. Chodziły 
słuchy, Ŝe jeździł nad morze. MetraŜ teŜ miał powodzenie. 
MąŜ pani Pausewang był kierownikiem sklepu z metraŜem  
w Rybniku więc pomagał Ŝonie w zaopatrzeniu. Jak urucho-

miono  spó łdz ie ln ię 
„Społem” otwarto sklep  
z metraŜem u „Szuły”. 
Ludzi chodzących kupują-
cych i oglądających było 
zawsze duŜo nawet jak 
był deszcz i błoto. Zawsze 
moŜna było coś wypatrzeć 
i kupić, spotkać znajo-
mych pogadać i poplotko-
wać. Przez ulicę było ła-
two przejść bo ruch był 
znikomy. Sprzedający na 
straganach byli z Ryduł-
tów i okolicy. Z miesz-
kańcami z najbliŜszej 
okolicy targowiska – wła-
ścicielami posesji straga-

niarze mieli umowy, Ŝe po zakończeniu handlu miejscowi 
stragany rozbierali i przechowywali na terenie swoich parcel. 
Właściciele stoisk – handlujący nie mieli więc kłopotów  
z ustawianiem kozłów i desek nie musieli tez ich zabierać ze 
sobą i znów przywozić. PrzyjeŜdŜali rano z towarem na goto-
wy stragan wykładali towar handlowali a na koniec zabierali 
go ze sobą nie troszcząc się o stoiska. Kramy stawiano zaw-
sze wcześnie rano przywoŜono je i wywoŜono na wózkach 
ciągnionych dyszlem lub jednokołowych taczkach. Słysza-
łam, Ŝe stawiacze kramów za to dostawali np. jajka, jarzyny, 
owoce, sadzonki i być moŜe teŜ nieduŜe pieniądze. Tak więc 
była wzajemna pomoc i obopólne zadowolenie. Chyba w la-
tach 60-tych zdecydowano o lokalizacji niby dworca autobu-
sowego. Na brzegu rynku naprzeciw „Szuły” postawiono 
wiatę tablicę z rozkładem jazdy, zbudowano boczny zjazd  
z głównej ulicy. Tu przystawały autobusy jadące w kierunku 
Rybnika, Raciborza, Katowic, Wodzisławia a nawet Krako-
wa.  Obok stał kiosk Ruchu. Z tego względu targowisko prze-
niesiono na plac obok straŜy poŜarnej gdzie dziś jest dworzec 
autobusowy. Później targowisko zostało przeniesione na Zit-
szacht gdzie urządzono porządne stragany. Na rynku zaś w 
miejscu gdzie dawniej stały furmanki wybudowano stację 
benzynową.  

CDN Maria Antonina Wieczorek 

Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie… 

Rynek z 1939 roku. (Ze zbioru R. Strzelca)  



SPRAWOZDANIE Z PRAC  
BURMISTRZA  

I URZĘDU 
za okres od 22 maja do 17 czerwca 2014 roku 

 
1. KOMPLEKSOWA TERMMOMODERNIZACJA SZE-
ŚCIU OBIEKTÓW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
 
Wykonano instalacje solarne na budynku Przedszkoli Publicz-
nych nr 2 i 3. Wykonawca zgłosił roboty do odbioru. 
Na budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przygotowywana 
jest konstrukcja pod kolektory słoneczne. Trwają prace monta-
Ŝowe na budynku Zespołu Szkół. 
Termin wykonania robót: 30 lipiec. 
Wartość robót budowlanych: 194 955,00 zł. 
 
W budynku OSP Radoszowy kontynuowane są roboty wykoń-
czeniowe w pomieszczeniu kotłowni i magazynie oleju. Reali-
zowane są roboty elektryczne. Trwają przygotowania do od-
bioru przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Termin realizacji zadania: 30 lipiec. 
Wartość realizowanych robót: 133 966,40 zł 
 
2. MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ 
 
Wykonawca wymienił podbudowę na trzech odcinkach ulicy. 
Przystąpił do wykonywania robót bitumicznych.  
Termin wykonania prac: 15 października. 
Wartość robót budowlanych: 838 888,89 zł. 
 
3. MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ 
 
Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogo-
wej dla etapu III (do granic miasta Rydułtowy). Obecnie pro-
jektant stara się uzyskać materiały związane z podziałami nie-
ruchomości dla pozostałych etapów.  
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 lipiec.  
Wartość umowy : 180 810,00 zł. 
 
4. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI UL. RADO-
SZOWSKIEJ  
 
Na zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji 
technicznej do dnia 20 maja płynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą 
ofertę złoŜyła firma „ML DESIGN Biuro InŜynierskie” Remi-
giusz Machej z Kończyc Małych. Wartość złoŜonej oferty 
wynosi: 18 327,00 zł. Z firmą została zawarta umowa na opra-
cowanie dokumentacji technicznej budowy drogi.  
Termin wykonania opracowania: 30 września. 
Wartość prac projektowych: 18 327,00 zł. 
 
5. BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. RADO-
SZOWSKIEJ  
 
Trwają prace projektowe.  
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 lipiec. 
Wartość umowy : 14 760,00 zł. 
 
6. MODERNIZACJA UL. RACIBORSKIEJ – BOCZNEJ  
 

W dniu 28 maja uzyskano decyzję na wykonanie robót budow-
lanych. Przygotowywane są materiały konieczne do ogłosze-
nia przetargu na wybór wykonawcy. 
7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICA-
MI STRZELCÓW BYTOMSKICH I JAGIELLOŃSKĄ 
 
Weryfikowana jest dokumentacja uzupełniająca do projektu 
(po uzgodnieniach z właścicielami sieci). 
Termin wykonania opracowania dokumentacji wraz z pozwo-
leniem na budowę: 4 lipiec. 
Wartość umowy: 23 247,00 zł. 
 
8. MODERNIZACJA BUDYNKU SP1  
 
Trwają prace projektowe związane z opracowaniem projektu 
zabezpieczeń poŜarowych budynku SP1 i hali sportowej. 
 
9. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BU-
DYNKÓW OŚWIATOWYCH - SZKOŁA PODSTAWOWA 
NR 1  
Ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projek-
tu. Do dnia 11 czerwca wpłynęły 4 oferty cenowe w przedziale 
od 28 905,00 zł do 50 430,00 zł. Trwa badanie ofert.  
Planowany termin opracowania dokumentacji: 16 luty 2015 r. 
 
10. MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  
W GIMNAZJUM NR 1  
 
Dokonano przesunięcia o 2 m boiska do siatkówki plaŜowej. 
Na przygotowanej podbudowie dynamicznej ET wykonano 
nawierzchnię syntetyczną poliuretanową. 
Termin realizacji zadania zgodnie z umową: 14 sierpnia. 
Wykonawca zgłosił obiekt do obioru końcowego dnia 11 
czerwca. 
Wartość dokumentacji projektowej i robót (formuła zaprojek-
tuj i wybuduj): 184 623,00 zł. 
 
11. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KO-
MUNALNYCH  
 
W dniu 21 maja dokonano otwarcia ofert w postępowaniu 
przetargowym prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybu-
duj”. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty cenowe w 
przedziale od 1 150 000,00 zł do 1 501 830,00 zł. Najkorzyst-
niejszą ofertę, spełniającą załoŜenia przetargowe, złoŜyła spół-
ka z o.o. „KAZBUD”. 
 
12. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BU-
DYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
 
Ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania przyłą-
cza. Do 11 czerwca wpłynęły 2 oferty cenowe w przedziale od 
80 196,00 zł do 115 690,37 zł. Trwa badanie ofert. Planowany 
termin rozpoczęcia robót: 1 lipca.  
Termin zakończenia robót i przekazania do uŜytkowania: 25 
sierpnia.  
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13. ODWODNIENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JED-
NORODZINNY NAD SKARPĄ PKP 
 
W maju odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP PLK 
w celu ustalenia szczegółów wykonania zabezpieczenia skar-
py przed napływem wód powierzchniowych. Projektant ocze-
kuje na odpowiedź PKP PLK oraz PKP Nieruchomości, doty-
czącą włączenia projektowanego odwodnienia do cieku, znaj-
dującego się na terenach naleŜących do PKP. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 czerwca. 
Wartość umowy : 8 490,00 zł. 
 
14. MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWODNIE-
NIE 
 
Badania geotechniczne wykazały, iŜ na terenie projektowane-
go odwodnienia znajdują się grunty nieprzepuszczalne. Stąd 
teŜ niemoŜliwe jest zastosowanie planowanych punktów od-
biorowo- rozsączających. Zostaną rozwaŜone inne metody 
odwodnienia terenu. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 lipiec. 
Wartość umowy: 9 850,00 zł. 
15. DROGA NA OSIEDLU NA WZGÓRZU 2B-2E 
 
Ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót 
budowlanych.  
Planowany termin realizacji robót: sierpień-wrzesień.  
Wartość kosztorysowa robót: 111 500,00 zł. 
 
16. BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 
Powołano komisję przetargową. Trwają prace komisji. 
 
17. OŚWIETLENIE ULICY JACKA 
 
Wykonawca zrealizował zakres robót i jest w trakcie przygo-
towania dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do prze-
prowadzenia czynności odbiorowych.  
Termin wykonania prac: 31 sierpnia. 
Wartość robót: 16 771,60 zł (brutto) 
 
18. MUR OPOROWY NA UL. SKALNEJ – PROJEKT  
 
Trwają prace projektowe. 
Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na budowę: 15 września. 
Wartość umowy na opracowanie dokumentacji projektowej: 
4 920,00 zł. 
 
19. MODERNIZACJA MONITORINGU MIEJSKIEGO  
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
"ELEKTROBUD" Roman Konsek z Rybnika opracowuje 
projekt budowlano-wykonawczy zasilania kamery monitorin-
gu wizyjnego za budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego. 
Termin realizacji umowy: 31 lipca. 
Wartość prac projektowych: 2 681,40 zł 
 
W ogłoszonym zapytaniu ofertowym na dostarczenie i mon-
taŜ kamery monitoringu wizyjnego w obrębie budynku nr 37 

przy ulicy Plebiscytowej do dnia 21 maja wpłynęła jedna 
oferta cenowa, złoŜona przez spółkę jawną ALFAVISION 
M.Z. Pindel. Kwota oferty: 18 388,50 zł. Z firmą podpisana 
została umowa. 
Termin realizacji umowy: 30 czerwiec. 
 
20. MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD 
TORAMI PKP  
 
W przetargu nieograniczonym złoŜono 4 oferty na wykonanie 
remontu kładki. Oferty cenowe opiewaja na kwoty od 
153 750,00 zł do 240 342,00 zł. Wybrano ofertę firmy EU-
ROBUD sp. z o. o. z Tarnobrzega za kwotę 153 750,00 zł.  
W dniu 6 czerwca podpisano z firmą umowę. Przekazano plac 
budowy. 
Wartość robót: 153 750,00 zł 
Termin wykonania: 31 październik.  
 
21. BUDOWA ULICY RADOSZOWSKIEJ - BOCZNEJ 
 
W dniu 28 maja uzyskano decyzję na wykonanie robót bu-
dowlanych. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia 
przetargu na wybór wykonawcy robót. 
 
22. KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWE-
GO TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ 
 
Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie badań geo-
technicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geo-
technicznej terenu inwestycyjnego. Wpłynęło 6 ofert ceno-
wych w przedziale od 3 444,00 zł do 7 380,00 zł. NajniŜszą 
cenę złoŜyła firma SKAR Centrum sp. z o.o. z Kielc za cenę 
3 444,00 zł. Z firmą zostanie podpisana umowa. 
Termin wykonania robót: 30 czerwiec. 
 
Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie opinii dendrolo-
gicznej dla terenu inwestycyjnego. W wyznaczonym terminie 
wpłynęły 3 oferty cenowe w przedziale od 2 681,40 zł do 
18 450,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła Pracownia 
Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska ze Szczecina 
na cenę brutto 2 681,40 zł. Z firmą zostanie podpisana umo-
wa. 
Termin wykonania: 27 czerwca. 
 
Powołano komisję przetargową do przeprowadzenia procedu-
ry przetargowej na wybór projektanta zadania „Kompleksowe 
uzbrojenie poprzemysłowego terenu w rejonie ulicy Ładnej w 
Rydułtowach”.  
 
 
Od redakcji: Radny Adam Meslik i pan Bogusław Konsek 
załoŜyli klub rowerowy pod nazwą „Orły Rydułtowy” i za-
praszają na wspólne wycieczki i wyprawy. Nie jest jednak 
prawdą, Ŝe jest to jedyny klub kolarski w Rydułtowach bo 
przecieŜ istnieje klub „Feniks” a wśród amatorów działał klub 
pod nazwą N.G.C czyli NiezaleŜna Grupa Cyklistów która 
organizowała wiele rajdów w okresie Dni Rydułtów pod na-
zwą Rajd Między Szybami. Grupą N.G.C przewodził pan 
Klaudiusz Kszuk, któremu Redakcja Ŝyczy powrotu do zdro-
wia. Dodajmy, Ŝe pan Klaudiusz jest autorem rzeźby utopca 
który stoi w parku przy ul. Ofiar Terroru 
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Gmina Lyski: PstrąŜna — Stowarzyszenie Ly-
skor wspólnie z KGW PstrąŜna zorganizowali nad 
stawem Święto Wianków. Mimo niesprzyjającej 
pogody przybyli mieszkańcy i goście mogli zaba-
wić się przy ognisku, posłuchać okolicznościowych 
pieśni w wykonaniu zespołów regionalnych, popa-
trzeć na tańce w wykonaniu Pań z Koła Gospodyń  
i uczestniczyć w pokazie wianków. Nie zabrakło 
dobrego jedzenia, stąd bawiono się do późnej nocy.  
 
Lyski —  W gimnazjum im. pilota Antoniego To-
miczka odbył się II konkurs pieśni chóralnej im. 
Czesława Prudla. Wystąpiły chóry z powiatu Ryb-
nickiego oraz rydułtowski chór „Cecylia”. 
 
Urząd Gminy —  Wystosował apel do mieszkań-
ców gminy o oszczędne i racjonalne gospodarowa-
nie wodą w związku z panującymi upałami. Doty-
czy to zwłaszcza mieszkańców Lysek, Suminy  
i Bogunic. 
 
Lyski — W dniach 25 do 30 maja uczniowie i na-
uczyciele gimnazjum w Lyskach wzięli udział  
w partnerskiej wizycie w Plasenci w Hiszpani.  
W tej wizycie wzięli udział uczniowie i nauczycie-
le wszystkich uczestniczących w projekcie Come-
niusa krajów: (Turcja, Francja, Grecja, Węgry, Por-
tugalia, Włochy i gospodarze Hiszpania).  
 
Sumina — Stowarzyszenie Sumina zorganizowało 
spotkanie przy ognisku harcerzy z Suminy z pen-
sjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Ly-
skach. Stowarzyszenie przygotowało dla harcerzy  
i pensjonariuszy poczęstunek a harcerze organizo-
wali róŜne pokazy a na koniec było roŜno.  
 
 
Sumina — Blisko setka dzieci z Suminy bawiło się 
w otoczeniu restauracji „Taaka Ryba” z okazji 
Dnia Dziecka. Organizatorem zabaw dla dzieci by-

li: Stowarzyszenie Sumina, Sołtys i Rada Sołecka  
a wiele zabaw przeprowadzili harcerze z Suminy.  
 
Informujemy Ŝe wydano choć w niewielkim na-
kładzie ksiąŜkę o Suminie p.t „Tajemnicza Su-
mina” autorstwa Grzegorza Walczaka. W ubie-
głym roku Sumina obchodziła 600 lecie istnienia 
i wydanie takiej ksiąŜki jakby podsumowuje ten 
jubileusz. Postaramy się by ciekawostki z tej 
ksiąŜki znalazły się w naszej gazecie Kluka.  
 
śory — Po darmowej komunikacji autobusowej 
wdroŜonej w śorach jest głośno — bodajŜe na cały 
świat, bo takiego rozwiązania nie zastosowało do-
tąd Ŝadne miasto. Czy będą kolejni naśladowcy?  
 
Mszana — Słynny most we Mszanej na autostra-
dzie A1 jest wreszcie czynny! MoŜe skończą się 
dyskusje z nim związane bo most jest imponujący  
i bądźmy dumni Ŝe tak piękny obiekt jest w naszym 
regionie. To będą podziwiać nie tylko aktualnie 
przyjezdni ale i następne pokolenia. Kłania się tyl-
ko jeden z warunków przetargowych — termin, 
który moim zdaniem nie powinien być tak sztywny 
i powodować, Ŝe inwestycje są robione w nadmier-
nym pośpiechu.  
 
Pszów — X dni Pszowa odbyły się w dniach 6, 7, 
8 czerwca. Na Dni Pszowa składały się między in-
nymi imprezy i uroczystości: koncert chóru „AD 
Libitum” w Domu Kultury pod tytułem 
„Muzycznych wspomnień czar”. 7.06 na stadionie 
wystąpiły zespoły: „Dobra noc”, „Juicy Band”, 
„Acustic”, i na koniec zespół „Enej”. W niedziele 
wystąpiły zespoły taneczne Domu Kultury, był teŜ 
program dla najmłodszych, a potem wystąpił lubia-
ny wokalista Jacek Silski, a na koniec Gang Marce-
la. W tych samych dniach odbyły się teŜ imprezy 
sportowe.  
 

Zebrał H.M 

Zarząd TMR informuje : Ŝe z powodu nadmiaru 
imprez w miesiącu czerwcu „Festiwal Stowarzy-

szeń” za zgodą władz miasta został przeniesiony na 
12/13 września. Zapraszamy organizacje i kluby do 
kontaktu w tej sprawie. Informujemy jednocześnie, 
Ŝe prócz konkursu na Rydułtowika Roku trwa kon-

kurs „Na Najpiękniejsze Otoczenie Domu  
i Najpiękniejszy Balkon”  

Turniej Bryd Ŝa 
W dniu 7.06.2014r w Piwiarni Warka odbył się 

Turniej Bryd Ŝa Sportowego z okazji  
„Festiwalu Stowarzyszeń o Puchar Burmistrza 
Miasta Rydułtowy” Ilo ść uczestników 38. Orga-

nizator Towarzystwo Miłośników Rydułtów 
i Miasto Rydułtowy. Na zdjęciach zwy-

cięzcy i widok ogólny sali:  
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W dniach  5 - 6 czerwca 2014 roku, w Hotelu Ama-
deus w Wodzisławiu Śląskim zorganizowano ostat-
nie warsztaty z cyklu „Budowanie Partnerstwa Lo-
kalnego w Modelu Współpracy”. W trakcie pierw-

szego dnia szkoleń podpisano porozumienie partner-
skie pomiędzy przedstawicielami Powiatu Wodzi-
sławskiego a organizacjami pozarządowymi z tere-

nu powiatu. Członkiem szkolenia był Bogumił  
Kosowski z Towarzystwa Miłośników Rydułtów. 

Który w imieniu Zarządu TMR 
podpisał porozumienie. 

 

 

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

lek. med. Andrzej Konieczny 
Rejestracja tel. 32 457 64 37 

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 

„Budowanie Partnerstwa Lokalnego  
w Modelu Współpracy”.  



P iątek 13 czerwca b.r. dzieci starsze z dwóch 
grup ,wyposaŜone w śpiwory, poduszki i dobry hu-
mor przybyły do naszego przedszkola o godz. 18.00. 
Na samym początku naszej przygody dzieci wprowa-

dziła piosenka oraz taniec „DŜungla, DŜungla” 
Jak się okazało ,nasze przedszkole na czas zielonej nocy  za-
mieniło się w,, WIELKĄ KRAINĘ DZIKICH ZWIE-
RZĄT” .Dzieci złoŜyły uroczystą przysięgę , dotyczącą zasad 
zachowania się oraz obiecali mieć wspaniały humor i dobrze 
bawić się podczas tej niezwykłej nocy. 
Największą frajdą było zdobywanie sprawności w naszym 
ogrodzie przedszkolnym, adekwatnych do poznanych zwie-
rząt. 
- Szybki jak gepard- to wyścig  w bieganiu między drzewami, 
- OdwaŜny jak lew- to wypicie soku z cytryny bez skrzywienia 
się, 
- Skoczny jak kangur-to podskoki obunóŜ przez patyki, 
- Mądry jak sowa – to rozwiązywanie zagadek i rebusów, 
- Zwinny jak małpka- to wspinaczki po drabinkach. 

Największym zaskoczeniem dla dzieci były odwiedziny gościa  
z ‘’Krainy Dzikich Zwierząt.’’ Odwiedził nas duŜy chodzący 
pluszowy TYGRYSEK, który umilał czas dzieciom wspaniałą  
wspólną zabawą. 
 Były pląsy , tańce i pamiątkowe wspólne zdjęcie z tygry-
skiem. Był czas oczywiście  na małe co, nieco - na wspaniałą 
pizzę oraz przepyszne kanapki przygotowane przez panią Anię 
i  Bernadkę. 
Gdy zrobiło się ciemno , nasze przedszkolaki wyruszyły na 
podwórko ze świecącymi świetlikami w rączkach , gdzie  to-
warzyszył nam okrzyk ,,Zielona noc chip, chip  hura !” 
Po powrocie do przedszkola odbyło się piŜamowe disco – przy 
dźwiękach ulubionej muzyki dyskotekowej .Jednak kulmina-
cyjnym punktem programu był seans bajkowy z popcornem. 
Bardzo zmęczone i pełne wraŜeń dzieci połoŜyły się spać . 
 
 
 
 

Wcześnie rano ,obudziły się dzieci z pomalowanymi twarzami 
oraz piegami zrobionymi  pastą do zębów . Za odwagę i dobrą 
zabawę dzieci otrzymały pamiątkowe medale i małe upominki. 
Pełni wraŜeń i radości z niecierpliwością dzieci oczekiwali na 
powrót swoich rodziców, by opowiedzieć im o niezwykłej 
przygodzie w KRAINIE DZIKICH ZWIĘRZĄT. 

Nauczycielki : Mariola Biela 
Urszula Hajduk 

Alina Boguszewska 
Beata  Gmerska 

 
 

J uŜ po raz kolejny w ostatnią niedzielę maja odbyła 
się coroczna pielgrzymka męŜczyzn i młodzień-
ców do Piekar Śląskich. Blisko 100 tys. pielgrzy-
mów przyświecało hasło tegorocznego spotkania - 

„Rodzina miłością wielka”. Wśród pątników którzy  
w tym roku wybrali się by pokłonić się przed obrazem 
Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej nie 
zabrakło Rydułtowików. Niektórzy wyruszyli własnymi 
środkami lokomocji, większość jednak skorzystała z au-
tobusu zorganizowanego przez Parafię pw. Św. Jerzego. 
Tegoroczne spotkanie na piekarskim wzgórzu rozpoczął 
Metropolita Katowicki Wiktor Skworc, który wspomniał 
o wielu wizytach w Piekarach Karola Wojtyły. W nawią-
zaniu do hasła spotkania, nie mogło równieŜ zabraknąć 
rozwaŜań nad kondycją śląskiej rodziny. Arcybiskup 
wspomniał m.in. o „Karcie DuŜej Rodziny” nad którą 
politycy prowadzą  prace juŜ od dawna, ale która wciąŜ 
nie wchodzi w Ŝycie. Pomimo zapowiadanych burz, nad 
wzgórzem piekarskim przez cały czas świeciło słońce  
i nasi pielgrzymi bezpiecznie wrócili do domów. 
 

Autor: Łukasz Majer 
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„ZIELONA NOC W KRAINIE DZIKICH 

ZWIERZ ĄT” W PRZEDSZKOLU  
nr2 W RYDUŁTOWACH. 

RYDUŁTOWSCY PIELGRZYMI  
W PIEKARACH  
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W  dniu 31 maja b.r. Zarząd Stowarzyszenia Klu-
bu Przyjaciół „NOWSI”, przy finansowym 
wsparciu Urzędu Miasta Rydułtowy, był orga-
nizatorem imprezy sportowo-rekreacyjnej  

z okazji Dnia Dziecka. Dzień powitał nas piękną pogodą, co 
po nieciekawym pogodowo tygodniu było miłą niespodzian-
ką. O godz.11.00 wyruszyliśmy autokarem do Rud Racibor-
skich. Autokar pomieścił tylko 50 osób więc reszta uczestni-
ków pojechała własnymi samochodami. W Rudach odwiedzi-
liśmy stację zabytkowej kolejki wąskotorowej, skąd  
o godz.12.00 kolejką pojechaliśmy do stacji Paproć. Tam 
przy zabytkowej lokomotywie odbyła się sesja zdjęciowa – 
dzieci były fotografowane przez swoich rodziców i dziadków. 
Po powrocie do stacji Rudy wyruszyliśmy do ośrodka rekre-
acyjnego w Szymocicach, gdzie miała nastąpić dalsza część 
imprezy.  

Po przybyciu na miejsce wszystkie dzieci otrzymały paczkę            
ze słodyczami oraz słodki poczęstunek w postaci pączka  
i lodów. Potem nastąpiły konkursy i zawody sportowe, które 
dostosowane były do wieku dzieci. Dla najmłodszych dzieci 
zorganizowano slalom z jajkiem na łyŜeczce, wyścig z wo-
reczkiem na głowie, zawody w rzucaniu piłką do kosza , sko-
ki przez obręcze. Starsze dzieci uczestniczyły w slalomie 
podbijania piłki między tyczkami, zabawach z hula-hopem, 
biegach  w worku. Zakończeniem zawodów był mecz „w dwa 
ognie” dla dzieci starszych , dla młodszych były rozgrywki  
w badmintona. Udział dzieci nagradzany był słodkimi przy-
smakami. Kiedy juŜ zakończyły się sportowe rozgrywki  
i zabawy, nastąpiło wspólne pieczenie kiełbasek.       

     Po przyjeździe do Rydułtów dzieci mogły odwiedzić Ry-
dułtowską Fikołkownię. Wyjazd był dla dzieci wielką frajdą, 
nie zabrakło atrakcji a nam udało się połączyć sportową ry-
walizację z rekreacją i zabawą. Dzieci były bardzo zadowolo-
ne co było widać na ich buziach na których nie zabrakło 
uśmiechu i zadowolenia. 
 

Iwona Zielińska. 
 

 06 czerwca w RCK „Feniks” w Rydułtowach odbył się 
koncert, który zapadł głęboko w pamięć wszystkim uczestni-
kom. Zgromadzona publika mogła wysłuchać utworów  
w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Ry-
dułtowach, Gimnazjum nr 2. Gościnnie w występach udział 
wzięli wychowankowie świetlicy „Tacy Sami”. Ich występ 
stanowił swoistą klamrę spajającą koncert, poniewaŜ to wła-
śnie oni wykonali pierwszy utwór wieczoru, jak równieŜ wy-
stąpili w piosence zamykającej koncert. To co najbardziej 
przykuwało uwagę, to pasja, ekspresja i radość z jaką młodzi 
rydułtowicy wykonywali utwory. 
 
 MoŜna śmiało powiedzieć, Ŝe koncert miał charakter 
ponadnarodowy. Wszystko za sprawą dzieci z wymiany mię-
dzynarodowej, które równieŜ zasiadły na widowni. Specjalnie 
dla nich uczniowie przygotowali niezwykłą niespodziankę. 
Oprócz utworów śpiewanych w języku polskim moŜna było 
usłyszeć piosenki w języku niemieckim i angielskim. Trzeba 
przy tym takŜe pamiętać, Ŝe wykonawcami koncertu nie byli 
zawodowi muzycy, ale piosenkarze – amatorzy. To pokazuje  
przed jak trudnym zadaniem stanęli młodzi artyści. Nie moŜ-
na takŜe zapominać o uczniach którzy choć nie śpiewali, swo-
im tańcem na scenie znakomicie dopełniali całości. Swym 
występem mogliby zawstydzić niejednego zawodowego cho-
reografa. Sala w czasie występu pękała w szwach.  
 
 Zgromadzeni mogli usłyszeć takie przeboje jak „Love 
me again” Johna Newmana, „Czekam” Ani Dąbrowskiej, 
„Strangers in the night” Franka Sinatry czy „Dziewczyny 
bądźcie dla nas dobre na wiosnę” Wojciecha Młynarskiego. 
Motywem przewodnim koncertu był jednak legendarny musi-
cal „Metro”. Utwory z tego musicalu doskonale komponowa-
ły się z innymi, współczesnymi piosenkami. Nic jednak nie 
mogło równać się z fantastyczną interpretacją Uwertury  
z „Metra”, którą zaprezentowali wychowankowie świetlicy  
„Tacy Sami”. Na zakończenie wszystkie dzieci który wystąpi-
ły, wspólnie wykonały symboliczny utwór Michaela Jacksona 
„We are the World”. Jak udany był to koncert niech świadczy 
półminutowa owacja na stojąco od całej publiczności.  
 
 Jest to kolejny występ rydułtowskiej młodzieŜy  
w ostatnim czasie. Cieszy fakt, Ŝe młodzi mieszkańcy nasze-
go miasta mają rozliczne talenty, oraz Ŝe w mieście panuje 
dobry klimat do rozwijania ich pasji. Patronat nad koncertem 
objęła Pani Burmistrz Miasta Rydułtowy 

Autor: Łukasz Majer 

DZIEŃ DZIECKA U „NOWSI” 

Muzyczny ocean wspomnień, czyli  
wszyscy jesteśmy „Tacy Sami”  
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„Wiosenne wariacje” – pod taką nazwą w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach odbył się konkurs,  
w którym udział wzięły dwuosobowe zespoły uczniów klas 
technikum o profilu technik Ŝywienia i organizacji usług ga-
stronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodowej, uczą-
cych się w zawodzie: kucharz. 
Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: kuli-
narnej oraz kelnerskiej.   
Zadanie zespołów kelnerskich polegało na przygotowaniu 
wiosennej aranŜacji nakrycia stołu dla 4 osób w czasie 120 
minut, według własnego pomysłu i z uŜyciem własnych ele-
mentów dekoracyjnych.  
DruŜyny biorące udział w kulinarnej części konkursu otrzy-
mały zadanie przyrządzenia w ciągu 120 minut dwóch wio-
sennych potraw, w tym jednej „na słodko”.  
W kategorii kulinarnej zwycięŜył zespół: Angelika Paulus, 
Krzysztof Firut z klasy I technikum Ŝywienia wykonując 
„roladki z piersi kurczaka ze świeŜymi pomidorkami i bazylią 
w towarzystwie młodych ziemniaczków i dipu z suszonych 
pomidorów”. Na deser uczniowie podali „płonący mus tru-
skawkowo-morelowy”.  
Pierwsze miejsce w kategorii: dekoracja stołów zajęły Klau-
dia Jencz i Barbara Adamczyk, uczennice klasy III technikum 
organizacji usług gastronomicznych. 
Młodzi gastronomowie oceniani byli pod względem organiza-
cji stanowiska pracy i zachowania przepisów BHP, a przygo-
towane przez nich potrawy – między innymi za zgodność  
z tematem, smak i estetykę podania.  
W kategorii kelnerskiej ocenie podlegała organizacja pracy, 
pomysłowość, oryginalność i estetyka nakrycia z zachowa-
niem zasad ustawienia zastawy stołowej, a takŜe harmonijny 
dobór zastawy i elementów dekoracyjnych. 
Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, którego przewodni-
czącym i gościem specjalnym był menadŜer restauracji Gości-
niec Zodiac w Rzuchowie, profesjonalny kelner-barman, 
członek Stowarzyszenia Kelnerów Polskich, pan Piotr Borec-
ki .   

                                
   J.K. 

 

FOTORELACJA   

„Wiosenne wariacje” 
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W  dniach 5- 10 czerwca gościli śmy 20 nauczy-
cieli z  zaprzyjaźnionych szkół z sześciu 
państw: Turcji, Hiszpanii, Łotwy, Włoch, Ir-
landii, Grecji  oraz ośmioro uczniów z Włoch  

i Łotwy w ramach programu COMENIUS , z którymi współ-
pracujemy juŜ od września 2013r.  Program wizyty był bar-
dzo intensywny pod hasłem: “THE WONDERS OF SOLSTI-
CE” .  
     Rozpoczęliśmy 5 czerwca od promocji swoich państw, 
miast, szkół w rydułtowskim Urzędzie Miasta na spotkaniu  
z Burmistrzem Miasta. Następnie od godz. 10.00  do 17 .00 
były zajęcia  w szkole: lekcje otwarte, program artystyczny 
pod hasłem Sobótkowe zwyczaje, Misterium Słońca- „ Wiła 
wianki i wrzucała je do falującej wody”.  Nasi uczniowie 
zaprezentowali się w tańcach regionalnych, ludowych, uczyli 
obcokrajowców kroków do nich, polskich piosenek, pleść 
wianki. Niespodzianką dla gości było zwiedzanie naszej duŜej 
szkoły w asyście uczniów, którzy świetnie  porozumiewali się 
w języku angielskim. Dalej  wszyscy brali udział w warszta-
tach artystycznych, z których powstał piękny niezwykły col-
lage i pozostał w formie pamiątki  na drzwiach szkoły. 
Uczniowie polscy, łotewscy i włoscy wspólnie brali udział w 
grach sportowych. Wszyscy mieli okazję zjeść polski obiad  
i skosztować śląskiego kołocza. Po południu mieliśmy konfe-
rencję naukową, na której zostały omówione dotychczasowe 
produkty, zrealizowane cele, zaś  koordynatorzy przedstawili 
prezentacje multimedialne  z pracy z poprzednich wizyt. Go-
ście  mieli takŜe okazję poznać park sensoryczny ROSA i być 
na koncercie w RCK „ Feniks”.  

   Kolejne dni były równie intensywne: staraliśmy się pokazać 
im Polskę i Śląsk, szczególnie, Ŝe wszyscy byli pierwszy raz 
w naszym kraju! Był więc i magiczny Kraków, piękny Beskid 
śywiecki i skąpana w słońcu góra śar, muzeum browaru  
w śywcu, zamek w Pszczynie , skansen,  no i Ŝubry. Najpięk-
niejszą formą podziękowania ze strony partnerów  były zda-
nia:  
„ Chcemy przyjechać jeszcze raz….”. Tytułowe słońce towa-
rzyszyło nam przez wszystkie dni! 
    Dziękujemy naszym specjalnym gościom za współpracę, 
udział we wszystkich działaniach, zaufanie nam, energię i siły 

do pracy, uśmiech i dobre słowo! 
    Gorące podziękowania kierujemy takŜe do wspaniałych  
rodziców naszych uczniów, którzy gościli w swoich domach 
uczniów z włoskich i łotewskich szkół: państwu Krajczok, 
Spandel, Godzwoń, Lubszczyk, Pilny, Dembowy oraz pani 
Kalecie. Byliście wspaniali! 

Aldona Skrzyszowska 
Ilona Lemiesz 

7 czerwca członkowie SDL Spichlerz przedstawili działania 
stowarzyszenia na Targach Organizacji Pozarządowych. 
W sobotnie popołudnie na dziedzińcu byłego szpitala 
„Juliusz” w Rybniku odbyły się Targi Organizacji Pozarządo-
wych „Osiągamy cele społeczne”.  
 

Wśród organizacji prezentujących  swój dorobek i aktualne 
działania nie zabrakło Stowarzyszenia Działań Lokalnych 
Spichlerz. Na naszym stoisku moŜna było znaleźć stare zdję-
cia z Czernicy, poznać bieŜące działania Stowarzyszenia oraz 
otrzymać ulotki questingowe – opisy tras turystycznych  
z zagadkami po Czernicy i Łukowie Śląskim.  

Chętni mogli zgłosić swój udział w I Czernickim Biegu 
Ulicznym. KaŜdy kto nas odwiedził otrzymywał równieŜ za-
proszenie na III Piknik Historyczny zaplanowany na 19 
czerwca.  

Wizyta nauczycieli i uczniów   
z programu Comenius 

w SP nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach 

SDL Spichlerz na „Juliuszu” 
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O d jakiegoś czasu, przebywając w okolicach rado-
szowskiej „trójki” moŜna przeczytać dumne ha-
sło: „Nasza szkoła ma 140 lat”. W związku z tak 
pięknym jubileuszem i jego obchodami, 7 czerw-

ca br. odbył się kolejny Festyn Rodzinny, który swoimi atrak-
cjami przyciągnął ogromną część naszej małej społeczności. 
Festyn, mimo słonecznej pogody, rozpoczął się w pięknie 
udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie na jakiś czas pojawi-
ło się niebo pełne… liter. Uczniowie, wraz z nauczycielami, 
przygotowali akademię zatytułowaną „Alfabet Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Arki BoŜka”. Sala wypełniona była po brzegi 
rodzicami, babciami, dziadkami, którzy poprzez kolejne litery 
alfabetu poznali nie tylko historię szkoły, ale teŜ jej obecną, 
bogatą działalność na niwie sportu, języków obcych, tańca, 
twórczości poetyckiej, muzycznej oraz wielu innych. Kolejny 
raz mogliśmy się przekonać, jak utalentowane i wspaniałe 
dzieci mamy w Radoszowach. Nie zabrakło równieŜ nauczy-
cieli, wykonujących piosenkę o urokach i trudach swojej pra-
cy.  

Dalsza część festynu odbywała się juŜ na szkolnym podwór-
ku, gdzie moŜna było odpocząć przy muzyce i wesołych 
anegdotach DJ-a p. Adama Guzego, a takŜe skorzystać z licz-
nych stoisk z napojami, lodami, kiełbasą czy grochówką. Za-
bawę urozmaicali przechadzający się pośród uczestników 
festynu bohaterowie „Gwiezdnych wojen”. 
Niewątpliwie największe emocje przyniosły szanse na zdoby-
cie atrakcyjnych nagród. KaŜdy mógł wziąć udział w konkur-
sie, a było naprawdę warto! Na uczestników festynu czekało 
kilkadziesiąt niezwykłych nagród, m.in. weekend w Ustroniu, 
meble, rower, kołdry, kosa spalinowa, zegarek.  
Rodzinna, pełna serdeczności i ciepła atmosfera festynu z 
pewnością udzieliła się wszystkim, którzy tego dnia do nas 
zawitali. Wszystkim Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom 
Obsługi oraz Sponsorom, za zaangaŜowanie i wszelką okaza-
ną pomoc – DZIĘKUJEMY!!! 

Mirosława Bywalec i Mariola Porwoł  
 
 
 
 
 

W  dniach 12 i 13 czerwca na boiskach ty-
pu Orlik w Rydułtowach rozgrywane 
były III Mi ędzynarodowe Mistrzostwa 
Mini-futbolu w Rydułtowach. W turnieju 

wzięło udział 9 zespołów z Rydułtów i okolicznych 
miejscowości, które wcieliły się w reprezentacje państw 
biorących udział w Mistrzostwach Świata w piłce noŜ-
nej w Brazylii. Łącznie w zawodach wzięło udział 180 
uczniów klas IV i V szkół podstawowych. 

DruŜyny rywalizowały w trzech grupach po trzy zespo-
ły. Po pierwszym dniu, najlepsze zespoły trafiły do gru-
py walczącej o miejsca 1-3 turnieju na boisku Orlik 
przy ul. Kochanowskiego. Drugie druŜyny z pierwszego 
dnia rywalizowały w piątek na boisku Orlik przy ul. 
Mickiewicza o miejsca 4-6, natomiast zespoły, które 
zajęły w czwartek trzecie miejsca w swoich grupach,  
w piątek grały na boisku Orlik przy ul. Radoszowskiej  
o miejsca 7-9. 

Po niezwykle emocjonujących rozgrywkach, na boisku 
przy ul. Kochanowskiego tryumfowała Chorwacja, czyli 
druŜyna z SP 1 z Pszowa, wygrywając tym samym cały 

turniej. NaleŜy w tym miejscu przypomnieć, Ŝe repre-
zentacja tej szkoły w zeszłym roku takŜe tryumfowała  
w tym turnieju. Serdecznie gratulujemy! 

Puchary, medale oraz dyplomy dla trzech najlepszych 
druŜyn wręczali Zastępca Burmistrza Miasta Henryk 
Hajduk i Alojzy Musioł, który objął honorowy patronat 
nad turniejem. 

Pełne wyniki oraz zdjęcia z turnieju moŜna zobaczyć na 
stronie internetowej miasta w zakładce „MiniEuro”. 

Dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę i emocje do 
ostatniego gwizdka. Gratulujemy zwycięzcom i tym, 
którzy potrafili się bawić w duchu fair play.  

 

Michał Kondrat Wydział O światy, Kultury, Sportu  
i Zdrowia Urz ędu Miasta Rydułtowy 

FESTYN RODZINNY  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ARKI BO śKA 

W RYDUŁTOWACH 

III Mi ędzynarodowe Mistrzostwa Mini-futbolu  
w Rydułtowach 
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ABC samotnej kobiety 
 

- Jeżeli szukasz kogoś kto będzie cieszyć się na 
Twój widok kup PSA! 
 
- Jeżeli szukasz kogoś, kto zje wszystko co mu 
ugotujesz i nigdy Ci nie powie, że nie jest tak do-
bre jak u jego matki to kup PSA! 
 
- Jeżeli szukasz kogoś kto przyjdzie do Twojego 
łóżka by ogrzać Ci stopy i kogo możesz wygonić 
z łóżka gdy chrapie to kup PSA! 
 
- Jeżeli szukasz kogoś kto nigdy nie dotyka pilo-
ta, nie wrzeszczy podczas meczu i kto usiądzie 
obok Ciebie gdy oglądasz romantyczne filmy 
kup PSA! 
 
- Jeżeli szukasz kogoś kto nigdy nie krytykuje 
tego co robisz i nie obchodzi go czy jesteś ładna 
bądź brzydka, gruba bądź chuda, młoda lub sta-
ra i kto kocha Cię bezwarunkowo całkowicie kup 
PSA! 
 
Ale z drugiej strony jeśli szukasz kogoś kto nigdy 
nie przyjdzie kiedy go wołasz, ignoruje Cię cał-
kowicie kiedy wracasz do domu z pracy wszędzie 
zostawia włosy mija Cię obojętnie w przedpoko-
ju nie wraca na noc, przychodzi do domu po to 
by zjeść, wyspać się jak gdyby sensem Twojego 
istnienia było wyłącznie zapewnienie mu szczę-
ścia wtedy moja droga kup KOTA! 
(Jakiekolwiek podobieństwo do mężczyzny jest 
przypadkowe).  
 
Inny humor: 
Pewna pani po procesie rozwodowym zwierza 
się przyjaciółce: 
- to skandal! Sąd przyznał dzieci mojemu byłe-
mu, a przecież one nie są jego! 
 
Powiedz mi — pyta przyjaciółka przyjaciółkę, co 
mam robić gdy mnie pocałuje dziś mężczyzna — 
dziwić się moja droga, dziwić się! 
 

Zebrała pani  Danuta Kałuża 

 
 

Jak dbać  
o stopy 

 
 Skóra na pode-
szwach stóp jest 
o wiele grubsza 
niŜ w innych 
partiach ciała. Dzięki temu pełni funkcję ochronną. 
Jednak kiedy  
z powodu nadmiernego przesuszenia zaczynają się 
pojawiać brzydkie zgrubienia, zaczynamy  zastana-
wiać się co moŜe być tego przyczyną. JeŜeli nasza 
skóra ma tendencję do przesuszania, moŜemy wy-
wnioskować, Ŝe proces ten moŜe być zarówno wyni-
kiem predyspozycji genetycznych jak i środowisko-
wych. Noszenie niewygodnych butów oraz brak wła-
ściwej pielęgnacji zdecydowanie przyczynia się do 
powstania suchej, łuszczącej się skóry na stopach  
(w szczególności na piętach). Pora roku takŜe ma 
znaczenie, szczególnie latem, kiedy jesteśmy bar-
dziej aktywni, a stopy są naraŜone na działanie czyn-
ników zewnętrznych, wiele osób zauwaŜa wzmoŜo-
ną suchość stóp. Praca w zakurzonych pomieszcze-
niach, kontakt z chemikaliami, brudem, bez odpo-
wiedniej ochrony, u wielu osób przyczyni się do po-
wstania problemu nadmiernego wysychania skóry 
oraz jej szorstkości.  
Jak moŜna pielęgnować stopy w domu? To nic prost-
szego. Wystarczy znaleźć odrobinę czasu oraz za-
opatrzyć się w podstawowy sprzęt do ich pielęgnacji.  
Jedyne co będzie potrzebne to  większa miska, tarka 
do stóp (rodzaj dwustronnego pilnika, metalowych 
nie poleca się gdyŜ szarpią naskórek), pumeks 
(raczej naturalny, gdyŜ te ładne kolorowe kosteczki 
syntetyczne są zbyt delikatne), tzw. kopytko do skó-
rek ( ewentualnie specjalny drewniany patyczek), 
cąŜki do obcinania paznokci lub noŜyczki, sól (lub 
płyn) do kąpieli stóp, peeling, balsam lub krem, 
krem zmiękczający skórki, talk lub dezodorant do 
stóp, odŜywkę i lakier do paznokci.  
Codzienna, systematyczna domowa pielęgnacja jest 
najlepszym lekiem na przesuszone, obolałe stopy. 

Dbajmy o nie. 

 

 

 

 

Humor Humor Humor 
 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
Czas zadbać o swoją odporność. 
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M aj to czas rodzinnych majówek .W atmosferę 
rodzinnego pikniku z okazji Dnia Matki , Ojca 
i Dziecka wprowadziło nas w dniu 28 maja 
bieŜącego roku Przedszkole nr 2 w naszym 

mieście . Nasza majówka rozpoczęła się  po południu w ogro-
dzie przedszkolnym. 
Na samym początku czarne deszczowe chmury kłębiły się 
nad naszym przedszkolem, wszystkie grupy zaśpiewały pio-
senki dla mam i tatusiów. Dzieci zatańczyły róŜnorodne tańce 
a uwagę widzów zwracały ciekawe i kolorowe stroje przed-
szkolaków. Kiedy oklaskom nie było końca na dobre przego-
nili śmy ciemne chmurzyska .Po występach dzieci wręczyły 
swoim rodzicom małe upominki. 
Wszystkich przybyłych na festyn gości, czekało moc atrakcji 
i duŜo dobrej zabawy. Radosna atmosfera sprzyjała wesołym 
harcom i tańcom prowadzonym przez  parę animatorów mu-
zycznych. Dzieciom szczególnie podobały się zabawy   
z udziałem swoich rodziców. Wędrówka muzyczna rozpoczę-
ła się od tańca „jedzie pociąg z daleka” przez sambę, rumbę 
aŜ po tradycyjne krasnoludki i śmieszne kaczuszki. 
Finałem tańców był wybór króla tatusiów  a wszystkie mamy 
zostały wspaniałymi tancerkami. 
Nie zabrakło równieŜ słodkich i kulinarnych przysmaków 
dzięki  kreatywnym rodzicom, którzy zaangaŜowali się  
w organizację słodkiego poczęstunku. 
Rodzinny nastrój , a potem sprzyjająca słoneczna pogoda  
i przyjemna atmosfera sprawiły, Ŝe dzień ten był wyjątko-
wy ,zarówno dla dzieci jak i rodziców 
Rada Pedagogiczna oraz cały personel przedszkola składają 
szczególne podziękowania Rodzicom wszystkich przedszko-
laków  oraz tym co przyczynili się do organizacji uroczysto-
ści poprzez swój duŜy wkład uatrakcyjnili naszą Majówkę. 

Dziękuje Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna z Przedszkola  
nr 2 w Rydułtowach. 

 
Region — naszym zdaniem Górnicze Związki Zawodo-
we mogą załoŜyć Związek Zawodowy Związków, bo 
przykładowo w Jastrzębskiej Spółce Węglowej istnieje 
45 Związków Zawodowych a w Kompani Węglowej 
160. W naszej kopalni Rydułtowy Anna istnieje 18 
związków zawodowych. Jak widać juŜ sami funkcyjni 
związkowcy na etatach kopalń mogą załoŜyć dodatko-
wy związek.   

 
 

 

K wietniowy wieczór, wiosenne słoneczko zmiana 
ku zachodowi. Mieszkańcy Pszowa przygotowują 
się do snu, jednak drzwi biblioteki miejskiej  
w Pszowie nie zamykają się. To tu w godzinach 

wieczornych przy blasku świec recytowane były wiersze gru-
py literackiej pod przewodnictwem rydułtowskiej poetki Pani 
Honoraty Sordyl. W odpowiedzi na zaproszenie Pani Honora-
ty na wieczór poezji zjawiła się spora grupa mieszkańców 
Pszowa. Poezji czytanej, wierszy było dość sporo, kaŜdy z 
poetów grupy literackiej przedstawił po kilka swych utwo-
rów. Było więc do wyboru do koloru. KaŜdy mógł wybrać 
coś dla siebie. A, Ŝe o dobrą atmosferę i odpowiedni wystrój 
postarało się kierownictwo biblioteki toteŜ na widowni zapa-
nowała cisza, cisza pełna odpręŜenia zmaganiami dnia co-
dziennego. Warto dodać, Ŝe niektóre wiersze recytowane były 
przy dźwiękach muzyki. Popijając ‘’małą czarną”, wsłuchując 
się w słowa wierszy zaczęła działać wyobraźnia. Po kaŜdym 
wierszu były gromkie oklaski. Na zakończenie wieczoru za-
sypano poetów gradem pytań. Były kwiaty, wspólne pamiąt-
kowe zdjęcia. Trwające niemal dwie godziny spotkanie – 
dostarczyło wszystkim z całą pewnością niezapomnianych 
przeŜyć.  

Brzęczek 

Wyj ątkowe kobiety nagrodzone Narcyzem 
 
To juŜ XIII edycja nagrody, której pomysłodawcą jest Izba 
Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowe-
go. O jej przyznaniu decyduje kapituła złoŜona z osób rozpo-
znawalnych w regionie, przedstawicieli władz samorządo-
wych, mediów i laureatek poprzednich edycji. Nagroda ma 
docenić kobiety, które swoją pracą społeczną i zawodową  
w szczególny sposób zapisały się w Ŝyciu społecznym Śląska. 
Ta XIII edycja była jednak dla nas nad wyraz szczególna. 
Najpierw Izba zwróciła się do władz miasta z prośbą o udo-
stępnienie na uroczystość sali teatralnej Rydułtowskiego Cen-
trum Kultury FENIKS. Trzeba tę decyzję Izby uznać za wiel-
kie wyróŜnienie, gdyŜ dotychczas uroczystości poszczegól-
nych edycji lokowano w duŜych miastach. 
Ale na tym nie koniec niespodzianek. Tym razem bowiem 
wśród nominowanych znalazła się Kornelia Newy – Bur-
mistrz Miasta Rydułtowy. Aby nie trzymać Państwa w nie-
pewności, informujemy od razu, Ŝe nasz pani Burmistrz zna-
lazła się wśród pięciu laureatek tegorocznej nagrody. Laureat-
kami zostały takŜe: Emilia Kristof, Beata Grabowska - Bujna, 
Daniela Lampert i Marta Fox. 
Wypada pogratulować laureatkom i nam – rydułtowikom. 

  

Zainteresowanych bezpłatnymi poradami  
prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na 

stronę internetową:  
www.fopc.org.pl 

RODZINNY PIKNIK W PRZEDSZKOLU NR2 Parę godzin w krainie poezji. 
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          W dniu 31.05.14r Urząd Miasta Rydułtowy oraz Sto-
warzyszenie Wędkarskie ,,Machnikowiec" zorganizowało 
zawody wędkarskie z okazji  Dnia Dziecka.  Przy pięknej, 
słonecznej pogodzie  do rywalizacji przystąpiło   43 zawodni-
ków. Zawody trwały od godziny 08:00 do 11:00.  
 Nagrody w postaci pucharów, dyplomów oraz akcesoriów  
wędkarskich dla  wszystkich uczestników ufundował Urząd 
Miasta Rydułtowy. Słodki upominek dla wszystkich dzieci 
sponsorował NSZZ ,, Solidarność” KWK Rydułtowy –Anna 
oraz piekarnia pana Bogusława Opyd z Radoszów. 
W rywalizacji zwycięŜył  Mateusz Rojek z wagą złowionych 
ryb  1945 g .Drugie miejsce  
zdobył  Mandrysz Dawid  z wagą  1600g. Trzecie miejsce 
przypadło Łukaszowi Bober z wagą złowionych ryb 890g. 
  
   

  Przewodniczący Stowarzyszenia Wędkarskiego 
  ,, Machnikowiec” 

Czesław Wojciechowski. 
 
 
 

FUNDACJA MUSZKIERERÓW  z Poznania za pośrednic-
twem rydułtowskiego marketu INTERMARCHE przekazała 
uczestnikom Świetlicy ,,TACY SAMI’’w Rydułtowach czek 
o wartości 3.500 zł. Środki zostały przelane na konto Stowa-
rzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach 
i zostaną wykorzystanie na dofinansowanie do wycieczek  
i wyjazdów organizowanych w okresie letnim . 
Za tak ogromny dar serca serdecznie dziękujemy w imie-
niu osób niepełnosprawnych – uczestników świetlicy oraz 
ich opiekunów FUNDACJI MUSZKIETERÓW a przede 
wszystkim   Prezesowi INTERMARCHE RYDUŁTOWY 
Panu Andrzejowi Bolisęga oraz Paniom Agnieszce Świst  
i Klaudii Maciejewskiej. 
 

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 

 

POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                
Zawody wędkarskie  dla dzieci i młodzieŜy do lat 

16 z okazji Dnia Dziecka”2014 

Odjazdowy bibliotekarz ulicami Rydułtów 
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Koniec roku szkolnego zbliŜa się wielkimi krokami, 
a dzieci z Plastusiowa nie zwalniają tempa. Pracują i bawią 
się, uczą współpracy, współzawodnictwa, samodzielności 
oraz prezentują swoje umiejętności.  

23 maja na terenie przedszkolnego ogródka odbył się 
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Ojca, podczas którego 
dzieci zaprezentowały specjalnie z tej okazji przygotowany 
program artystyczny, zaśpiewały huczne Sto Lat oraz wręczy-
ły prezenty. W drugiej części imprezy mogliśmy bawić się 
przy dźwiękach DJ Dawida Antończyka, który zapewnił pro-
fesjonalną oprawę muzyczną. Zmęczeni po występach i licz-
nych zabawach chętnie zasiedliśmy do stolików, aby zjeść 
przygotowane przez mamusie ciasta i ciasteczka. Do domów 
wracaliśmy nie tylko z uśmiechem na twarzy ale równieŜ  
z nagrodami zdobytymi w loterii fantowej za co dziękujemy 
wszystkim sponsorom! 

Po festynie trzeba było szybko zregenerować siły 
poniewaŜ następnego dnia tj. 24 maja na RAFIE odbywał się 
Festiwal Twórczości Dzieci i MłodzieŜy Miasta Rydułtowy. 
Jak co roku dzieci poświęciły wiele czasu na przygotowania. 
Tym razem zaprezentowana została inscenizacja słowno – 
muzyczna pt. „Cztery Pory Roku”. Przedszkolaki stanęły na 
wysokości zadania, a dumne ze swoich podopiecznych na-
uczycielki oraz rodzice nagrodzili dzieci gromkimi brawami 
oraz wręczyli słodki poczęstunek.  

Po pracowitych dniach nadszedł czas na wesołą za-
bawę połączoną ze zgodna rywalizacją. Z okazji Dnia Dziec-
ka 2 czerwca na sali gimnastycznej naszego przedszkola zor-
ganizowana została Olimpiada Sportowa. Oprócz rywalizacji 
sportowych dzieci brały udział w grach i zabawach oraz ko-
rzystały z licznych atrakcji przygotowanych przez swoje pa-
nie. Na zakończenie sportowych emocji wszystkim wręczone 
zostały medale, a w salach na dzieci czekały pyszne desery 
lodowe.    

W tym roku szkolnym dzieci poznawały zabawy 
swoich rodziców i dziadków oraz kultywowane przed wielo-
ma laty tradycje i obrzędy. W związku z tym na początku 
roku szkolnego dwukrotnie odwiedziliśmy śorskie Centrum 
Regionalne, a 3 czerwca pojechaliśmy do Chlebowej Chaty  
w Górkach. Jest to miejsce, w którym przedstawiona jest wieś 
w pigułce, a odwiedzający ją goście zaproszeni są na spotka-
nie z okruchem tradycji. Najmłodszym pokazane jest Ŝycie 
ich dziadków i pradziadków. Dzieci poznają między innymi 
drogę „od ziarenka do bochenka”, proces wyrobu masła  
i sera, zapach chleba i smak tradycji. Po dniu pełnym atrakcji 
poŜegnaliśmy część przedszkolaków, które ruszyły w dalszą 
podróŜ w poszukiwaniu nowych przygód i pokonywania wła-
snych słabości i wróciliśmy do Rydułtów. 

Dla 27 przedszkolaków podróŜą w nieznane był wy-
jazd na Zielone Przedszkole (3.06-6.06.2014). Jak co roku 
dzieci zamieszkały w domu wczasowym „Globus” w Ustro-
niu-Jaszowcu. 4 dni i 3 noce bez rodziców to doskonały 
sprawdzian samodzielności, wytrwałości i odwagi dla 5 i 6-
cio latków. Codziennie trzeba było samodzielnie się umyć, 
ubrać, poradzić sobie w hotelowej restauracji oraz wykonać 
przygotowane przez panie zadania. Bardzo waŜnym punktem 
testu samodzielności było utrzymanie porządku 
w swoim pokoju. W tym roku wszystkim przedszkolakom 
udało się uzyskać tytuł mistrza porządku. Najtrudniejszym 
zadaniem było pokonanie wieczornych smutków. Okazało się 

jednak, Ŝe odwagi nie zabrakło nikomu! Dzieci zmęczone 
zdobywaniem nowych umiejętności zasypiały z uśmiechem 
na twarzy i budziły się pełne energii do nowych wyzwań. 
Zielone Przedszkole to równieŜ bardzo dobra okazja do odpo-
czynku na świeŜym powietrzu. Codzienne inhalacje górskim 
powietrzem, aktywny wypoczynek z dala od komputerów  
i tabletów, doskonalenie umiejętności pływackich oraz obco-
wanie z przyrodą. Podczas tegorocznego wyjazdu nowością 
była wizyta psa słuŜącego do dogoterapii o imieniu Lolek.  
Dzieci przypomniały sobie elementy bezpiecznych zachowań 
dziecko-pies oraz uczestniczyły w zabawach z Lolkiem przy-
gotowanych przez panią Marcelinę. 

9 czerwca zakończyła się akcja „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, której hasłem przewodnim w tym roku szkolnym 
było„Tańczę, śpiewam, podskakuję ruch to zdrowie dobrze 
się czuję”. Celem akcji organizowanej przez Bibliotekę Pu-
bliczną Miasta Rydułtowy była popularyzacja czytelnictwa 
wśród najmłodszych. Dla naszych przedszkolaków uroczyste 
zakończenie odbyło się na ROSIE, gdzie kaŜdy został paso-
wany na czytelnika i otrzymał kartę biblioteczną. Dzieci chęt-
nie skorzystały takŜe z licznych atrakcji parku po czym  
z uśmiechem na twarzy wróciły do przedszkola. 10 czerwca 
natomiast w RCK „FENIKS” miało miejsce nie lada wyda-
rzenie a mianowicie rodzice naszych dzieci wystawiali dla 
swoich pociech przedstawienie pt:”Czerwony Kapturek”. 
Wszyscy rodzice to prawie profesjonalni aktorzy. Scenografia 
i występ stały na bardzo wysokim poziomie a dzieciaki były 
zachwycone. 

Przed przedszkolakami juŜ tylko jedna uroczystość, 
a mianowicie uroczyste zakończenie roku szkolnego i poŜe-
gnanie dzieci, które w roku szkolnym 2014/15 rozpoczną 
naukę w szkole. Gorączkowe przygotowania trwają!  

         Nauczycielki PP nr1 

 
 
  

Wydarzenia z Plastusiowa! 
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Tropem podobieństw i różnic 
pomiędzy polskim a tureckim systemem 

edukacji 

 

W ramach projektów instytucjonalnych  

„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” gru-

pa nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach  (A. Kubik 

– koordynator, M. Pyszny, J. Frelich, K. Ziembicka, S. Droż-

dżok) miała okazję zobaczyć, odczuć, skosztować tę róż-

norodność, która na pewno wpłynie i wzbogaci warsztat 

naszej pracy. 

          W niedzielę 11 maja 2014 r. polecieliśmy do Stambu-

łu. Chcieliśmy przyjrzeć się pracy naszych tureckich przy-

jaciół – nauczycieli ze szkoły Beylikdüzü Koҫ Ortaokulu. 

Przez pięć dni wymienialiśmy się naszymi doświadczenia-

mi dydaktycznymi. Głównym przedmiotem naszych roz-

mów stał się problem w tematyce efektywnej pracy  

z uczniami.  

           Porównywaliśmy  nowoczesne technologie w proce-

sie dydaktycznym i już wiemy, że nasza szkoła może po-

szczycić się tablicami interaktywnymi w każdej klasie, 

czego nie było  w tureckiej szkole. Był natomiast dziennik 

elektroniczny, który znacznie ułatwiał pracę nauczycieli  

i  polepszał  kontakt z  rodzicami.  Duże pełnowymiarowe 

boisko  

w tureckiej szkole jest tylko w sferze marzeń naszych na-

uczycieli wychowania fizycznego, ale od marzeń przecież 

trzeba zacząć.   

           Niewątpliwie godnym pozazdroszczenia był ogrom-

ny  pokój nauczycielski z wieloma stoiskami komputero-

wymi, gdzie każdy czuł się swobodnie, nawet uczniowie, 

którzy chętnie odwiedzali to miejsce, aby dokończyć prze-

rwaną dzwonkiem dyskusję.  

         Choć trudno w kilku słowach opisać nasze wrażenia, 

pragniemy się nimi podzielić: 

Uczniowie w Turcji pozytywnie mnie zaskoczyli. Byli 

uprzejmi, bardzo mili, przyjaźnie nastawieni  do nas na-

uczycieli. Chętnie uczestniczyli w lekcji, prawie wszyscy 

się zgłaszali i chcieli odpowiedzieć na zadane przez na-

uczyciela pytanie. Można było zauważyć bardzo serdeczne 

relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami. 

Na każdej lekcji zadawali nam - w języku angielskim - 

mnóstwo pytań, które dotyczyły naszego  kraju, uczniów  

i szkoły.  Lekcje nastawione głównie na komunikację, zde-

cydowanie mniej ćwiczeń pisemnych niż u nas.   

Gdy uczennica podczas miejskich zawodów nieprawidło-

wo wykonała serw, trener do niej podchodził, przerywał 

mecz i pokazywał właściwe serwowanie. Ten rodzaj gry 

był na pewno bardzo kształcący i nastawiony na edukację, 

a nie rywalizację. 

         Próbowaliśmy również poznać tajniki kultu-

ry, zwyczajów i języka naszych gospodarzy. W godzinach 

popołudniowych mogliśmy odkrywać urok Stambułu, któ-

ry zachwycił nas swoją innością, potęgą i różnorodnością.  

 

 

 

Niewątpliwie największą atrakcją okazały się     

Hagia Sophia oraz Błękitny Meczet,  a także Pałac Dolma-

bahce i Pałac Topkapi. Pełen uroku był również rejs po 

Cieśninie Bosfor. Z niewielkiej łódki mogliśmy podziwiać 

piękne wybrzeże miasta położonego na styku Europy  

i Azji.  

Mieliśmy okazję przespacerować się jedną z najbardziej 

ekskluzywnych i nowoczesnych  deptaków Stambułu - 

Istiklal Caddesi – gdzie przeszłość  miesza się z nowocze-

snością.                                    

        Przykrym doświadczeniem była dla nas katastrofa  

w kopalni w Somie, z przejęciem odkrywaliśmy na twa-

rzach ludzi ślady tragedii. Dreszczu emocji dodały nam 

manifestacje związane z tym nieszczęściem.  Widok nad-

jeżdżających niezliczonych ilości opancerzonych wozów 

policyjnych, w miejscu tak zatłoczonym,  spowodował 

lekką panikę połączoną   z tęsknotą za  rydułtowskim spo-

kojem.   

   Stambuł opuszczaliśmy zachwyceni i zaskoczeni jego 

pięknem i bogactwem. Staliśmy się żywym przykładem 

twierdzenia, że podróże, spotkania z innymi ludźmi, roz-

mowy, wymiana doświadczeń, obalają stereotypy, kreują 

nowe zainteresowania i skutecznie poszerzają wiedzę  

i horyzonty.  Ta wzajemna współpraca na pewno wpłynie 

korzystnie na naszą edukacyjną pracę. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy byli  zaanga-

żowani  w tworzenie projektu: 

koordynatorowi –Pani Anicie Kubik, osobie odpowiedzial-

nej za rozliczanie projektu               – Pani Beacie Steuer. 

Ponadto dziękujemy  nauczycielom, którzy prowadzili 

podczas naszej nieobecności lekcje, a przede wszystkim - 

Pani Dyrektor Alicji Kołodziej - za mobilizację,  bo dzięki 

niej mogliśmy podążać tropem podobieństw i różnic po-

między polskim a tureckim systemem edukacji. 

 
Joanna Drelich 

 

 

Zapraszamy do przęglądania naszej strony 
internetowej tmrrydultowy.pl 

Listy najlepszych par tanecznych  
z Konkursu Tańca Towarzyskiego oraz  

listy wyróŜnionych uczniów opublikujemy 
w następnym wydaniu Kluki.  

Dotyczy to teŜ innych konkursów.  
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„Wycięty las  szumi juŜ tylko w nas” – stwierdził Jan 
Sztaudynger, który był nie tylko twórcą popularnych do dzi-
siaj fraszek, ale i miłośnikiem oraz znawcą przyrody. To ona 
niejednokrotnie stawała się źródłem natchnienia, przewrot-
nych metafor oraz skojarzeń, wyznacznikiem jego działalności 
pedagogicznej, a renesansowe podejście do natury oraz 
„Ŝywiołowy franciszkanom” do dzisiaj są podnoszone we 
wspomnieniach przyjaciół pisarza. 

Mimo iŜ Ŝyjemy w zjednoczonej Europie oraz w do-
bie gwałtownie zachodzących zmian klimatycznych,  nie do 
końca jesteśmy świadomi naszych związków z przyrodą oraz 
zaleŜności zachodzących między naszą kondycją jako gatunku 
ludzkiego a kondycją środowiska naturalnego. 

Dlatego zasadna się wydaje nieustanna edukacja eko-
logiczna prowadzona od najmłodszych lat, budująca świado-
mą postawę ochrony naszego naturalnego otoczenia i potrzeby 
Ŝycia w równowadze z naturą. 

Działania podejmowane przez nauczycieli i uczniów 
Gimnazjum nr 1 są w tym względzie planowe, celowe i wielo-
stronne. To nie tylko dbałość o czystość wokół siebie czy se-
gregację śmieci- ale i szereg akcji ekologicznych realizowa-
nych na lekcjach, podczas projektów edukacyjnych oraz na 
zajęciach pozalekcyjnych czy imprezach środowiskowych. 

Jedną z takich inicjatyw jest systematyczna, coroczna 
organizacja Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla uczniów dru-
gich klas Gimnazjum, którego finał tym razem odbył się 13 
maja 2014r. Jego przeprowadzenie poprzedziły eliminacje,  
w których uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska naturalnego.  Wielkie szanse 
mieli Ci, którzy w ekologiczny sposób Ŝyją na co dzień. 

Konkurs słuŜy promocji ekologicznego stylu Ŝycia, 
jak i zacieśnieniu współpracy z partnerami szkoły- prowadzą-
cej do wymiany doświadczeń. Tym razem gośćmi byli ucznio-
wie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły w czeskich Hrani-
cach, z którymi gimnazjum realizuje kolejny juŜ projekt  
w ramach Comeniusa.   Oprócz nich świadkami rywalizacji 
stali się:  przedstawiciel Miasta- Zastępca Burmistrza p. Hen-
ryk Hajduk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3- p. Joanna 
Rusok oraz przedstawiciel TMR- p. Bogumił Kosowski.  
 W finałowej rywalizacji brały udział trzyosobowe dru-
Ŝyny reprezentujące wszystkie klasy drugie, które występowa-
ły w charakterystycznych dla siebie kolorach- podobnie jak 

dopingujące je grupy kibiców. Uczniowie walczyli o cenne 
nagrody rzeczowe. Dodatkowe napięcie budowała rywalizacja 
kibiców: na tych, którzy najlepiej dopingowali swoją druŜynę- 
równieŜ czekały upominki. Konkurs w całości został przygo-
towany przez panie: Dominikę Urbanek i Beatę Godzwon. 
 Na uczestników konkursu czekało szereg konkurencji. 
Były one oceniane przez jury złoŜone z nauczycieli naszej 
szkoły oraz jurora specjalnego- p. J. Rusok. 

Na początku uczestnicy mieli rozwiązać krzyŜówkę, 
za którą moŜna było otrzymać 5 punktów. Drugim zadaniem 
było koło fortuny, w którym gimnazjaliści musieli odgadnąć 
ukryte hasło, odpowiadając trafnie na zadawane pytania. 
Brzmiało ono: "Przyroda daje Ci zdrowie i radość wypoczyn-
ku." W trzeciej konkurencji - zatytułowanej „Niska emisja”-
mieli za zadanie wykonać plakat na temat:  "Moje miasto  
i ekologia." Do rydułtowskich gimnazjalistów dołączyła grupa 
ze szkoły w Hranicach, która w ten sposób chciała pochwalić 
się swymi doświadczeniami w zakresie zdrowego trybu Ŝycia. 

Pani Burmistrz Kornelia Newy ufundowała dla nich specjalne 
nagrody za zaangaŜowanie we współpracę z polską stroną.  
W czasie gdy drugoklasiści trudzili się nad wykonaniem pra-
cy, widzom czas umilał szkolny zespół  "Turbulencja". Po 
akcencie muzycznym na zawodników czekały kolejne wyzwa-
nia: rymowanka, w której zawodnicy mieli ułoŜyć rymowane 
hasło o tematyce proekologicznej z uŜyciem wyrazów poda-
nych na kartkach oraz kalambury, gdzie uczniowie musieli się 
wykazać nie lada kreatywnością, Ŝeby pokazać m.in. kwaśny 
deszcz czy park narodowy. Pomimo iŜ konkurencje wydawały 
się trudne, gimnazjaliści poradzili sobie z nimi świetnie. 

Po podliczeniu wszystkich punktów zwycięzcami 
okazali się chłopcy z kl. 2e, którzy w nagrodę otrzymali pięk-
ne i wartościowe nagrody m.in. ksiąŜki o charakterze albumo-
wym, długopisy i  kalkulatory. Klasa, której doping uznano za 
najlepszy, to klasa 2 b.  

Emocje towarzyszące konkursowi jak i wcześniej-
szym przygotowaniom do niego były ogromne, a zaangaŜowa-
nie uczniów- niewymuszone, spontaniczne i pełne. Potwierdza 
to zasadność podejmowanych działań. Tym bardziej, Ŝe zde-
cydowanie zmienia się styl Ŝycia młodych ludzi, którzy przy-
kładają coraz większą wagę do estetyki otoczenia i podejmują 
świadome działania słuŜące ochronie środowiska naturalnego. 

Za rok czekamy na równie wielkie emocje i Ŝyczymy 
powodzenie przyszłym drugoklasistom! 

Robert Tkocz, kl. 2e 
 

pod opieką- Beaty  Spakowskiej 

Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach 
Finał Konkursu Wiedzy Ekologicznej 
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Maj to świetna okazja, aby podopieczni Rydułtowskiej Rodzi-
ny bł. Edmunda Bojanowskiego pojechali na pielgrzymkę. 
Tym razem dzieci z rodzicami i opiekunami odwiedziły sank-
tuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach. Dzięki pomocy 
Urzędu Miasta Rydułtowy udało się pozyskać aŜ dwa autoka-
ry, którymi sobotnim rankiem 24 maja wyruszyliśmy do cy-
sterskiego opactwa – największego parku krajobrazowego  
w Polsce!  
Matka Boska Pokorna przywitała nas przed swoim obrazem 
razem z diecezjalną pielgrzymką ministrantów diecezji gliwic-
kiej. Wśród wielu kapłanów – ich opiekunów, był i nasz – jak 
zawsze uśmiechnięty i pełen wigoru ks. Jacek Michalski.  
Po mszy św.czekał na nas Rydułtowik, pracownik tamtejszego 
nadleśnictwa – pan Tomasz Szczansny. Pasjonat lasu i ornito-
log zaprowadził nas do cudownie ocalałej w wielkim poŜarze 
kapliczki Marii Magdaleny. Tam odbyło się naboŜeństwo ma-
jowe ku czci Matki Jezusa.  
Leśniczy opowiedział nam o poŜarowisku sprzed kilkunastu 
lat. Największa atrakcją była wspinaczka po 144 stopniach 
wieŜy, która ma chronić las przed kolejną tego typu katastrofą. 
Niedaleko znajduje się tzw. „zielona klasa” – ławki stoją na 
wolnej przestrzeni wśród świerków, sosen i trelów ptaków. 
Tam zjedliśmy pyszny, niemal okraszony dziczyzną bigos  
i wysłuchaliśmy wykładu o strukturze lasu i skutkach poŜaru.  
Zobaczyliśmy równieŜ lotnisko, dla samolotów, które mogły-
by tam wylądować na wypadek poŜaru. Mimo burzowej pogo-
dy wycieczka była bardzo udana. Doskonała widoczność po-
zwoliła nam dostrzec stoŜek rydułtowskiej Szarloty z wieŜy 
obserwacyjnej.  
Tak wymyślili to juŜ cystersi - przecieŜ zaprojektowany przez 
nich kilkaset lat temu park kończy się właśnie na rydułtow-
skim Orłowcu, a Matka Boska Rudzka oddała szmaragdowy 
krzyŜ ostatniego przeora pszowskiej Pani Uśmiechniętej! 
„Matko, która nas znasz, z dziećmi twymi bądź…” - brzmi 
nam w uszach do do tej pory! Ave, ave, ave Maryja!  
 

Małgorzata Skowronek 

 
GraŜyna Niedziela 
Eugenia Bluszcz 
Elwira Jędrośka 
Józef Tomas 
Adelajda Meisel 
Rita Ferenc 
Jerzy Kawulok 
Danuta Krajczok 
Antoni Warło  
Grzegorz Urbańczyk 
Stefan Jordan  
Edyta Paciulan 
Horst Wagner 

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    

Rodzina, Rudy i maj… 

Najserdeczniejsze Ŝyczenia  urodzinowe dla  
Solenizantów z miesiąca Lipca! 
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12.06.1924 to data rozpoczęcia działalności spółdzielni. II 
wojna światowa spowodowała zawieszenie działalności spół-
dzielni, ostatnie posiedzienie Rady Nadzorczej odbyło się 
23.06.1939 r. Działalność wznowiono dopiero 20 marca 1947 
r. Dynamiczny rozwój spółdzielni to lata 1965 do dnia dzisiej-
szego. Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW to największa firma 
zarządająca nieruchomościami w regionie. W swoim dorobku 
Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW posiada nagrody i wyróŜ-
nienia: Certyfikat Lider Zarządzania Nieruchomościami, wy-
róŜnienie Dobra Spółdzielnia Grand Prix, Certyfikat Wiary-
godności Biznesowej, Złoty Certyfikat Rzetelności, wyróŜnie-
nie w rankingu najlepszych spółdzielni w kraju, Wielka Na-
groda Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa. Złoty Laur In-
stytutu Gospodarki Nieruchomościami, WyróŜnienia w Kon-
kursie Orły Polskiego Budownictwa, Złota Odznaka Za szcze-
gólne Zasługi dla Budownictwa. To tylko niektóre wyróŜnie-
nia. W uroczystościach 90-lecia spółdzielni udział wzięli 
przede wszystkim wyróŜnieni pracownicy, oraz członkowie 
spółdzielni mieszkaniowej którzy zostali wyróŜnieni. Byli 
takŜe zaproszeni goście: Wojewoda Śląski, Wicemarszałek 
Sejmiku Śląskiego, przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielni 
Mieszkaniowych z Warszawy, prezes w śląskiej izbie budow-
nictwa, prezes regionalnego związku rewizyjnego spółdzielni 
mieszkaniowej, Starosta Powiatu Wodzisławiskiego i Wice 
Starosta Powiatu Wodzisławiskiego, Prezydent Miasta Wodzi-
sławia, Burmistrz Miasta Radlina, Burmistrz Miasta Ryduł-
tów,  Wiceburmistrz i Przewodniczący Rady Miasta Ryduł-
tów, Burmistrz Miasta Pszowa. Swoją obecnością zaszczycili 
równieŜ przedstawiciele kościoła: ksiądz dziekan B. Płonka 
ksiądz prałat J. Badura. Obecni równieŜ byli komendanci poli-
cji, straŜy miejskiej, straŜy poŜarnej oraz prezesi i przedstawi-
ciele innych spółdzielni z regionu śląskiego. WyróŜnieni zo-
stali pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej ROW. Złoty 
KrzyŜ Zasługi RP otrzymał prezes spółdzielni J. Grabowiecki. 
Pozostali otrzymali odznaczenia resortowe i nadane wyróŜnie-
nia przez Zarząd spółdzielni ROW.  Na zakończenie uroczy-
stości w 40 minutowym programie wystąpił Krzysztof Re-
spondek z kabaretu Rak 

W dniu 17.06 w naszym Rydułtowskim RCK Feniks odbył się 
kolejny konkursowy przegląd zespołów z tematem przewod-
n i m  i  t y t u ł e m  „ Z  w i o s ną  w  t l e ” .  
Jury w składzie PP. Aldona Skrzyszowska – przewodnicząca  
i członkowie: Joanna Marcisz, Ilona Sklarek, Joanna Rusok, 
Maria Antonina Wieczorek, Jan Wojaczek oceniali zespoły za: 
wykonanie pieśni, scenki słowne, strój, elementy ruchu czy 
tańca, ogólne wraŜenie artystyczne. Nie wszystkie zespoły 
zaprezentowały w/w elementy, stąd za piękny śpiew i dobór 
repertuaru wyróŜniono: Chór Lira, zespół Syryniczki i zespół 
Olzanki ale za całość I miejsce zdobył chór Cecylia, II miejsce 
zespół Pszowiki a III miejsce zespół Kokoszyczanki. Wystąpił 

teŜ zespół GołęŜanki. Zespoły za I, II i III miejsce prócz dy-
plomów odebrali teŜ nagrody rzeczowe. Towarzystwo Miło-
śników Rydułtów reprezentowały następujące zespoły: przed-
szkolacy z przedszkola nr.4 z tańcami pszczółek, w scenkach 
scenicznych w Ŝywiołowym programie związanym z wiosną 
zaprezentował się zespół teatralno – taneczny „Ciaproki”  
a w pieśniach zespół „Rzuchowianki z Miłośnikami” z ele-
mentami zabawnej scenografii w wykonaniu Krystiana Gajdy, 
Łukasza Majera i bliźniaków Madzi i Filipa WęŜyków. Przed-
szkolaków przygotowały panie Beata Jeszka i Gabriela Rotter 
– Krawiec a zespół „Ciaproki” tandem Dorota Rak i Sylwia 
WęŜyk. Przygrywał na akordeonie Grzegorz Szyra. Po wystę-
pie za trzyletnią współpracę Rzuchowianek z TMR-em prezes 
TMR Henryk Machnik wręczył zespołowi Rzuchowianki sta-
tuetkę symbolizującą „aneks” Rzuchowianek do Rydułtów. 
Imprezę prowadzili zastępcy prezesa Alicja Kołodziej i Jerzy 

Majer. Na takiej imprezie w której połowę stanowiły zespoły z 
powiatu nie mogło zabraknąć gospodarza miasta czyli panią 
Burmistrz Kornelię Newy. Nie tylko „wytrzymała” ponad 2 
godzinne występy ale cały czas aktywnie uczestniczyła w im-
prezie, witając przybyłych, wręczając nagrody i oklaskując 
występy zespołów. Szkoda, Ŝe na takiej imprezie zabrakło 
naszych „zapracowanych” Radnych. Swój udział w imprezie 
miało nie tylko miasto (współfinansowanie imprezy) ale teŜ 
RCK Feniks, firma Zbimax, TMR i niezawodny przyjaciel 
Poseł Ryszard Zawadzki. Dzięki nim udało się imprezę zorga-
nizować i uświetnić poprzez wystroje, poczęstunek, kwiaty, 
dyplomy i nagrody. Niestety pan Poseł nie zdąŜył przybyć na 
zakończenie ale za pomoc finansową dziękujemy. Nie zawie-
dli członkowie Towarzystwa Miłośników Rydułtów a szcze-
gólnie osoby zaangaŜowane w prace przygotowawcze i obsłu-
gę imprezy tj. Alicja Pawełek, Barbara Pałka, Stefania Stebel, 
Eugenia Habram, Regina KałuŜa, Henryk Mańka, Józef Dwor-
nik. Na zakończenie wszystkie zespoły odśpiewały kilka pio-
senek i zrobiono wspólne zdjęcie. Impreza była nagrywana  
a film z imprezy będzie prezentowany na Dniach Rydułtów. 
Zwycięskie zespoły Cecylia, Pszowiki i Kokoszyczanki oraz 
zespoły TMR-u wezmą udział w występach na Święcie Stowa-
rzyszeń w miesiącu wrześniu.  

H. Machnik 

90-lecie spółdzielni mieszkaniowej  
ROW w Wodzisławiu Śląskim. 

„Z wiosną w tle” 

(występ chóru Cecylia) 
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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 

  

Turniej Bryd Ŝowy - Zwycięscy ↑ 

Turniej Skatowy  
Laureaci  

← 
 
 
 
Opisy turniejów 
w dodatku Kluki 



 

* 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 


