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Mysz – krótki, jednosylabowy wyraz, malutkie zwie-
rzątko – mieści się w ręce. A ile emocji budzi u niektó-
rych ludzi, szczególnie pań. U niektórych jej widok bu-
dzi paniczny strach, krzyk, pisk, ucieczka na stół itd. 
Dla mnie to śmieszne dziwię się tej reakcji. Dlaczego 
tak jest? PrzecieŜ to takie miłe w dotyku, urocze zwie-
rzątko, takie malutkie a urosło do rangi potwora, lwa. 
Nawet przemiłe filmy o Myszce Miki Walta Disneya, 
seriale Tom i Jerry nie potrafiły zmienić tego faktu. 
Przypomnę jeszcze, Ŝe myszka znalazła równieŜ swoje 
miejsce w literaturze, choćby tylko wspomnieć przemiłą 
bajkę Marii Konopnickiej – pisanej wierszem – „Stefek 
Burczymucha” ale i tu myszka była powodem ogromne-
go przeraŜenia i strachu. Dlaczego tak jest?  

Przyznam się, Ŝe nigdy nie znalazłam odpowiedzi na to 
pytanie. Być moŜe jej zachowanie, pojawianie się nagle 
z byle jakiej dziury, cienki głosik, zwinność, umiejęt-
ność wyrządzania szkód nawet w trudno dostępnych 
miejscach bolesne kąsanie małymi ostrymi ząbkami, 
przystosowanie się do prawie wszystkich środowisk 
powoduje u ludzi tą niepojętną reakcję w tym paniczny 
strach. Faktem jest, Ŝe mysz jest szkodnikiem i to du-
Ŝym bo mimo znikomej postury naleŜy ją tępić ale bez 
przesady bo szkodników wokół nas jest znacznie więcej 
a wobec nich się tak nie zachowujemy.  

Mimo więc niechęci i wręcz odrazy do myszy, proszę 
zwaŜyć, Ŝe w filmach bądź literaturze przedstawia się ją 
jako istotę miłą sprytną, ze wszech miar sympatyczna. 
Budzi nas podziw i aplauz – kibicujemy jej. Dlaczego 
więc budzi strach? Pozostaje bez odpowiedzi. Zastana-
wia teŜ, skąd ten wielowiekowy antagonizm – niena-
wiść między myszą – kotem i psem. W jakiejś bardzo 
starej gazecie znalazłam bajkową powiastkę, wytłuma-
czenie tego zjawiska. OtóŜ przed wiekami psy za swą 
słuŜbę i wierność otrzymały od ludzi dokument następu-
jącej treści „A wszelkie ludzkie jadło które by na ziemie 
spadło choćby cała szynka z kością staje się juŜ psią 
własnością”. Uszczęśliwione psy postanowiły dokument 
oddać kotom z którymi Ŝyły w zgodzie by go dobrze 
schowały i strzegły. Koty uradziły, Ŝe bezpiecznie bę-
dzie go schować na strychu pod belkami. Pech chciał, 
Ŝe po jakimś  czasie gospodarzowi upadło na ziemię 
kilka szynek. Przypadkowe psy rzuciły się na prawem 
przypisaną mu własność. Gospodarz protestował, Ŝądał 
dokumentu więc psy do kotów a koty na strych a tu 
bomba. Dokumentu nie ma, ale obok jakaś myszka uwi-
ła sobie gniazdko z pogryzionego pergaminu. W obliczu 
takiej klęski psy rzuciły się na koty, koty w nogi ale 
obwiniając myszy za zaistniałą sytuację zaczęły je tępić 
i prześladować. Przyjaźń pies, kot, mysz skończyła się. 
Od tego właśnie czasu są wrogami. Trudno zaprzeczyć, 
Ŝe to piękne wytłumaczenie wiekowej nienawiści ale 
tak czy inaczej trzeba myszy tępić bo są dotkliwymi 
szkodnikami w polu, domu, zagrodzie. Ale nie bójmy 
się ich tak panicznie – są mimo wszystko miłe, sympa-
tyczne i towarzyszące nam w Ŝyciu.  

 
Horacy 

Chcecie to wierzcie „...no bo Ty się boisz myszy” 



W dniu 4 lipca 2014 r. dokonano odbioru końcowego. 
W ramach przeprowadzonej inwestycji: 
wymieniono przewody instalacji c.o., wymieniono grzej-
niki z zastosowaniem przygrzejnikowych zaworów ter-
mostatycznych oraz automatycznych odpowietrzników 
na pionach, wymieniono kocioł olejowy i zasobnik wraz 
z wymianą armatury, zabezpieczeń i osprzętu oraz wy-
dzielono pomieszczenie magazynu opałowego, przepro-
wadzono roboty ogólnobudowlane, demontaŜowe, elek-
tryczne, próby i badania instalacji c.o. i c.w.u, 
Wartość wykonanych robót: około 134 tys. zł. 
 
Zakończono remont kotłowni olejowej i instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Stra-
Ŝy PoŜarnej Radoszowy. 
W dniu 4 lipca dokonano odbioru końcowego. W ramach 
przeprowadzonej inwestycji: 
ο wymieniono przewody instalacji c.o., 
ο wymieniono grzejniki z zastosowaniem przygrzejni-
kowych zaworów termostatycznych oraz automatycz-
nych odpowietrzników na pionach, 
ο wymieniono kocioł olejowy i zasobnik wraz z wy-
mianą armatury, zabezpieczeń i osprzętu oraz wydzielo-
no pomieszczenie magazynu opałowego, 
przeprowadzono roboty ogólnobudowlane, demontaŜo-
we, elektryczne, próby i badania instalacji c.o. i c.w.u, 
Wartość wykonanych robót: około 134 tys. zł 
 
Wyró Ŝnienie dla ROSY  
Spotkał nas nie lada zaszczyt - Rydułtowy zo-
stały nominowane do II etapukonkursu na najle-
piej zagospodarowan ą przestrze ń publiczn ą w 
Polsce  organizowanego przez Towarzystwo Urba-
nistów Polskich (!!!). Wśród 31 nominowanych 
obiektów znalazł się nasz Park Sensoryczny - Ry-
dułtowska OdpręŜalnia Sensoryczna ROSA. 
 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
II turnus 28. 07. - 08. 08. 2014 r. 
W pierwszym turnusie zajęcia odbywać się będą w Szko-
le Podstawowej nr 3 w Rydułtowach, ul. Radoszowska 3 
W drugim turnusie zajęcia odbywać się będą w Gimna-
zjum nr 1 w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 
13.Wyjazdy na krytą pływalnię dla dzieci i młodzieŜy 
szkolnej w okresie 15. 07. - 07. 08. 2014 r. - zapisy w 
sekretariacie OPP. Zajęcia rekreacyjno - sportowe na 
kompleksach boisk „Orlik 2012" przy ul. Mickiewicza i 
Kochanowskiego. Specjalna oferta zajęć prowadzonych 
przez animatorów dla dzieci i młodzieŜy.Na zakończenie 
wakacji turnieje piłki noŜnej. Gry, zabawy, turnieje 
zręcznościowe i konkursy na „RAFIE" w sobotnie dopo-
łudnia. Wakacyjna oferta zajęć świetlicowych - dyŜur 
pełni klub „Bielik" czynny: poniedziałek - piątek 10:00 - 

15:00 Zajęcia kół i zespołów OPP - oferta zajęć skiero-
wana dla wychowanków stałych i okazjonalnych Ogni-
ska. Harmonogram zajęć na okres wakacji z uwzględnie-
niem urlopów nauczycieli - instruktorów podany na ta-
blicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki. 

Festyn rodzinny na zakończenie wakacji - 23. 08. 
2014 - Rydułtowska Fikołkownia „RAFA" 

 

Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks" 

Poranki filmowe dla dzieci od 7.07. o godz. 10:30 lub 
11:00 ( informacje w repertuarze kinowym RCK. Dzieci 
będą mogły zobaczyć w lipcu następujące filmy : „Jak 
wytresować smoka 2", , Rio 2, Gang wiewióra, Czarow-
nica. 
Kino w czasie wakacji będzie działać w systemie week-
endowym (pt - nd) + poranki dla dzieci w tygodniu. 
7 sierpnia - Spektakl „ Le Filo Fable" w wykonaniu akto-
rów z Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu . Spektakl w 
ramach projektu „Teatr Polska" , realizowanego przez 
Instytut Teatralny im. Z . Raszewskiego w Warszawie. 
24 sierpnia - koncert na Rosie w wykonaniu harcerzy z 
hufca „Błękitne niebo" 
 
Kompleksowa termomodernizacja sześciu obiektów 
uŜyteczności publicznej w Rydułtowach –instalacja 
solarna dla Przedszkola Publicznego nr 2, Nr 3, Nr 4 
oraz Zespołu Szkół 
Zakończono roboty związane z wykonaniem instalacji 
solarnej na Przedszkolu Publicznym Nr 2 i Nr 3. 
Nastąpił odbiór częściowy i przekazano do uŜytkowania 
instalacje solarne. Zamontowano 5 kolektorów słonecz-
nych na kaŜdym obiekcie. Koszt wykonanych robót : 
około 64 tys. zł. 
 
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gimna-
zjum nr 1 
W dnia 24 czerwca dokonano odbioru końcowego na 
zadaniu prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj. 
W ramach przedmiotowego zadania wykonano: 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
- na istniejącej podbudowie asfaltobetonowej wykonano 
warstwę z kompozytu poliuretanowego, 
- pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym, a boiskiem siat-
kówki plaŜowej wykonano piłkochwyt o wysokości 6,0 
m i długości 22,0 m. 
BOISKO DO PIŁKI PLAśOWEJ 
- przesunięto boisko do piłki plaŜowej o 2 m, 
- wykonano nowe obrzeŜa betonowe z nakładką gumo-
wą, 
- uzupełniono brakujący piasek. 
Wartość wykonanych robót wraz z dokumentacją tech-
niczną wyniosła: około 184,5 tys. zł 
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STYPENDIUM SZKOLNE  

Przypomina się, Ŝe zgodnie z przepisami rozdziału 8a 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
Miasto Rydułtowy udziela pomocy materialnej dla 
uczniów w celu zmniejszenia róŜnic w dostępie do edu-
kacji, umoŜliwienia pokonywania barier dostępu do 
edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 
ucznia. Pomoc ta moŜe być udzielana w formie stypen-
dium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 
 
Pomoc socjalna przysługuje uczniom szkół podstawo-
wych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a takŜe 
słuchaczom kolegiów nauczycielskich i kolegiów pra-
cowników słuŜb społecznych - do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłuŜnej jednak niŜ do ukończenia 24 
roku Ŝycia. 
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie moŜe być większa niŜ kwota, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (aktualnie 456 zł netto) - dochód 
ten ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 
tej ustawy. 
 
Wnioski o stypendia socjalne składa się w kancelarii 
Urzędu Miasta Rydułtowy od 21 lip-
ca 2014 roku do 15 września 2014 roku. Informacje 
podane przez wnioskodawcę podlegają weryfikacji 
przez pracowników urzędu. 
Formularze wniosków i wykaz kosztów podlegających 
refundacji w ramach stypendium szkolnego są dostępne 
we wszystkich szkołach rydułtowskich, na stronie inter-
netowej miasta, w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Rydułtowach oraz w Urzędzie Miasta Rydułtowy. 
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy 
(tel: 324537471). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zaproszenie  

 
Burmistrz Miasta Rydułtowy zaprasza serdecznie 
wszystkich mieszkańców do udziału w święcie naszego 
partnerskiego miasta Orlova (Czechy), które odbędzie 
się w dniu 20 września 2014 r. (sobota) w letnim kinie 
w Orlovej. 
W programie m.in.: 
- mecz przedstawicieli Miasta Rydułtowy oraz Miasta 
Orlovej,  
- prezentacja dorobku artystycznego Orkiestry KWK 
„Rydułtowy – Anna” wraz z maŜoretkami, 
- występy czeskich artystów, 
- oraz wiele innych atrakcji. 
Miasto Rydułtowy na okoliczność ww. imprezy przygo-
towało dla zainteresowanych bezpłatny autokar (ilość 
miejsc ograniczona-decyduje kolejność zapisów). 
Osoby zainteresowane udziałem w imprezie proszone są 
o kontakt z Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i 
Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy – tel. 32 453 74 72. 
Termin zgłoszeń upływa dnia 22 sierpnia rb. Osoby 
chcące wziąć udział w imprezie w dniu 20 września rb. 
Podczas zapisów powinno podać swój PESEL, adres 
zamieszkania i telefon kontaktowy.  

Jaśniej u świętego Jacka 

Rydułtowy  -  Dobiegła końca rozbudowa oświetlenia 
ulicy Św. Jacka. 8 lipca nastąpił odbiór końcowy wyko-

nywanych robót. Inwestycja objęła ustawienie pięciu 
słupów, zabudowę sześciu opraw oświetleniowych, w 
tym pięciu na nowych słupach i jednej na istniejącym, 
wykonanie odcinka linii napowietrznej, ochronę prze-

ciwprzepięciową i przeciwporaŜeniową. Zadanie wraz z 
nadzorem inwestorskim kosztowało około 17,5 tyś. Zł.  

 

Kalendarz imprez sportowych  
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Zobacz, skosztuj i posłuchaj – to jest nasza ziemia. 

Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach podsumowuje 

projekt Comenius. 

 We wrześniu 2012 r. wraz z partnerami z miast Hrani-
ce (Czechy), Šmarješke Toplice (Słowenia), Stambuł (Turcja) 
oraz Verdizela (Portugalia) rozpoczęliśmy realizację kolejne-
go juŜ międzynarodowego projektu w programie Comenius – 
Zobacz skosztuj i posłuchaj – to jest nasza ziemia (ang. See, 
taste and hear – that is our land).  

 Tym razem 
zdecydowaliśmy się 
skupić na naszych 
tradycyjnych warto-
ściach, obyczajach i 
zachowaniach w 
róŜnych sferach 
Ŝycia gdyŜ to wła-
śnie poprzez obser-
wację tych elemen-
tów najlepiej pozna-
jemy naszych no-

wych partnerów oraz ich kultury.  
 Jednym z najwaŜniejszych załoŜeń, które chcieliśmy 
zrealizować było aby uczniowie i nauczyciele angaŜowali się 
w działania, które są typowe i tradycyjne w ich regionach i 
krajach. Jednocześnie mieli oni prezentować i utrwalać obraz 
swojej regionalnej i narodowej toŜsamości. 
 Na początku naszej współpracy nauczyciele z zagrani-
cy przyjechali do Rydułtów aby dopracować harmonogram 
działań na całe dwa lata. Zaplanowaliśmy łącznie pięć wyjaz-
dów zagranicznych. W tymŜe roku szkolnym, w lutym 2013 
r., grupa nauczycieli i uczniów z naszego gimnazjum odwie-
dziła szkołę czeską, zaś w maju kolejni uczestnicy pojechali 
na pięć dni do Słowenii. 
 Jednak wizyty zagraniczne to tylko część projektu. W 
przerwach pomiędzy tymi spotkaniami uczniowie i nauczy-
ciele wszystkich szkół partnerskich wykonywali comiesięcz-
ne zadania, ustalone wspólnie przez koordynatorów projektu. 
Efektami naszych prac były: strona internetowa http://
seetastehear.wikispaces.com/, filmy przedstawiające nasze 
szkoły i miasta, plakaty ukazujące systemy edukacji krajów 
partnerskich. W grudniu dzieliliśmy się tradycjami boŜonaro-
dzeniowymi, zaś w styczniu i lutym uczyliśmy się tradycyj-
nych pieśni i tańców. Poza tym przygotowaliśmy kartki wiel-
kanocne, przeprowadziliśmy akcję sprzątania świata a takŜe 
nagraliśmy filmiki utrwalające zwyczaje związane z zakoń-
czeniem szkoły. 
 W drugim roku realizacji projektu wyjeŜdŜaliśmy na 
południe Europy. W październiku udaliśmy się do Portugalii, 
zaś pod koniec marca odwiedziliśmy naszych partnerów w 
Turcji. Zorganizowaliśmy takŜe dwa dodatkowe majowe spo-

tkania związane z Dniami Sportu – najpierw kilkunastu 
uczniów czeskich wzięło udział w rozgrywkach sportowych 
w naszej szkole, a później grupa polskich uczniów udała się 
do Hranic by uczestniczyć w podobnej rywalizacji. W czerw-
cu 2014 r. koordynatorzy projektu przyjechali do Rydułtów. 
W czasie tego spotkania nauczyciele wspólnie pisali raport 
końcowy. Ponadto poprowadzili oni zajęcia dla kilku klas, a 
nasi uczniowie zaprezentowali im tradycyjne pieśni i tańce 
śląskie, występując w pięknych strojach ludowych. 
 Poza spotkaniami międzynarodowymi cały czas pro-
mowaliśmy rezultaty naszej współpracy. Wymienić tu naleŜy 
artykuły opisujące rozpoczęcie nowego roku szkolnego, bro-
szurki ukazujące tradycyjne zawody w naszych regionach i 
krajach. Wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie 
gitar podczas grudniowej wideokonferencji było równieŜ nie-
zwykłym doświadczeniem. W styczniu poznawaliśmy trady-
cyjne stroje regionalne, zaś w marcu wydaliśmy wielojęzycz-
ną ksiąŜkę kucharską z przepisami na nasze tradycyjne dania. 
Z pewnością niezwykle bogatym produktem był kalendarz na 
rok szkolny 2014/2015, który zawiera zdjęcia i opisy zwycza-
jów kultywowanych w krajach partnerskich. Końcowym ak-
centem naszych działań były dni sportu, promujące dyscypli-
ny popularne w naszych państwach.  
 Udział w projekcie to nie tylko dobra zabawa i nowe 
znajomości ale ciągłe uczenie się czegoś nowego, często od 
siebie nawzajem. Nauczyciele i uczniowie usprawnili swoją 
komunikację w języku angielskim. Nauczyli się efektywnie 
pracować w grupie. Wielu uczestników stało się bardziej 
otwartych na inne kultury. Wszyscy uczyliśmy się tolerancji 
oraz konfrontowaliśmy stereotypy utrwalone przez massme-
dia z rzeczywistością w krajach partnerskich. Wiele nauczyli-
śmy się takŜe w dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, jak np. obsługiwanie sprzętu cyfrowego 
czy montowanie filmików przy pomocy róŜnych programów. 

Zdecydowanie bezcenne są wraŜenia, które towarzy-
szyły nam w czasie podróŜy do tak wielu krajów europejskich 
oraz spotkań z naszymi zagranicznymi partnerami. Wierzę, Ŝe 
na długo pozostaną w naszej pamięci.  

Dziękuję pani dyrektor Alicji Kołodziej za stałe mo-
tywowanie i pomoc, a takŜe pani Magdalenie Szklanny, Be-
acie Steuer, Anicie Kubik oraz Barbarze Staniczek-Szurek za 
duŜe zaangaŜowanie w realizację projektu, oraz pozostałym 
nauczycielom, którzy równieŜ pomagali przy wykonywaniu 
zadań projektowych. Bez wspólnych działań całej grupy sku-
teczne prowadzenie tego międzynarodowego programu było-
by niemoŜliwe.   
 Na koniec naleŜy jeszcze zaznaczyć, Ŝe Komisja Euro-
pejska finansowała wszystkie nasze działania i wyjazdy w 
projekcie. 
 

Sebastian Grela 
koordynator projektu 
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Martyna Starosta została wicemistrzynią Polski 
 
Wielkim sukcesem zawodniczki Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Ognisko Rydułtowy zakończył się rozgrywany w Po-
roninie Puchar Polski Młodzików do 8 lat. Wśród najmłod-
szych dziewczynek grających w szachy Martyna Starosta zo-
stała wicemistrzynią Polski. Martynka trenuje na zajęciach 
indywidualnych z mistrzem międzynarodowym Marcinem 
Wałachem. Ponadto regularnie uczestniczy w zajęciach prowa-
dzonych przez pana Henryka Samborskiego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. To dziesiąty indy-
widualny medal mistrzostw kraju zdobyty przez zawodników 
UKS Ognisko w niespełna 9 letniej historii klubu.  

 

UWAGA ----- KONKURS 
 

WARSZTATY HAFTU KRZY śYKOWEGO  
I NIE TYLKO - KONKURS 

 
Mamy zamiar zmienić nazwę grupy, ze względu na to Ŝe robi-
my juŜ dosłownie wszystko. Robimy techniką pergaminową, 
quilling, szydełkujemy, robimy kwiatki z krepiny i bibuły. 
Uczymy się i poznajmy nowe techniki. Teraz grupa nosi na-
zwę Warsztaty Haftu KrzyŜykowego 
"Igła z Nitką", a to się kojarzy z nauką i szyciem. 
Chcemy zmienić nazwę i ogłaszamy konkurs na nową nazwę 
naszej grupy. Pierwsze dwa słowa to Kółko Artystyczne a o 
resztę prosimy naszych sympatyków. Na zwycięzcę czeka 
nagroda niespodzianka. 
Propozycje nazwy naszego kółka proszę o nadsyłanie na adres 
biblioteki 
biblioteka_rydultowy@poczta.onet.pl lub romixa@interia.pl  

w tytule proszę podać  
KONKURS KÓŁKA ARTYSTYCZNEGO  

Więc juŜ teraz zapraszam do konkursu na  
nową nazwę naszego kółka. I pisanie na podane poprzednio 
maile. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po wakacjach, więc 
jest duŜo czasu do namysłu. Na naszej stronce FB 
„Igiełki Śląskie-Rydułtowy i nie tylko” zostanie podana nowa 
nazwa naszego kółka.  

GraŜyna Gunia 

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 



Ogłoszenie wyniku posiedzenia komisji Konkur-
su Kompozytorskiego na  
Hejnał Miasta Rydułtowy 

 
2 lipca 2014 o godzinie 12.00 w Rydułtowskim Centrum Kul-
tury „FENIKS” rozpoczęły się obrady komisji Konkursu 
Kompozytorskiego na Hejnał Miasta Rydułtowy. Na konkurs 
wpłynęło 60 kompozycji . 
Komisja w składzie: przewodnicząca profesor Gabriela Szen-
dzielorz – Jungiewicz, członkowie: Anna Urbańczyk, Damian 
Moric, Jan Wojaczek, Bartosz Głombica, Janina Chlebik – 
Turek, po czterech godzinach pracy, wydała następujący wer-
dykt – „Konkurs wygrywa kompozycja uczestnika z godłem 
ERATO.” Po otwarciu koperty z danymi kompozytora ogło-
szono, Ŝe zwycięŜczynią Konkursu jest Joanna Szymala z śor. 
Uzasadnienie werdyktu: „Utwór zyskał uznanie całej komisji 
ze względu na kształt, charakter i wyraz. Spełnia w najwyŜ-
szym stopniu oczekiwania wobec tego typu muzyki. Na kon-
kurs przesłano 60 utworów i 19 ich dodatkowych wersji. Po-
ziom konkursu był dość wysoki. W ścisłym finale znalazło się 
6 utworów, o godłach: REX, Barbórka, ERATO, DVK, KG 
831221, Euforia, z których komisja po merytorycznej dyskusji 
wybrała zwycięzcę” (na podstawie protokołu komisji). 
 Autorka najlepszej kompozycji została powiadomiona telefo-
nicznie o wyniku prac jury. Rydułtowskie Centrum Kultury 
„FENIKS” podpisze umowę z autorką kompozycji i przekaŜe 
przewidzianą regulaminem nagrodę. W czasie XXII Dni Ry-
dułtów - 30 sierpnia 2014, będzie miała miejsce prezentacja 
hejnału Miasta Rydułtowy i spotkanie z kompozytorką. 
Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” dziękuje wszyst-
kim kompozytorom za udział w konkursie na hejnał Miasta 
Rydułtowy i gratuluje zwycięŜczyni. 

  
Dyrektor 

Rydułtowskiego Centrum Kultury 
„FENIKS” 

Janina Chlebik – Turek 
 
 

Od kilku ju Ŝ lat w ramach promocji Miasta Ry-
dułtowy wydajemy ksiąŜkę.  

Dotychczas były to pozycje całkowicie róŜne – od albumu, 
poprzez felietony i opowieści, na wydawnictwie opisującym 
ostatnie 20 lat samorządu. 
Tym razem postanowiliśmy wzbogacić swoją ofertę wydawni-
czą o almanach Rydułtowskiej Grupy Literackiej "Zwrotka" o 
tajemniczym tytule "Kopalnia strof". KsiąŜka zawiera utwory 
siedmiu osób, aktywnie działających w grupie "Zwrotka". 
Historia grupy rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to Biblioteka 
Publiczna Miasta Rydułtowy wyszła z inicjatywą przeprowa-
dzenia warsztatów poetycko–literackich pod hasłem: „Nie pisz 
do szuflady, podziel się swoim spojrzeniem na świat”. Do pro-
wadzenia zajęć zaproszono poetkę Honoratę Sordyl. Wkrótce 
warsztatowa forma zaowocowała powstaniem Rydułtowskiej 
Grupy Literackiej, która przyjęła nazwę „Zwrotka”. Na prze-

strzeni lat skład grupy wielokrotnie się zmieniał, jednak nie-
złomnie stałymi jej członkami są Honorata Sordyl i Andrzej 
Bizoń, a od roku 2012 do grupy stopniowo dołączyli: Leszek 
Sobeczko, Adam Marek, Michalina Gałka-Nosiadek, Ewa 
Wierzbinska-Kloska i Zdzisław Bednarek. 
"Kopalnia strof" będzie w tym roku jednym z elementów pro-
mocyjnych (gadŜetów) naszego miasta. MoŜna ją takŜe zaku-
pić (ograniczona ilość) w Bibliotece. 
Mamy nadzieję, Ŝe spodobają się Państwu wiersze naszych 
rodzimych autorów. Autorom zaś gratulujemy wspaniałej pu-
blikacji i dziękujemy za udostępnienie części twórczości. 

 
Krzysztof Jędrośka 

Sekretarz Miasta Rydułtowy 
 
 

Kopalnia Ignacy odŜyje 
Kopalnia w Niewiadomiu przestała fedrować w 1995 ro-
ku. Przez trzynaście kolejnych lat trwały roboty likwida-
cyjne, a później zaczął się nieunikniony proces niszczenia 
budynków i walka o zachowanie przynajmniej zabytko-
wego charakteru kopalni. Do tej pory udało się wyre-
montować wieŜę ciśnień, w której powstał punkt widoko-
wy. Teraz uzyskano pieniądze na wyremontowanie ciągu 
budynków, w którym znajduje się maszyna wyciągowa 
szybu Głowacki.  
– Obecnie to pustostan. Chcemy go odremontować 
i utworzyć w nim Muzeum Techniki Ziemi Rybnickiej 
i Izbę Tradycji Kopalń Zlikwidowanych – mówi Alojzy 
Szwachuła, przewodniczący Stowarzyszenia Zabytkowej 
Kopalni Ignacy. Koszt rewitalizacji wyniesie 4 mln zło-
tych. Nieco ponad 1,5 mln wyłoŜy Urząd Marszałkowski, 
pozostałe 2,5 mln Urząd Miasta Rybnika. Stowarzyszenie 
od dawna zabiega o zachowanie i modernizację Ignace-
go. – Cały czas przyjeŜdŜają do nas wycieczki, i to nie 
tylko z Polski. Gościliśmy turystów z Hiszpanii, Portugalii, 
Turcji, a nawet Martyniki. Najczęściej przyjeŜdŜa mło-
dzieŜ szkolna, ale nie brakuje i dorosłych pasjonatów 
techniki czy historii – mówi Alojzy Szwachuła.  
W planach jest równieŜ ponowne uruchomienie maszyny 
wyciągowej szybu Głowacki, która ruszyła w 1900 roku 
i pracowała aŜ do 2008 roku. Jak zapewniają członkowie 
stowarzyszenia, którzy dawniej fedrowali na Ignacym, 
a dziś są tu przewodnikami, przez cały ten czas nie miała 
Ŝadnej awarii. Wymieniono w niej jedynie bęben na 
większy, gdy pogłębiano szyb. Nowoczesne muzeum, 
wraz z czynną maszyną wyciągową, bez wątpienia będzie 
szansą na przyciągnięcie kolejnych turystów. – Mamy 
nadzieje, Ŝe kopalnia odŜyje i kolejnym pokoleniom bę-
dziemy mogli pokazywali, jak kiedyś wyglądała technika. 
Musimy pamiętać, Ŝe gdyby nie było dawnej techniki, nie 
byłoby i współczesnej. Dzisiaj wszystko opiera się na 
komputerach, tutaj Ŝadnych komputerów nie było, 
a maszyny działały precyzyjnie i bez awarii – opowiada 
Alojzy Szwachuła. 
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Zakończone inwestycje 

Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Radoszowskiej” w Ryduł-
towach 
W dniu 04.07.2014 dokonano odbioru końcowego zadania 
pod w/w nazwą. W ramach przeprowadzonej inwestycji prze-
budowano odcinek drogi o długości około 259 m, dokonując 
jednocześnie korekty niwelety drogi, naprawy nawierzchni 
oraz przebudowano kanalizację deszczową odprowadzającą 
wody opadowe z przebudowanego odcinka ul. Radoszow-
skiej. 
W ramach przedmiotowej inwestycji dokonano równieŜ prze-
budowy sieci telekomunikacyjnej w niezbędnym zakresie. 
 
„Oświetlenie uliczne Św. Jacka” 
Zakończono roboty budowlane polegające na rozbudowie 
istniejącej linii oświetlenia ulicznego dla zadania inwestycyj-
nego p.n.: „Oświetlenie uliczne Św. Jacka” w Rydułtowach. 
W dniu 08.07.2014 r. nastąpił odbiór końcowy wykonanych 
robót, których zakres rzeczowy obejmował: posadowienie 5-
ciu słupów z Ŝerdzi wirowanej, zabudowaniu 6-ciu opraw 
oświetleniowych typu WSL-800RM 100/70W HST (5-ciu na 
nowo posadowionych słupach oraz jednej na istniejącym słu-
pie), wykonaniu odcinka linii napowietrznej, ochronie prze-
ciwprzepięciowej i przeciwporaŜeniowej. Wartość zadania 
wraz z nadzorem inwestorskim: około 17,5 tys. zł. 
 
Modernizacja monitoringu miejskiego – punkt kamerowy 
przy ul. Plebiscytowej 
W dniu 8 lipca dokonano odbioru końcowego dostawy, wy-
konania zasilania oraz montaŜu kamery obrotowej na wysię-
gniku słupa energetycznego zlokalizowanego w rejonie bu-
dynku komunalnego przy ul. Plebiscytowej 37 w Rydułto-
wach. W ramach przedmiotowego zadania wykonano punkt 
kamerowy składający się w szczególności z : 
kamery na głowicy szybkoobrotowej, 
wideotransmitera, 
skrzynki aparatury elektronicznej (SAE), 
urządzenia radiowego (punkt-punkt). 
Wartość powyŜszej dostawy wyniosła około 18 tys. zł. 
 
 
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum nr 1 w 
Rydułtowach 
W dnia 24 czerwca dokonano odbioru końcowego na zadaniu 
prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach 
przedmiotowego zadania wykonano: 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
- na istniejącej podbudowie asfaltobetonowej wykonano war-
stwę z poprzecznymi spadkami wykonaną z kompozytu poli-
uretanowego stanowiącego mieszankę kruszywa mineralnego 
(Ŝwirku suszonego) granulatu gumowego SBR i kleju poliure-
tanowego, 
- na przygotowanej podbudowie wyrównawczej kształtującej 
spadki wykonano nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, 
dwuwarstwową typu natryskowego, składającą się z maty 
elastomerowej ( granulat gumowy SBR i lepiszcze poliureta-
nowe ) gr. około 10 mm oraz poliuretanowego natrysku ( gra-
nulat EPDM ) gr. około 3 mm w kolorze ceglastym, zielonym 
i Ŝółtym, 
- zmodernizowane boisko o wymiarach 22,0 m x 43,0 m o 
łącznej powierzchni 946 m2, 

- boisko wielofunkcyjne do siatkówki wyposaŜono w: słupki 
do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne ( badminton, tenis, 
siatkówka ) - 2 sztuki, siatkę do siatkówki – 1 sztuka, tuleje 
do słupków z zaślepkami – 2 sztuki, 
- pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym, a boiskiem siatkówki 
plaŜowej wykonano piłkochwyt o wysokości 6,0 m i długości 
22,0 m. 
BOISKO DO PIŁKI PLAśOWEJ 
- przesunięto boisko do piłki plaŜowej o 2 m, 
- wykonano nowe obrzeŜa betonowe z nakładką gumową z 
granulatu EPDM, 
- uzupełniono brakujący piasek. 
Wartość wykonanych robót wraz z dokumentacją techniczną 
wyniosła: około 184,5 tys. zł 
 
Kompleksowa termomodernizacja sześciu obiektów uŜytecz-
ności publicznej w Rydułtowach –instalacja solarna dla 
Przedszkola Publicznego nr 2, Nr 3, Nr 4 oraz Zespołu Szkół 
w Rydułtowach 
Zakończono roboty związane z wykonaniem instalacji solar-
nej na Przedszkolu Publicznym Nr 2 i Nr 3. 
Nastąpił odbiór częściowy i przekazania do uŜytkowania in-
stalacji solarnej. Zamontowano 5 kolektorów słonecznych na 
kaŜdym obiekcie. Koszt wykonanych robót : około 64 tys. zł. 
 
 

KsiąŜka „Kopania strof”  
KaŜdego roku w ramach promocji Rydułtowy wydają ksiąŜ-
kę. Dotychczas były to pozycje całkowicie róŜne – od albu-

mu, poprzez felietony i opowieści, na wydawnictwo opisujące 
ostatnie 20 lat samorządu. Tym razem oferta została wzboga-

cona o zbiór poezji Rydułtowskiej Grupy Literackiej 
„Zwrotka”. KsiąŜka w czarnej okładce pod tytułem „Kopalnia 
strof” zawiera utwory siedmiu poetów aktywnie działających 

w grupie.  
 
 

Zdrowotna pomoc dla nauczycieli 
 
Na czerwcowej sesji radni zmienili regulamin przyzna-
wania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnio-
nych w rydułtowskich szkołach i placówkach oświato-
wych, w tym dla nauczycieli rencistów i emerytów.  
 
Pomoc zdrowotna jest przywilejem, który wynika z 
Karty Nauczyciela. W budŜecie Rydułtów, podobnie jak 
w budŜetach innych gmin, kaŜdego roku muszą być za-
bezpieczone środki finansowe z przeznaczeniem na ten 
cel. W przypadku Rydułtów to ok. 30 tys. zł. Tak zwaną 
zapomogę zdrowotną przyznaje specjalna komisja. Do 
tej pory nauczyciele mogli jednak starać się wyłącznie o 
środki na lekarstwa i na leczenie. Ale to ma się zmie-
nić.  
Nowy regulamin będzie uprawniał takŜe do ubiegania 
się o zapomogę do zakupu protez, szkieł okularowych, 
niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz aparatów i 
wyrobów medycznych wpływających na polepszenie 
warunków zdrowotnych chorego. 
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Najlepsi z Najlepszych 2013/2014 

 Stało się juŜ dobrą tradycją, Ŝe w ostatnim tygodniu 

kaŜdego roku szkolnego Burmistrz Miasta Rydułtowy  zapra-

sza  najlepszych  uczniów  rydułtowskich  szkół 

(podstawowych,  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych)  i 

ognisk wraz z ich nauczycielami na spotkanie podsumowują-

ce ich szkolne osiągnięcia. W tym roku uroczystość odbyła 

się  24  czerwca   w  Rydułtowskim  Centrum  Kultury 

„FENIKS”. Spotkanie zaszczycili swą obecnością: radni Mia-

sta Rydułtowy, radni Powiatu Wodzisławskiego, przedstawi-

ciele oświatowych związków zawodowych, przedstawiciele 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzi-

sławiu Śląskim oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy gminnych i 

powiatowych  jednostek  organizacyjnych  działających 

w zakresie oświaty. Na spotkanie zostali zaproszeni równieŜ 

laureaci Powiatowego Konkursu z Matematyki dla uczniów 

Szkół Podstawowych wraz ze swoimi opiekunami (konkurs 

odbył się 28 maja br. w Zespole Szkół w Rydułtowach). Po-

dziękowania otrzymali równieŜ organizatorzy Powiatowego 

Konkursu Recytatorskiego tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Karola Miarki w Rydułtowach. Na spotkanie z Burmistrzem 

Miasta Rydułtowy - Kornelią  Newy przybyło blisko 200 

uczniów. Uzyskali oni w mijającym roku szkolnym wybitne 

osiągnięcia w nauce, sporcie i w dziedzinach artystycznych.  

Nagrodzono równieŜ osoby, które osiągnęły najwyŜszą śred-

nią ze sprawdzianu po klasie VI, najwyŜszą średnią z egzami-

nu gimnazjalnego, najwyŜszą średnią na świadectwie w roku 

szkolnym 2013/2014  oraz  przewodniczących samorządów 

uczniowskich.  Oprócz  tradycyjnej  statuetki  otrzymali  oni 

równieŜ prezent w postaci albumu prezentującego historię 

Nadrenii Północnej - Westfalii i Śląska na przykładzie Reken i 

Rydułtów.  Burmistrz Miasta Rydułtowy wręczył listy gratula-

cyjne opiekunom nagrodzonych uczniów oraz podziękował 

wszystkim zebranym za trud i włoŜony wysiłek w wychowa-

nie młodego człowieka oraz Ŝyczył zgromadzonym dalszych 

sukcesów edukacyjnych na ścieŜce kariery szkolnej. Część 

artystyczna spotkania  została przygotowana przez nagrodzo-

nych uczniów. Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecz-

nie gratulujemy wysokich wyników Ŝycząc dalszych  

Sukcesów w przyszłości! 

Alina Styrnol Wydział O światy, Kultury, Sportu i Zdrowia  

Historia miast śląskich 
 
Brzeg – Księstwo utworzone w 1311 r. Pierwszym panują-
cym był Bolesław III Rozrzutny. 
Bytom – Księstwo utworzone w 1281 r. Pierwszym panują-
cym był Kazimierz II. 
Bolków – Zamek ksiąŜąt świdnickich w Bolkowie.  
Cieszyn – Księstwo utworzone w 1290 r. Pierwszym panują-
cym był Mieszko (ks. Cieszyńsko – oświęcimski). 
Głogów – Księstwo utworzone w 1178 r. 
Gliwice – Księstwo utworzone w 1312 r. Panującym był Sie-
mowit. 
Głupczyce – Księstwo utworzone w 1377 r. Pierwszym panu-
jącym był Mikołaj III (dynastia Przemyślidów opawskich)  
Jawor – Księstwo utworzone w 1270 r. Pierwszym panują-
cym był Henryk V Gruby. 
Kłodzko – Ziemia kłodzka w 1115 r. włączona do Czech. 
Koźle – Księstwo utworzone w 1303 r. Pierwszym panują-
cym był Władysław. 
Legnica – Księstwo utworzone w 1248 r. Pierwszym panują-
cym był Bolesław II Rogatka. 
Lubi ąŜ – Klasztor ufundowany przez św. Jadwigę Śląską. 
Lwówek – Księstwo utworzone w 1281 r. Panującym był 
Bernard. 
Namysłów – Księstwo utworzone w 1313 r. Pierwszym wład-
cą był Konrad I. 
Niemodlin – Księstwo utworzone w 1313 r. Pierwszym panu-
jącym był Bolesław I Pierworodny. 
Nysa – Księstwo utworzone w 1290 r. Pierwszym panującym 
był biskup wrocławski Tomasz II. 
Opole – Księstwo utworzone w 1179 r. Pierwszym panują-
cym był Jarosław. 
Oświęcim – Księstwo utworzone przed 1316 r. Pierwszym 
panującym był Władysław. 
Opawa – Księstwo utworzone w 1218 r. Pierwszym panują-
cym był Mikołaj I (dynastia Przemyślidów opawskich). 
Oleśnica – Księstwo utworzone w 1313 r. Pierwszym władcą 
był Bolesław I. 
Racibórz – Księstwo utworzone w 1173 r. Pierwszym panu-
jącym był Mieszko Plątonogi. 
Siewierz – Księstwo utworzone w 1303 r. Pierwszym panują-
cym był Mieszko. 
Strzelce Opolskie – Księstwo utworzone w 1342 r. Pierw-
szym panującym był Albert. 
Świdnica – Księstwo utworzone w 1290 r. Pierwszym panu-
jącym był Bolko I.  
Ścinawa – Księstwo utworzone w 1278 r. Pierwszym panują-
cym był Przemko I. 
Toszek – Księstwo utworzone w 1304 r. Pierwszym panują-
cym był Bolesław. 
Wrocław – Księstwo utworzone w 1248 r. Pierwszym panu-
jącym był Henryk III Biały. 
Ziębice – Księstwo utworzone w 1290 r. 
śagań – Księstwo utworzone w 1312 r. 
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Harcerskie lato… 

To juŜ tydzień odkąd grupa naszych harcerzy powró-
ciła z malowniczej Jury, a dokładnie czarujących Podlesic. 
Przez dwa tygodnie dzielni rycerze oraz piękne damy dworu 
otrzymywali ogromną dawkę harcerskich przygód. Będąc w 
tak pięknym miejscu nie zabrakło wędrówek i pieszych wy-
cieczek, odwiedziliśmy Jaskinię Głęboką, Górę Zborów, 
Skałki w Rzędkowicach oraz pobliskie skałki. Jak to na har-
cerski obóz przystało często odbywały się podchody zarówno 
w dzień jak i w nocy oraz ciekawe gry terenowe, między in-
nymi medyczna gra terenowa, gdzie harcerzy musieli urato-
wać poszkodowanych rycerzy i damę dworu.  

Na naszych ogniskach gościliśmy zacne postacie, 
takie jak czarownica, która okazała się być dobrą istotą, wzór 
do naśladowania dla kaŜdego harcerza, czyli Zawiszę Czarne-
go. Na jednym  z naszych ognisk zagościła równieŜ Pani Soł-
tys Podlesic, która opowiedziała nam o miejscu, w którym się 
znajdujemy, zwyczajach, tradycji. Parę dni później my odwie-
dziliśmy ją z Zagrodzie Edukacyjnej, gdzie dowiedzieliśmy 
się jak przed laty wyglądało Ŝycie w tak niewielkiej wiosce. 
Jednym z waŜniejszych elementów obozu było przyrzeczenie 
harcerskie, które odbyło się o wschodzie słońca na pięknej 
Górze Zborów. Poza bagaŜem wszyscy uczestnicy przywieźli 
ze sobą moc wraŜeń, wiele niezapomnianych wspomnień i 
ogromną dawkę pozytywnej energii, którą przeniosą do swo-
ich druŜyn. 

Tydzień po rozpoczęciu obozu w górskim Ustroniu 
Lipowcu swoją kolonię załoŜyły zuchy oraz dzieci z Ryduł-
tów pod czujnym okiem naszej Druhny Komendant i jej mło-
dej kadry. Przez dwa tygodnie zuchy bawiły się, poznawały 
najbliŜszą okolicę, doskonaliły swoje umiejętności i rozwijały 
róŜne zainteresowania. Porządku i karności strzegł chiński 
smok, którego łuski ukazywały postęp uczestników. Wiele 
wraŜeń, ciekawych gier terenowych, zabaw, pląsów nad rzeką 
i nie tylko oraz wiele wiele innych nasze zuchy doznały w 
przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Dwudziestego trzeciego 
lipca witaliśmy ich radosnych i uśmiechniętych na parkingu 
opodal probostwa. 

Dla wszystkich, którzy jeszcze nie mają co robić w te 
wakacje mamy specjalną ofertę „Last Minute”. PodróŜ w 
„Wielki Świat” od 31 lipca w Jeleśni za jedyne 550 zł. Więcej 
informacji u dh. Komendant, w biurze Komendy Hufca (ul. 
Ofiar Terroru 99) oraz na stronie internetowej 
(rydułtowy.zhp.pl). ZAPRASZAMY! 

pwd. Hanna Komarek 
z-ca Komendantki ds. programowych 
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Aktywni Rydułtowicy na szlaku 

 
 
 Lato w pełni, Ŝar leje się z nieba. Kto Ŝyw szuka spo-
sobu na to by znaleźć odrobinę cienia i ochłody. Po tygodniu 
cięŜkiej pracy kaŜdy szuka w weekend okazji by wypocząć i 
„naładować akumulatory” na kolejny tydzień. 

 
 Z pomocą przychodzi Urząd Miasta, organizując wy-
jazdy na górskie wycieczki. Tegoroczny cykl rozpoczął się 05 
lipca. Pierwszym szczytem który zdobyliśmy był StoŜek. Au-
tokar zawiózł nas do Wisły, skąd rozpoczęliśmy marsz w 
górę. Tradycyjnie, kilka osób nie zdecydowało się na wyjście 
na szczyt i postanowiło rozkoszować się urokami lata nad 
brzegiem Wisły lub spacerując po wszechobecnych straga-
nach, na których moŜna było znaleźć przysłowiowe „szwarc, 
mydło i powidło”. W międzyczasie grupa która zdecydowała 
się na wędrówkę z przewodnikiem zdobywała StoŜek. Pogoda 
była idealna, wiał lekki wiatr. Grupa była bardzo zdyscypli-
nowana, dzięki czemu przewodnik bez problemu doprowadził 
nas do celu wyprawy. 

 
 Warto dodać, Ŝe była to zaledwie pierwsza z pięciu 
wycieczek organizowanych przez UM. Jedyne czego Ŝal, to 
tego, Ŝe juŜ od kilku lat wycieczek jest coraz mniej. Pamiętam 

czasy, gdy wycieczki odbywały się co tydzień a rydułtow-
skich turystów zawoziły do celu aŜ dwa duŜe autokary. W tej 
chwili autobus jest jeden, wycieczki co dwa tygodnie, a jedna 
osoba moŜe jechać zaledwie na dwie wycieczki. Jak duŜe jest 
zainteresowanie wycieczkami niech świadczy fakt, Ŝe aby się 
zapisać trzeba stać w długiej kolejce, jako Ŝywo nasuwającej 
skojarzenia z minionym ustrojem. Bardzo wiele osób odcho-
dzi niestety z niczym, bo lista zapełnia się w okamgnieniu. 
Mnie równieŜ nie udało się juŜ zapisać na kolejną, organizo-
waną 19-07-2014 wycieczkę do Korbielowa, skąd grupa która 
zdecyduje się na wędrówkę wyruszy z przewodnikiem na 
Pilsko.  
Autor:  
Łukasz Majer 
 
 

StraŜacy mają nowy wóz 
Gaszowice — Miejscowa jednostka OSP otrzymała nowy 
wóz bojowy. To wyprodukowany w 2005 roku lekki samo-
chód gaśniczy na podwoziu iveco daily. Udało się go pozy-
skać z Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rudzie Śląskiej. — 
Samochód zaproponowała gminie komenda wojewódzka. 
Chętnych było więcej, ale wóz został przekazany do naszej 
jednostki — mówi starszy sekcyjny Wojciech Kasperzec, 
naczelnik OSP Gaszowice. Auto przejechało dotąd zaledwie 
26 tyś. Km. WyposaŜone jest m.in.. W agregat prądotwórczy, 
maszt oświetleniowy , zbiornik wody i pojemności 1 m sześć. 
I autopompę Kappa o wydajności 125 litrów na min. Do tego 
dojdą aparaty powietrzne, sprzęt do ratownictwa medyczne-
go. Jednostka z Rudy Śląskiej dostanie w zamian 50 tyś. Zł, w 
tym 30 tyś. Zł przekaŜe gminie, a pozostałą kwotę starostwo 
rybnickie. OSP Gaszowice powstało 102 lata temu, a obecnie 
liczy ponad 60 członków, w tym 25  czynnych.  
 

Sierp i młot zastąpi czerwona gwiazda 
Racibórz. Z pomnika Ŝołnierzy sowieckich na cmentarzu 
wojennym przy ulicy Reymonta zniknie godło Związku Ra-
dzieckiego sierp i młot, a zastąpi je czerwona gwiazda. Poja-
wi się równieŜ nowy napis, odnoszący się bezpośrednio do 
pochowanych Ŝołnierzy o brzmieniu: „Na tym cmentarzu 
spoczywa 295 oficerów i Ŝołnierzy Armii Czerwonej pole-
głych w 1945 r. Część ich pamięci”. Renowację pomnika 
sfinansuje Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, które wyasygnowano 23 tyś. Zł. Na oddanym w 1946 
roku cmentarzu znajduje się 14 mogił, wśród Ŝołnierzy spo-
czywa jeden pułkownik i dwóch majorów. Pomnik ma cztery 
tablice w języku polskim i rosyjskim . Niedawno trzy z nich 
zostały zniszczone, co spotkało się z ostrą reakcją rosyjskiego 
MSZ. To nie pierwszy przypadek dewastacji nekropolii, dwa 
lata temu ktoś wywiesił tu napis „okupant” . 
 

Winszuj po naszymu! 
Rydułtowy. Znacie jakieś fajne Ŝyczenia po Śląsku? Poślijcie 
je na nową stronę winszowanie.eu, którą właśnie zakłada Sto-
warzyszenie Osób Narodowości Śląskiej. Jej administratorem 
będzie Igor Wieczorek z Rydułtów. -  Zawsze czułem się Ślą-
zakiem, bo moja rodzina jest od pokoleń zakorzeniona w Ry-
dułtowach. Stąd bardzo się cieszę, Ŝe będę mógł pomóc przy 
tworzeniu kolejnej śląskiej strony — mówi pan Igor. Na co 
dzień pracuje w mydlarni VVF w Raciborzu, z zawodu jest 
operatorem procesów chemicznych. Tworzenie strony inter-
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Przechwala się trzech myśliwych. 

Pierwszy z nich: 

- Ja to byłem w Afryce i polowałem na lwy! 

Drugi:  

- A ja to byłem na Alasce i polowałem na łosie! 

Na to ostatni: 

- Chmm…, panowie a ja byłem w Norwegii... 

- A fiordy ty widziałeś? 

- Fiordy?! Panowie, fiordy to mi z ręki jadły. 

 

My śliwi znoszą na polanę ustrzeloną zwierzynę. Nagle spo-

strzegają, Ŝe wśród trofeów leŜy jaki ś człowiek. Natych-

miast zawieziono nieszczęśnika do szpitala. Po jakimś czasie 

wychodzi lekarz i mówi: 

- Lekka rana postrzałowa z pewnością by Ŝył! Ale po coście 

go wypatroszyli?  

 

Na polowaniu: 

- Do licha, spudłowałem juŜ dziesiąty raz! Chyba palnę so-

bie w łeb! 

- A trafisz?  

 

Z polowania wracają Rosjanie, ciągnąc za sobą niedźwie-

dzia. ZauwaŜa ich Amerykanin i wskazując na misia pyta: 

- Grizli?  

- Niet, strelali!  

 

My śliwy przechwala się przed kolegami swoją pewną ręką i 

niezawodnym okiem. Aby zademonstrować swoje umiejęt-

ności strzeleckie, strzela do przelatującej gęsi. Gęś leci da-

lej. 

- Koledzy cud, cud! - woła do kolegów. - Pierwszy raz w 

Ŝyciu widzę lecącą martwą  gęś.  

 

 

 

Zrób to sam 
 

W dzisiejszych czasach wybór 
kosmetyków domowej pielę-
gnacji jest ogromny. 
Niestety, jeśli chcemy dobrze 
wyglądać, niejednokrotnie mu-
simy zainwestować  
w siebie duŜe pieniądze. Alter-
natywą dla drogich kosmety-
ków są te, które bez problemu 
moŜemy wykonać samemu. 
MoŜna na tym skorzystać - ko-
smetyki własnej roboty są 
zdrowsze, ze względu na bardzo prosty skład, bez zbędnych 
wypełniaczy, barwników czy aromatów. Przede wszystkim 
ich koszt jest kilkakrotnie mniejszy niŜ produkty zakupione 
w markowych sklepach, drogeriach, aptekach czy u specja-
listów. Ponadto robiąc samemu dany produkt moŜemy kon-
trolować jego skład - nikt nie narzuca nam, jaka powinna 
być jego zawartość.  
Jakie kosmetyki moŜemy wykonać sami? Wszystkie! Od 
tych najprostszych, do najbardziej skomplikowanych, do 
których naleŜy zaopatrzyć się w specjalistyczny sprzęt. 
Oto przepis na rewelacyjny cynamonowo - pomarańczowy 
pył musujący do kąpieli,  
o działaniu przeciwdepresyjnym, antyseptycznym, nawilŜa-
jącym, a przede wszystkim upiększającym, o rewelacyjnym 
zapachu. 
 
 
 

100g sody oczyszczonej 
50g kwasku cytrynowego 
50g mleka w proszku 
2 łyŜki oleju ze słodkich migdałów 
łyŜeczka cynamonu 
12 kropli olejku pomarańczowego 
3 krople olejku cynamonowego 

 
 
 
Sodę, kwasek cytrynowy, mleko w proszku i cynamon wsy-
pać do blendera, dokładnie wymieszać. Nie przerywając 
mieszania, dolewać olej ze słodkich migdałów i olejki ete-
ryczne. Mieszać do momentu, aŜ składniki się połączą i nie 
będzie widać grudek.  
Pył dodany do kąpieli lekko musuje, uwalnia przyjemny 
zapach, odpręŜa, relaksuje  
i zmiękcza skórę. Miłej k ąpieli! 
 

Przygotowała Karolina Freund 

 

 

 

Humor Humor Humor 
 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
Czas zadbać o swoją odporność. 
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Kilkunastu górników z kopalni Chwałowice wy-
grało z Kompanią Węglową przed sądem. Cho-
dzi o odebrany górniczym emerytom węgiel. To 

pierwsze ta-kie wyroki w rybnickim sądzie. 

Sprawa dotyczy porozumie-nia podpisanego pomię-
dzy związkami zawodowymi a Kompanią Węglową w 
lutym tego roku. Z dnia na dzień emeryci górniczy stra-
cili tonę przysługującego im wę-gla. Wszystko odbyło 
się bez konsultacji z emerytami. Ci postanowili się zor-
ganizować i oddać sprawę do sądu. Jak się odwiedzili-
śmy, moŜe cho-dzić o ponad półtora tysiąca pozwów. - 
Będzie ich jeszcze więcej, gdy wszyscy emery-ci do-
wiedzą się o moŜliwo-ści walki w sądzie - mówi Mie-
czysław Węgrzyk, który został koordynatorem ma-
sowego składania pozwów z rybnickich kopalni. Rów-
no-legle walka o zabrany węgiel trwa przed sądem w 
Gliwi-cach, tam walczą między innymi górnicy z Knu-
rowa. 
Osoby, które zdecydowały się walczyć o swoje prawa 
w sądzie, czują się oszukane przez związki zawodowe. 
Wypracowany przez nich kompromis, krzywdzi ludzi, 
którzy górnictwu oddali swo-je Ŝycie i zdrowie - dodaje 
Węgrzyk, który na kopalni 
Chwałowice przepracował kilkadziesiąt lat. 

Nie dzieje im się krzywda 
8 lipca w Sądzie Rejono-wym w Rybniku odbyły się 

rozprawy w sprawie pierw-szych kilkunastu pozwów 
górników przeciwko Kompa-nii Węglowej. Pełnomoc-
nik spółki, zwrócił uwagę na kry-zys w Kompanii. - 
Powodo-wie, to osoby, które nadal są w pełni sił pra-
cowniczych, są jeszcze aktywni zawodowo. Większość 
z nich pracuje w firmach około kopalnianych, gdzie 
uzyskują dodatkowe wynagrodzenie. MoŜna zary-
zykować pogląd, Ŝe emeryci na Śląsku naleŜą do jed-
nych z lepiej usytuowanych lu-dzi w Polsce. Zasądza-
jąc te kwoty i koszty procesu w skali całej Kompanii, 
tworzą się kolosalne kwoty, które z punktu widzenia 
KW mają duŜe znaczenie. Natomiast kwota 597 zło-
tych, z punk-tu widzenia poszczególnego emeryta, nie 
mówię, Ŝe kaŜ-dego, nie wydaje się być klu-czowa - 
tłumaczyła mecenas Małgorzata Stęchły. 

Zawalili fachowcy 
Górników reprezentował mecenas Michał Zapart, 

Pragnę zwrócić uwagę, Ŝe Kompania Węglowa tworząc 
stratę ponad miliarda zło-tych, była zarządzana przez 
wysokiej klasy managerów, opłacanych bardzo sowicie, 
o wiele wyŜej niŜ emeryci. Wo-bec tego, nie wiem dla-
czego cięŜar nieudolnego zarządza-nia KW ma spocząć 
na eme-rytach górniczych? - pytał na sali. Zapart przy-
pomniał równieŜ o układzie zbioro-wym z 2004 roku, 
na który teraz powołują się górnicy. 
JeŜeli decyzja podjęta juŜ w tym roku, dotycząca pozba
-wienia węgla, została podjęta niezgodnie z prawem, to 
nie moŜna mówić, Ŝe dlatego, Ŝe jest źle w Kompanii, 
to moŜe-my łamać prawo. JeŜeli pani mecenas chce 
oceniać kaŜ-dego indywidualnego gór-nika, to państwo 
zawierając porozumienie powinniście taki zapis zrobić. 
Powołać specjalną komisję, która bę-dzie oceniała, któ-
remu eme-rytowi zabrać jedną tonę, a któremu zosta-
wić. To, moim zdaniem, ma jednak niewiele wspólnego 
z prawem pracy 
dodał. 

Układ zbiorowy jest najwaŜniejszy 
Tego samego dnia Sąd Re-jonowy w Rybniku wydał 

wyrok nakazujący wypłatę kilkunastu górnikom kwo-ty 
597 złotych, przyznając, równocześnie, Ŝe źródłem pra-
wa jest układ zbiorowy z roku 2004, a decyzja podjęta 
dziesięć lat później, w lutym 2014 roku jest bezprawna. 
- Nie tylko górnicy otrzymują węgiel, bo takŜe inne 
grupy zawodowe jak emeryci ko-lejowi czy osoby 
związane z branŜą transportową. Jeden ze związków 
zawodowych zrozumiał po czasie swój błąd i obecnie 
chce reprezen-tować emerytów przed są-dem, choć naj-
prościej byłoby wypowiedzieć porozumienie z 6 lutego 
z 2014 roku - mówi Mieczysław Węgrzyk i doda-je, Ŝe 
nawet pani pełnomoc-nik ma otrzymywać węgiel. 
Dziwnie się słucha na sali sądowej pani mecenas repre-
zentująca Kompanię Węglo-wą, która Ŝałuje jednej to-
ny dla emerytów, podczas gdy jej przysługuje aŜ osiem 
ton. Pracownicy Ŝyją wypracowa-nym układem zbioro-
wym z grudnia 2004 roku, a nie wę-glem i kartkami. 
Smutne jest, Ŝe przez tyle lat Kompania nie wypraco-
wała sobie nowe-go układu zbiorowego, przez co teraz 
przegrywa w sądzie 
mówi emerytowany górnik. 

Czas na ruch Kompanii 
Próbuje nam się narzucić, Ŝe my chcemy wykończyć 
Kompanię Węglową. To nie prawda, bo nie wymagamy 
całości tego ci naleŜy się górnikom. Wychodzę z zało-
Ŝenia, Ŝe Kompania ma teraz czas, aby wydać jakieś 
decyzje i uregulować swoje sprawy.  

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby się pochyliła nad tymi 
wyrokami, które juŜ zapadły i zaproponowała jakieś 
rozwiązanie   dla emerytów górniczych 
mówi mecenas Michał Za-part. Wyroki są nieprawo-
mocne. 

Adrian Czarnota 

Zainteresowanych bezpłatnymi poradami  
prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na 

stronę internetową:  
www.fopc.org.pl 
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Wiktor Kamczyk odznaczony medalem  

ministra kultury 

Wiktor Kamczyk w 1964 r. ukończył szkołę muzyczną w 
Rybniku. W latach 1964-1966 pełnił funkcję skrzypka w Cen-
tralnym Zespole Wojska Polskiego, koncertując w wielu kra-
jach Europy.  Od 1968 r. pełnił funkcję dyrygenta w Orkie-
strze Dętej Kopalni Węgla Kamiennego Anna, przekształco-
nej później w orkiestrę Pszowskiej Fundacji Muzycznej An-
na. Pełnił tam funkcję kapelmistrza orkiestry oraz do 2013 r. 
prezesa fundacji.  Orkiestra pod kierownictwem Wiktora 
Kamczyka miała istotny wpływ na rozwój lokalnej kultury. 
Muzycy koncertowali na wielu imprezach kulturalnych, spo-
łecznych i religijnych. Dyrygent wniósł bardzo duŜy wkład w 
rozwój orkiestry. Z jego inicjatywy miały miejsce koncerty 
boŜonarodzeniowe, karnawałowe, z okazji dnia kobiet, muzy-
ki religijnej oraz wiele innych. Muzycy uczestniczyli równieŜ 
w takich imprezach, jak jubileusze stowarzyszeń, powiato-
wych olimpiadach osób niepełnosprawnych, dniach dziecka, 
festynach, odpustach oraz wielu innych wydarzeniach, 
uświetniając je swoim występem. Orkiestra w czasie pełnie-
nia funkcji dyrygenta przez Wiktora Kamczyka współpraco-
wała z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorzą-
du terytorialnego, ośrodkami kultury. Działalność muzyków 
dostrzeŜona i doceniona została nie tylko w powiecie wodzi-
sławskim, ale równieŜ w wielu regionach południowej Polski. 
Ponadto dzięki osobistemu zaangaŜowaniu kapelmistrza or-
kiestra występowała między innymi na Międzynarodowym 
Festiwalu Orkiestr Dętych we Francji (1996) oraz na Dniach 
Rybnika w niemieckim Dorsten (1997). Aktywna działalność 
widoczna była równieŜ w obszarze pieśni górniczej - zespół 
wydał pięć płyt. Za swoje liczne inicjatywy dyrygent oraz 
orkiestra wielokrotnie otrzymywali podziękowania. Wiktor 
Kamczyk z lokalnej orkiestry dętej uczynił zorganizowany i 
ceniony zespół złoŜony z fachowców, który współpracuje z 
wieloma artystami i nieustannie poszerza zakres działalności 
o nowe inicjatywy muzyczne, dając tym samym wielu oso-
bom moŜliwość korzystania z dzieł światowych twórców mu-
zycznych. Obecnie funkcję dyrygenta orkiestry przejął Adam 
Bober, który w zespole prezentuje równieŜ swoje umiejętno-
ści gry na trąbce. Medal dla Wiktora Kamczyka wręczył poseł 
Ryszard Zawadzki. Odznaczenie zbiegło się z urodzinami 
dyrygenta oraz jubileuszem jego 45-lecia pracy artystycznej. 
Sama orkiestra w ostatnim czasie poszerzyła swoją nazwę, 
przyjmując imię Wiktora Kamczyka, w uznaniu jego zasług 
dla zespołu. 

 

MEMORIAŁ  TADEUSZA   
WI ŚNIEWSKIEGO 

W ramach cyklu Grand Prix Okręgu Śląsk Południe Pol-
skiego Związku Skatowego rozegrany został w remizie 
OSP Lyski VII Memoriał Tadeusza Wiśniewskiego. 

Zmarły w 2007 roku był jednym z inicjatorów utworze-
nia klubu skatowego SKL Lyski, jednak samego po-
wstania klubu nie doŜył. Koledzy pamiętają jednak o 
zmarłym i juŜ w rok po jego śmierci zorganizowali po-
świecony jego pamięci pierwszy turniej.  

Memoriał stał się juŜ w Lyskach tradycją a ranga jego 
stale rośnie. W lipcowym turnieju startowało juŜ 64 mi-
łośników tej pięknej i popularnej wśród Ślązaków gry. 
Najlepszym okazał się Jerzy Polnik z GOKiR Mszana, 
który wyprzedził Stefana Chlebika z Herkulesa Ryduł-
towy i reprezentanta gospodarzy Klaudiusza Wojaczka. 
Jak co roku organizatorów turnieju, z własnej kiesze-
ni /!/, wspiera Grzegorz Gryt – wójt Lysek.  

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 

 



KLUKA 343/1 Sierpień 2014 Kandydaci na Rydułtowika 2013 r 18 
Antoni Tomanek 

- urodzony Rydułtowik, Ŝonaty 
ojciec piątki dzieci. Po ukończeniu 
ZSZ pracował jako ślusarz i wyta-
czarz, próbował swoich sił w Ŝyciu 
zakonnym, by zostać górnikiem w 
KWK „ANNA”, sk ąd przeszedł do 
pracy w szkolnictwie. Wykształce-
nie wyŜsze uzyskał na Uniwersyte-
cie Śląskim, uzupełniając je liczny-
mi studiami podyplomowymi. 
Inicjator budowy nowej Szkoły 
Podstawowej (SP 2). Jest propaga-
torem akcji Honorowego Dawstwa 
Krwi, szczególnie pośród młodzie-

Ŝy na terenie Rydułtów i  Powiatu Wodzisławskiego,  sam 
dając przykład – oddał ponad 40 litrów krwi. 
Wybrany radnym I kadencji Rady Miasta Rydułtowy: prze-
wodniczył Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, organizował 
wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieŜy, pomysłodaw-
ca utworzenia Urzędu Stanu Cywilnego w Willi Radlika. 
Radny II kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego przewod-
niczył równieŜ Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz czło-
nek Komisji Zdrowia. Wykazał się dbałością o placówki 
oświatowe i opiekuńcze powiatu oraz ZOZ – y. Chórzysta 
Chóru „Cecylia”. Zarząd Chóru wykorzystał jego zdolności, 
angaŜując do organizacji obchodów 100 lecia Chóru. Od 
2009 roku pracuje w Zarządzie Chóru – skarbnik. Autor pro-
jektów dotyczących finansowania zespołu, zajmuje się rów-
nieŜ  ich rozliczaniem. Zawsze zaskakuje swoimi cennymi 
pomysłami. Do publicznych występów Chóru wprowadził; 
elementy poezji i dramatu oraz prezentację multimedialną. Z 
jego inicjatywy Chór uczestniczył w obchodach 100 lecia 
„Roty” w Krakowie, w biciu rekordu Guinnessa we wspól-
nym śpiewie chóralnym. Nawiązał kontakty z zespołami cze-
skimi i organizuje wyjazdy na koncerty krajowe i zagranicz-
ne. Autor widowisk słowno – muzycznych: „Nie l ękaj się”  – 
o św. Janie Pawłe II (2010 – 14 wystawień); „Opowiedzcie 
wiatry 1919 – 1920 – 1921” – trzy powstania w Ŝyciu mego 
dziadka Karlika. Twórca „Festiwalu Pieśni z Pogranicza”, 
„Adoracji wielkopostnej w pieśni i słowie”, „Wieczoru Pieśni 
Patriotycznej” i wielu innych drobniejszych przedsięwzięć, 
które w większości stały się wydarzeniami cyklicznymi. Od-
znaczenia: Srebrny KrzyŜ Zasługi za innowacje w pracy pe-
dagogicznej, ZasłuŜony dla Rozwoju Województwa Śląskie-
go, odznaką PCK IVº oraz ZasłuŜony dla Zdrowia Narodu za 
działalność na rzecz Honorowego Dawstwa Krwi. 
 
 
Stefan DroŜdŜok  

Urodziłem się 20.03.1966 r. w Ryduł-
towach. Jestem absolwentem Wydzia-
łu Pedagogiczno-Artystycznego Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Swoją karierę zawodową rozpoczyna-
łem w Szkołach Podstawowych w 
Nędzy i Babicach, jako nauczyciel 
muzyki i wychowania fizycznego. W 
roku 2000 rozpocząłem pracę w Gim-
nazjum nrl w Rydułtowach, w charak-
terze nauczyciel muzyki i wychowa-
nia fizycznego a niedługo potem w 

Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Od początku mojej kariery za-
wodowej swoje zainteresowania i umiejętności muzyczne 
starałem się przekazać młodzieŜy, nie tylko, jako nauczyciel, 
ale teŜ, jako instruktor młodzieŜowych zespołów muzycz-
nych. Z pod mojej ręki wyszło wielu utalentowanych muzy-
ków-instrumentalistów jak i wokalistek. Poprzez wszystkie te 
lata pracy zawodowej prowadziłem wiele zespołów rocko-
wych, instrumentalno-wokalnych, wokalnych, chórów, które 
godnie reprezentowały nasze miasto na skalę międzynarodo-
wą, wojewódzką i powiatową. Obecnie bazując na wycho-
wankach Gimnazjum nrl jak i Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
prowadzę cztery zespoły muzyczne. Tylko w tym roku zespo-
ły te reprezentując Rydułtowy zdobyły laury na konkursach i 
festiwalach np: 
· „Vacuum" l miejsce na Wojewódzkim Festiwalu piosenki 
MłodzieŜowej w Knurowie. 
· „ Turbulencja" l miejsce na tym samym festiwalu w katego-
rii zespoły wokalne. 
· „ Biało Czarni" l miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Ko-
lęd i Pastorałek w Chorzowie. 
· „ Turbulencja" l miejsce na Rydułtowskim Przeglądzie ze-
społów Folklorystycznych „ Witej wiosno roztomiło" 
· „ Turbulencja" l wyróŜnienie na Festiwalu Muzyki Młodzie-
Ŝowej w Czerwionce - Leszczynach. , 
To tylko niewielka część działalności tych grup muzycznych 
zasługuje na uwagę fakt, iŜ zespoły te systematycznie współ-
pracują z rydułtowskimi instytucjami takimi jak: Urząd Mia-
sta, Urząd Stanu Cywilnego, Towarzystwo Miłośników Ry-
dułtów, ZHP, rydułtowskie szkoły dając koncerty i uświetnia-
jąc imprezy miejskie, środowiskowe. Chciałbym poprzez 
swoją działalność kulturalno-muzyczną jeszcze przez wiele 
lat rozsławiać dobre imię naszego Miasta.  
 
Zgłoszenia kandydata dokonali mieszkańcy Rydułtów. 
(zgłoszenie w TMR) 
 
Joanna Rusok 

Urodziłam się 7 lutego 1956 roku w 
Rydułtowach, jestem Ślązaczką z 
urodzenia i ducha. Szkołę podsta-
wową i liceum ukończyłam równieŜ 
w Rydułtowach. W latach 1972 – 
1975 prowadziłam Ŝeńską druŜynę 
harcerską działającą przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Studiowałam na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach na Wydziale Biologii i Ochro-
ny Środowiska i ukończyłam na 
tym wydziale Biologię o specjalno-
ści nauczycielskiej. Przez 19 lat 
pracowałam w Szkole Podstawowej 
Nr 1, gdzie byłam nauczycielem 

biologii oraz wicedyrektorem a obecnie od 13 lat jestem dy-
rektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach. Szcze-
gólną uwagę zwracam na ochronę środowiska – wynika to z 
mojej profesji, ale równie duŜą na zachowanie tradycji ślą-
skiej. Bardzo zaleŜy mi zachowaniu gwary śląskiej, na kulty-
wowaniu tradycji śląskich, przypomnienie dawnych zwycza-
jów, teraz zanikających. Uczniowie mojej szkoły na uroczy-
stościach miejskich i szkolnych występują w strojach będą-
cych kopią strojów noszonych na naszym terenie 100 lat te-
mu. Staram się propagować strój śląski, zamiast chętnie sto-
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 stosowanego „stroju cepeliowskiego” Współpracujemy z Ko-
łem Gospodyń Wiejskich, korzystamy z ich doświadczeń i 
wspomnień. W projektach realizowanych w naszej szkole 
skupiamy się na ochronie przyrody i kultywowaniu tradycji 
śląskich. SłuŜyła temu równieŜ współpraca z Polską Szkołą w 
Orłowej. Bliskie kontakty ze Ślązakami zza Olzy bardzo 
wzbogaciły naszą wiedzę na temat własnych korzeni. Od nie-
dawna jestem prezesem Klubu Sportowego „Radoszowy – 
Trójka” . Klub zajmuje propagowanie sportów zespołowych, 
szczególnie piłki noŜnej.  
  
Zgłoszenia dokonało OSP Rydułtowy. (zgłoszenie w TMR) 

 
 
Małgorzata Brzonkalik—Skowronek 

Urodziła się 12 listopada 1968 
roku w Rydułtowach. Tutaj ukoń-
czyła Szkołę Podstawową nr 1 
oraz Liceum Ogólnokształcące na 
Skalnej. Następnie studiowała 
filologię polską na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Ukończy-
ła równieŜ studia podyplomowe z 
zakresu Logopedii, Glottodydak-
tyki i Terapii Pedagogicznej oraz 
Socjoterapii. Pracuje jako peda-
gog szkolny w Gimnazjum w 
Pszowie. Jest radną powiatu wo-
dzisławskiego obecnej kadencji z 
listy Wspólnoty Samorządowej, 

członkiem komisji zdrowia i komisji rewizyjnej. Pełni funkcję 
przewodniczącej Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego w 
Rydułtowach. Jest takŜe sekretarzem Miejskiej Komisji Roz-
wiązania Problemów Alkoholowych w Pszowie. śona Piotra i 
mama Emilii i Pauliny. Małgorzata Brzonkalik – Skowronek 
od 10 lat pełni funkcję przewodniczącej Rodziny bł. Edmun-
da Bojanowskiego. To stowarzyszenie katolików przy Zgro-
madzeniu Sióstr SłuŜebniczek Śląskich. Stowarzyszenie zaj-
muje się działalnością charytatywno–formacyjną mając pod 
opieką dzieci z rodzin potrzebujących na terenie miasta Ry-
dułtowy, zwłaszcza parafii pw. Św. Jerzego. Opieką objętych 
jest rocznie około 50 rodzin, co w perspektywie 10 lat daje 
liczbę kilkuset dzieci. Pani Małgorzata organizuje pomoc 
doraźną w postaci ubrań, mebli, środków czystości. Corocz-
nie podopieczni uczestniczą w uroczystościach religijnych: 
adoracji przy Ŝłóbku i wigilijce, wielkanocnym święceniu 
pokarmów, róŜańcu, majówce połączonych z naboŜeństwem 
majowym. Współorganizuje dla dzieci wycieczki profilak-
tyczno-turystyczne przy współpracy z Urzędem Miasta Ry-
dułtowy. Współorganizuje od kilku lat i prowadzi Parafialny 
Festyn Rodzinny. Uczestniczy w Miejskim Festiwalu Stowa-
rzyszeń. Współpracuje od wielu lat z rydułtowskim hufcem 
harcerskim „Błękitne Niebo”. Wspólnie z Caritas Archidiece-
zji Katowickiej prowadziła m.in. akcje „Tornister Pełen 
Uśmiechu” czy „Tak Pomagam” akcja zbierania produktów 
Ŝywnościowych z okazji świąt BoŜego Narodzenia i Wielka-
nocy. Pani Małgorzata jest zaangaŜowana w działalność wo-
lontaryjna i ekumeniczną. Brała udział w Międzynarodowym 
Kongresie Ekumenicznym „Razem dla Europy” we Wrocła-
wiui oraz Kongresie Stowarzyszeń Katoliczkim w Katowi-
cach, czy konferencji naukowej poświęconej postaci bł. Eta-

mina Bojanowskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim im. Jana Pawła II w Lublinie, a pozyskanie doświadcze-
nia wykorzystuje w pracy w rydułtowskim stowarzyszeniu. 
Prowadzi prelekcje i pogadanki w przedszkolach, aby posze-
rzyć świadomość waŜności prawidłowej wymowy wśród 
dzieci i ich rodziców. Publikuje materiały z zakresu logopedii 
w periodykach lokalnych i ogólnopolskich. W ramach działań 
pedagogicznych Małgorzata Brzonkalik – Skowronek prowa-
dziła w Oratorium św. Józefa cykl spotkań z ciekawymi ludź-
mi m.in. SM Stellą Kuś, załoŜycielką Rodziny bł. Edmunda 
Bojanowskiego, obecnie jej główną asystentką ale takŜe mi-
sjonarką w Kamerunie, dr Małgorzatą Gwaderą – adiunktem 
UŚ w Katowicach, bibliotekaznawczynią, zwłaszcza literatu-
ry dla dzieci i młodzieŜy, ks. Dr Wiesławem Hudkiem muzy-
kologiem, archidiecezjalnym kapelanem organistów. Pani 
Małgosia regularnie organizowała karnawałowe bale bezalko-
holowe, jej róŜnorodna działalność znana jest wielu rydułtow-
skim rodzinom. W Rydułtowach juŜ kilka roczników dzieci, 
którym działania pani Małgorzaty i członków kierowanego 
przez nią stowarzyszenia pomogły lepiej funkcjonować i od-
naleźć się w Ŝyciu rodzinnym, szkolnym i miejskim.  

 
Licealiści specami od bezpieczeństwa nastolat-

ków w internecie 
 

LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach zostało  
laureatem I nagrody ogólnopolskiego konkursu  

„Nasz Projekt eTwinning 2014” 
 
RYDUŁTOWY Delegację Liceum Ogólnokształcącego im. 
Noblistów Polskich w Rydułtowach zaproszono na X Ogól-
nopolską Konferencję Programu eTwinning , która odbyła się 
6 czerwca w Warszawie. Szkoła otrzymała I nagrodę w kon-
kursie tematycznym „Świadomy uŜytkownik Internetu” za 
projekt „Safetiquette”, dotyczący bezpieczeństwa nastolatków 
w Internecie. - Galę prowadził dobrze nam znany prezenter 
TVN 24. Byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy usłyszeliśmy 
słowa: „I nagroda - Liceum Ogólnokształcące w Rydułto-
wach” . Dumni z sukcesu, ruszyliśmy zwiedzać Łazienki Kró-
lewskie. Jestem bardzo szczęśliwa, Ŝe mogłam reprezentować 
naszą szkołę na tak uroczystej gali - podkreśla Karolina Jezu-
sek z rydułtowskiego liceum. - Nikt chyba się nie spodziewał, 
Ŝe zajdziemy tak wysoko. Wszak o nagrody walczyło wiele 
świetnych projektów. Było to dla nas wielkie i miłe zaskocze-
nie. UwaŜam, Ŝe w pełni na to zasłuŜyliśmy. W pracę nad 
zadaniami projektowymi włoŜyliśmy całe serce oraz wolny 
czas - dodaje jej koleŜanka, Martyna Urbanek.  
 
Koordynatorkę projektu, Mirosławę Dykę-Płonkę, uhonoro-
wano listami  gratulacyjnymi i dyplomami uznania dyrektora 
generalnego fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, śląskiego 
kuratora oświaty oraz minister edukacji narodowej. 

Zapraszamy do przęglądania naszej strony 
internetowej tmrrydultowy.pl 
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Moje rozwaŜania  
Oglądałem ostatnio program na stacji „religia” w którym roz-
mówcy róŜnych krajów dyskutowali czy Europa ma chrześci-
jańskie korzenie oraz czy chrześcijański fundamentalizm jest 
podobny do muzułmańskiego. Przytaczano przykłady Turcji, 
Francji, Algieru, Niemiec, Włoch, Iraku i Syrii. Nie będę roz-
wijał tego tematu ale jest oczywiste, Ŝe kiedy państwo ustana-
wia jakąś religię jako państwową to zaczyna się prześladowa-
nie wyznawców innych religii, mimo iŜ wszyscy mówią o tym 
samym Bogu. Moim zdaniem równieŜ nasi ludzie za mało 
dyskutują o  sprawach religijnych, mało czytają Biblię i inne 
księgi religijne, oddając tym samym inicjatywę róŜnym sek-
tom. Ciekawą sprawą jest teŜ kwestia narodowości i pytanie 
czy to jest problem związany z urodzeniem i wychowa-
niem ,czy teŜ kwestia wyboru narodowości, bo obecne potęŜne 
ruchy emigracyjne w całej Europie ale teŜ na świecie stwarza-
ją ogromne problemy polityczne, gospodarcze, etniczne i reli-
gijne w róŜnych krajach. I czeka to teŜ Polskę. Tu teŜ nasz 
problem śląski. Czy Ślązacy mają prawo uwaŜać, Ŝe istnieje 
odrębny naród śląski bo inna przecieŜ była historia Śląska a 
inna Polski. Ciekawe, jak politycy odniosą się do inicjatywy 
wyraŜonej  w podpisach 140 tyś osób o uznanie języka ślą-
skiego a właśnie język jest jednym z istotnych czynników mó-
wiący o odrębności narodowej. Czy więc istnieje naród śląski? 
- pozostawiam ten temat do dyskusji, choć moim zdaniem o 
przynaleŜności Śląska do Polski zdecydowali nasi przodko-
wie ,walcząc o Polskę w powstaniach śląskich. Fakt ten nie 
przekreśla prawa kaŜdego z nas do mówienia o sobie, Ŝe je-
stem Ślązakiem ale obywatelem Polski. Czy ten temat wypły-
nie w czasie wyborów samorządowych—raczej nie, ale moŜe 
któryś z kandydatów za przykładem działaczy Ruchu Autono-
mii Śląska będą promować ten problem narodowościowy i 
uzyskają poparcie. O ile wiem nasza Rada Miasta nie poszła 
za przykładem innych gmin i nie dyskutowała nad poparciem 
czy odrzuceniem inicjatyw w zakresie uznania języka śląskie-
go przez samorząd. Wybory mają jednak to do siebie, Ŝe czę-
sto populistyczne , nierealne wnioski zyskują poklask i tacy 
kandydaci wygrywają w wyborach. Moim zdaniem najgorsze 
jednak jest to, Ŝe nasi ludzie postrzegają demokrację dość 
opacznie, mówiąc „nie interesuje mnie polityka, mój głos jest 
bez znaczenia,,to i tak wszystko jest ustawione” i mając takie 
nastawienie nie uczestniczą w wyborach i w efekcie głosuje 
mniej niŜ połowa osób uprawnionych co stawia pod znakiem 
zapytania mówienie o Polsce jako kraju uznający system de-
mokratyczny i ordynację większościową. MoŜe jednak naleŜa-
ło by wprowadzić obowiązek głosowania i zmuszenia do do-
konywania przemyślanych wyborów opcji politycznych i 
osób. Jeśli uznajemy, Ŝe w naszym mieście rządzą odpowied-
nie osoby to głosujmy na nich a jeśli widzimy osoby, Ŝe mogą 
to zrobić jeszcze lepiej to głosujmy na tych ale najwaŜniejsze 
byśmy gremialnie poszli do wyborów, by o Rydułtowach było 
głośno . Tego oczekuję od was drodzy Mieszkańcy, jeśli ko-
chacie swoje miasto i chcecie by Rydułtowy promieniowały 
wielostronnymi przykładami na cały Śląsk i Polskę! Mamy 
wiele pozytywnych działań inicjowanych przez władze miasta 
i stowarzyszenia. To dostrzegają nasi sąsiedzi, przyjezd-
ni ,róŜne władze ale teŜ sami postrzegamy jak zmienia się na-
sze miasto i tym bardziej  martwi dotychczasowy brak zainte-
resowania wyborami. Jednym z czynników niskiej absencji 
wyborczej jest postrzeganie wyborów jako walki o „stołki” i 
wynagrodzenia, stąd wnoszę by zostały ograniczone o połowę 
diety Radnych ale teŜ zmniejszono wynagrodzenie Burmistrza 

Miasta. Takie samoograniczenie pozwoli powiedzieć, Ŝe praca 
Radnego to społeczne działanie. Nie wierzcie zapewnieniom 
określonych osób mówiących „to ja załatwiłem” bo praca 
Radnego polega na przedstawieniu problemu i szukaniu so-
juszników dla poparcia projektu i uzyskanie większości w 
głosowaniu. Warto jednak wiedzieć kto i jakie problemy 
przedstawiał w mijającej kadencji i jaki teŜ był wynik tych 
działań. Redakcja Kluki jest w tym temacie do dyspozycji 
choć pragnę zaznaczyć, Ŝe trwa juŜ okres przed wyborczy i 
opisy ,wywiady itp. będą oczywiście płatne. Informacja w 
Kluce mimo niskiego nakładu jest dość szeroka bo przecieŜ 
gazetę publikujemy teŜ na naszej stronie internetowej 
www.tmrrydultowy.pl. Są wakacje i w mieście jest mniej dzie-
ci i młodzieŜy ale jakoś walających się śmieci nie ubywa, 
zwłaszcza reklam. Czy to więc śmiecą dorośli, pijaczkowie 
którzy zamiast do kosza wrzucają butelki lub puszki do krza-
ków i na pobocza lub inni dorośli którzy uwaŜają, Ŝe od sprzą-
tania jest Zakład Gospodarki Komunalnej i celowo wyrzucają 
śmieci na drogę. Nie rozumiem teŜ podrzucania reklamówek 
ze śmieciami w róŜne miejsca. Czy nadal właściciele posesji 
nie mają koszy, nie segregują? Bardzo jestem ciekaw ilu ludzi 
nie pobiera worków do segregacji i nie wystawia zgromadzo-
nych odpadów. Walka o czystość jest obowiązkiem nas 
wszystkich! MoŜe trzeba będzie ogłosić konkurs na najbar-
dziej zadbaną okolicę, ulicę a nagrodą środki finansowe na 
zorganizowanie np. sąsiedzkiego spotkania,które jeszcze bar-
dziej zintegruje Mieszkańców i moŜe być źródłem nowych 
pomysłów na piękno swojego otocznia. Urząd Miasta i róŜne 
organizacje, w tym nasze Towarzystwo Miłośników Rydułtów 
organizują róŜnorodne konkursy mobilizujące naszych miesz-
kańców na rzecz miasta i mieszkańców. Nasze rydułtowskie 
organizacje będą miały okazję pochwalić się swoimi osiągnię-
ciami i działaniami na Dniach Rydułtów oraz w dniach 12 i 13 
września na rynku miasta na „Festiwalu Stowarzyszeń”. TMR 
przez 3 lata był organizatorem bezpłatnych porad prawnych i 
obywatelskich i to codziennie w ramach projektu „Świadomy 
Obywatel” z „Kapitału Ludzkiego”. Obecnie równieŜ jesteśmy 
organizatorami takich porad chociaŜ oczywiście w ograniczo-
nym zakresie (tylko środy od godziny 9.00 do 12.00) bo odby-
wa się to tylko z udziałem środków własnych Towarzystwa. 
Zachęcamy więc do kupowania gazety, zamieszczania reklam 
w Kluce, ogłoszeń, podziękowań, Ŝyczeń bo to teŜ ukaŜe się 
na naszej stronie internetowej, a więc Czytelniku moŜesz być 
popularny w całej Polsce. Właśnie wymienione ogłoszenia i 
reklamy to jedyne źródło finansowania działań Towarzystwa 
ze środków własnych a słuŜących poŜytkowi naszych Miesz-
kańców. Prowadzimy teŜ akcję wymierzoną w Kompanię Wę-
glową poprzez sprawy sądowe o nienaleŜne zabranie 1 tony 
deputatu węglowego emerytom górniczym. Emeryci podziela-
ją pogląd, Ŝe jeśli deputat musi być zmniejszony to powinien 
być zmniejszony dla wszystkich a więc równieŜ dla obecnych 
górników. To samo dotyczy to ograniczenia funduszu socjal-
nego który dotyczył znów emerytów pozbawiając ich dofinan-
sowania do obozów czy koloni. Zdaniem rozmówców radykal-
ne cięcia w Kompani Węglowej mogą się znaleźć po stronie 
nadmiernie rozbudowanego nadzoru, administracji ,etatów 
związkowych i dotyczyć teŜ zmian organizacyjnych. Zachęca-
my do pisania do naszej gazety do wstępowania w szeregi 
TMR bo u nas moŜesz Czytelniku pokazać swoje zdolności i 
umiejętności i właściwie zagospodarować swój własny czas. 
Od września powtórnie uruchamiamy dla naszych Członków 
towarzystwa bezpłatny kurs komputerowy.  
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Zapraszamy męŜczyzn do wstępowania do naszego męskiego 
zespołu regionalnego „Miłośnicy z TMR-u”, a rowerzystów i 
uwielbiających inne sporty i formy rekreacji do organizowania 
przedsięwzięć które ich interesują. Jesteśmy zainteresowani 
uruchomieniem nowych ścieŜek rowerowych i propagowa-
niem nowych ciekawych form spędzenia wolnego czasu. In-
formujemy, Ŝe Zarząd TMR-u w miesiącu sierpniu ogłosi ko-
mu udziela poparcia w wyborach samorządowych — mowa o 
wyborze Burmistrza Miasta.  

Henryk Machnik 

Inne informacje Zarządu TMR-u 

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Rydułtów prosi osoby po-
siadające stare jednoślady (rowery, motocykle, skutery, moto-
rowery) o kontakt bo takie pojazdy chcemy zaprezentować na 
Dniach Rydułtów z opisem pojazdu i nazwiskiem właściciela 
(tel. 32 414 00 66 lub 604 388 354).  

Informujemy, Ŝe nasz męski zespół regionalny „Miłośnicy z 
TMR-u” wraz z zespołem „Rzuchowianki” z powodzeniem 
występowali w części konkursowej na wojewódzkim przeglą-
dzie zespołów regionalnych w Śmiłowicach koło Orzesza a w 
ostatnią niedziele na festynie w Kornicy koło Raciborza. 
Obecnie trwają przygotowania do występów w Wodzisławiu, 
Kornowacu i na Festiwalu Stowarzyszeń w Rydułtowach.  

Z informacji przekazanych przez zastępcę burmistrza Henryka 
Hajduka i sekretarza Krzysztofa Jędroskę wynika, Ŝe od 1 
lipca br. Urząd Miasta zarządza obiektami Klubu Sportowego  

Naprzód Rydułtowy. OtóŜ Likwidator byłego klubu GKS Na-
przód Rydułtowy, który dotąd uŜyczał obiekty obecnemu KS 
Naprzód rozwiązał tą umowę i podpisał porozumienie z Bur-

mistrzem Miasta dzięki czemu miasto będzie utrzymywało i 
remontowało obiekty .zaś sam klub sportowy moŜe zająć się 
wreszcie sportem a nie utrzymywaniem obiektów. JuŜ widocz-
ny jest nowy gospodarz bo wyremontowano na hali sportowej 
dach a teraz trwają prace związane z wymianą pieca CO. 

W Rydułtowach mamy kolejnego pisarza. Jest nim 29-letni 
farmaceuta pan Arnold Płaczek który napisał juŜ 2 ksiąŜki z 
których jedna pod nazwą „Anastezja” została właśnie wydana 
i moŜna ją zakupić. 

 

Kończą się konsultację w sprawie przebiegu drogi południo-
wej, która w części przebiega przez Rydułtowy . Koszt inwe-
stycji jest szacowany na kwotę 900 ml zł netto.  

 

Mamy otwarty market ALDI który mieści się koło Urzędu 
Miasta ale Mieszkańcy pytają kiedy wreszcie ukończą budowę 
drogi od marketu do skrzyŜowania z ulicami Tetmajera, Boha-
terów Warszawy i Plebiscytowej. 

 

Marcin Wojaczek 
Jadwiga Kolasa 
Maria Stebel 
Leonard Stęchły 
Bernadeta Majer 
RóŜa Machnik 
Mariusz Stebel 
Jan Wojaczek 
Maria Paprotny 
Wojciech Stołtny 

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    

Najserdeczniejsze Ŝyczenia  urodzinowe dla  
Solenizantów z miesiąca Sierpnia! 
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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 

  

ŚwieŜy zestaw promocji 
juŜ od czwartku 31.07 !! 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

INTERMARCHE  
RYDUŁTOWY 

tel. 32 453 94 00  



 

* 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: Kajetan Rak  
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 


