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Jako że som Świynte Gŏdy,  
My wam dzisio winszujymy: 

 
�ichej Dzieciontko szczyńściym Wos darzy,  

a familijom pszonie  na zowdy,  
siył  fest dołoży jako tyż i prowdy.  

Coby Wom ni brakło karpa, makowek i mocz-
ki abo i kołocza ze posypkom.  

Coby Dzieciontko trefioło  
do Wos z najgryfniyjszymi  

z gryfnych gyszynków.  
Coby glaskugle na krisbaumie  
lśnioły blaskym zapociałym. 

A przede wszytkim cobyście zowżdy, 
 ale to zowżdy byli gryfni i zdrowi. 

 
Zarząd TMRu 

oraz Redakcja „KLUKI” 



KLUKA 432/15 grudnia 2021  2 FOTORELACJE 

Uroczystość odsłonięcia TABLICY na budynku KWK Rydułtowy. 
12 listopada przy KWK Rydułtowy nastąpiło uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej ku pamięci Górników, którzy uratowali w marcu 1945 r. kopalnię przed zniszczeniem oraz Górników, którzy zadbali o rozwój 
kopalni w latach 20-tych i po 1945 r. Pomysłodawcą stworzenia tablicy jest Henryk Machnik z Towarzystwa Miłośników Rydułtów, według którego „Jest to nasz –społeczeństwa Rydułtów hołd wobec Osób, które 
zasłużyły się w rozwoju kopalni i tych, którzy nie dopuścili do zniszczenia kopalni w 1945 roku przez cofających się Niemców jak i żołnierzy Armii Radzieckiej (...)„ Tablica powstała według projektu rydułtowskiego 
artysty dr Franciszka Niecia.  
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fragment wystąpienia z okazji umieszczenia tablicy na budynku 
KWK Rydułtowy upamiętniającej górników, którzy uratowali 
kopalnię przed zniszczeniem w 1945r. 

  Szanowni Państwo! Nasze spotkanie  związane jest z obchoda-
mi   Niepodległości,  setnej  rocznicy  Powstań  Śl.  
i uroczystości z poświęcenia tablicy pamiątkowej umieszczonej 
na budynku przed bramą kopalni Rydułtowy. Jest to nasz  -  
społeczeństwa Rydułtów  - hołd  wobec Osób, które zasłużyły 
się w jej rozwoju i tych, którzy nie dopuścili do jej zniszczenia 
w 1945r zarówno przez Niemców jak i żołnierzy Armii Radziec-
kiej. Ludzie ci najpierw uratowali a potem uruchomili kopalnię 
pod kierunkiem  Bronisława Drażnego - jedynego w tym czasie 
inżyniera górniczego, który powrócił z obozu. Sięgając jednak w 
głąb historii pierwszym zasłużonym dla rozwoju kopalni, ale też 
dla miasta, bo pozostawił po sobie nowoczesne na owe czasy 
osiedla robotnicze był dyrektor  kopalni Charlotte Franciszek 
Radlik. Gruba od początku istnienia  dawała pracę i stymulowa-
ła rozwój Rydułtów wraz z sąsiednimi miejscowościami. Tra-
gicznym zbiegiem okoliczności stał się fakt, że On największy 
w latach 20 tych dobroczyńca, zwłaszcza dla górników, zginął w 
czasie zamieszek w II Powstaniu ŚL. Jak ogromny był wpływ 
kopalni na życie mieszkańców pokazały lata wielkiego kryzysu 
gdy przestała fedrować. W latach międzywojennych, część Ślą-
ska będąca w granicach Polski dawała Macierzy 70% dochodów 
a nasza Charlotte należała do najlepiej prosperujących. 

Wojna oszczędziła miasto Rydułtowy i kopalnię, choć był mo-
ment w marcu 1945 roku by wszystko się zmieniło. Otóż cofają-
cy się Niemcy postanowili wysadzić komorę materiałów wybu-
chowych na poziomie 400 oraz tunel kolejowy. Spowodowałoby 
to unieruchomienie kopalni na wiele lat. Z dokumentów źródło-
wych dowiadujemy się, że z polecenia Niemca nadsztygara Kra-
kowczyka 6 osobowa grupa górników miała za zadanie wywieźć 
z komory materiałów wybuchowych 5 ton tychże materiałów, 
oraz 100 sztuk spłonek. Materiał przeznaczony był dla zniszcze-
nia tunelu kolejowego oraz szosy Rybnik –Racibórz. W czasie 
gdy pozostali górnicy przenosili na wózki skrzynki z materiałem 
wybuchowym Ewald Wiertelorz  i Alojzy Zimończyk  uszkodzi-
li  wszystkie zapalniki po przez przerywanie po jednym z każdej 
pary przewodów elektrycznych nie uszkadzając powłoki z masy 
plastycznej.  Alojzy Zimończyk informował,  iż  nieznany mu 
górnik w czasie nabijania wozów z materiałem wybuchowym do 
klatki  przeciął jeden z przewodów  strzelniczych rozwiniętych 
po ociosie przewidując, że służą do wysadzenia komory materia-
łów wybuchowych, o czym przekonali się w kilka dni później, 
gdy już na kopalni była Armia Czerwona. Tak więc do wysadze-
nia szybu ani też tunelu nie doszło bo po nieudanej próbie żoł-
nierze pośpiesznie wycofali się. Czuwali też inni górnicy w tym 
Karol Manderla  -  sztygar objazdowy, Rudolf Sznajder  -  kie-
rownik oddziału przewozowego, Jan Wuwer  - kierownik od-

działu maszynowego, Andrzej Herzog  -  sztygar powierzchni, 
którzy wraz z zaufanymi pracownikami fizycznymi zabezpie-
czyli  najważniejsze obiekty,  zapobiegli  zatopieniu wyrobisk, 
ukryli  narzędzia  
i  mniejsze  urządzenia  przed  myszkującymi  Rosjanami.  Tu 
szczególnie wyróżnił się mechanik stacji ratowniczej Józef Po-
zimski, który praktycznie cały sprzęt ratowniczy zwiózł na dół 
kopalni. Gdy wreszcie rosyjski komisarz zdecydował o próbie 
uruchomienia kopalni, ta zakończyła się powodzeniem. Stało się 
tak  dzięki w/wymienionym  Osobom a także do dziś nie ujaw-
nionym pracownikom fizycznym. Zaczął się trudny okres wydo-
bywczy na bazie sprzętów i materiałów z okresu okupacji. Wła-
śnie dzięki  takim  Osobom pod kierunkiem inżyniera Bronisła-
wa Drażnego kopalnia wkrótce staje się jedną z najlepszych. 
Rozpoczął się okres szkolenia nowej kadry kierowniczej górni-
ków bo wtedy podstawową cześć stanowili inżynierowie ze Ślą-
ska Cieszyńskiego. W obecnej dobie gdy gospodarka zaczyna 
odchodzić od węgla a na kopalnie sypią się gromy, chcemy 
przypomnieć, że bohaterstwem jest nie tyko walka zbrojna, ale 
także praca i dbałość o zachowanie miejsc pracy. Rozumieli to 
wymienieni na tablicy i są w naszym mniemaniu  rydułtowskimi 
bohaterami. Cześć ich pamięci! 

Uroczystości odbywają się w ramach projektu współfinansowa-
nego przez Miasto Rydułtowy przy współpracy z Dyrekcją KWK 
Rydułtowy za co serdecznie dziękujemy. 

     Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Rydułtów 

Henryk Machnik i Alicja Kołodziej 

 12 listopada 2021r 

Cześć ich pamięci !!! 

 
 

Składamy serdeczne podziękowanie  
za całoroczną społeczną pracę  

naszym fotoreporterom: 
Bernadecie Oślizły, 

Grażynie i Romanowi Gunia, 
Henrykowi Chromikowi 

 
Zarząd TMR 

Redakcja „KLUKI” 
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Urodziła się w 1925r jako siódme dziecko w rodzi-
nie. Sprawy kuchni, po śmierci jej mamy, przejęły 
starsze siostry a następnie  babcia Marta, trzecia 
żona dziadka Franciszka. To one w czasach kryzysu 
i ogólnie panującej biedy dzięki zaradności i gospo-
darności potrafiły zadbać o to by nikt nie był głod-
ny. Zawsze w ciepłej „rule” czekały omaszczone 
kartofle z kapustą m.in. do Francika kiedy wracał z 
roboty. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939r. 
Mama była już po szkole powszechnej i mimo, że 
nie uczyła się języka niemieckiego rozpoczęła  
zawodową szkołę w Rybniku aby zostać kucharką . 
Starsza siostra Karolina, nazywana Liną pracowała 
wtedy u Sióstr Służebniczek w klasztorze, to ona intensywnie prowa-
dziła językową i nie tylko tę edukację młodszej siostry aby ustrzec ją 
m.in. przed problemami z okupantem. Po wojnie, do 1950r. Wanda 
pracowała w kuchni rydułtowskiego szpitala. Kiedy już z rodziną za-
mieszkała we własnym domu, na niewielkim ogrodzie uprawiała wiele 
warzyw i owoców. W myśl modnego dzisiaj hasła zero waste (zero 
śmieci),  przetwarzała  je w smaczne posiłki wzbogacające nasz stół, o 
kompotach czy innych zimowych przetworach nie wspomnę . Od wcze-
snego lata gościła jarzynowa pod hasłem „przegląd ogródka”, z czasem 
ze szczególnym naciskiem na fasolową królująca u nas do dzisiaj. Mię-
dzy tym były i króliki hodowane oczywiście do zjedzenia przez  moje-
go Tatę. Nigdy nie udało mi się tak pysznie przyrządzić  królika jak 
robiła to Mama. 
Po parunastu latach wróciła do pracy zawodowej. Tym razem na ryduł-
towskiej kopalni, oczywiście tam gdzie trzeba wykarmić innych - goto-
wała zupy dla górników. Od 1967roku rozwijała swoje umiejętności 
kulinarne pracując w willi Radlika, dzisiaj budynku USC, a wtedy w 
Domu Inżyniera i Technika będącego w zarządzie Rybnickiego Zjedno-
czenia Węglowego. W owych czasach był to dom przyjęć dla szczegól-
nych gości związanych z górnictwem w kraju i w świecie, bywali  tam 
Jerzy Ziętek, Edward Gierek i inni politycy. Przyjmowani byli także 
artyści goszczący  np. w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Wtedy poznawała i 
uczyła się przyrządzać zupełnie sobie nieznane potrawy, nierzadko z 
produktów specjalnie dostarczanych do Rydułtów. Musiała sobie nieźle 
radzić, bo z czasem, została szefową kuchni i od wtedy przepadała na 
wiele godzin w pracy. Tamte nowości kulinarne m.in. de’wolaje z róż-
norodnym nadzieniem, roladki, dziczyzna, raki czy przeróżne ciasta, 
ciasteczka, po wykwintne torty, dzisiaj nie wzbudzają już takiej ekscy-
tacji,  ale w ówczesnych czasach przygotowanie w/w specjałów było 
prawdziwym wyzwaniem. Po kilku latach, pewnie ciekawej ale jakże 
trudnej pracy, znalazła dla siebie nieco bardziej przewidywalne miejsce 
pracy już bez garów i homarów. Pyszne potrawy przyrządzała już tylko 
na rodzinne spotkania. 
W  naszej pamięci pozostanie na zawsze smak wielu Jej potraw, czasem 
bardzo zwyczajnych np: biały żurek, cukinia a’la kotlet, opiekane śle-
dzie w zalewie octowej, racuchy z jabłkami czy wymyślne rolady lub 
kotlety. Jako, że  stale poszukiwała nowości kulinarnych, szczególnie 
tych zdrowych, robiła mniej popularne, za to bardzo zdrowe sałatki nie 
zaprzestając kiszenia kapusty, ogórków i innych warzyw. Wiem, że 
dużą radość sprawiało Jej  kiedy codziennie zasiadaliśmy wokół stołu 
pochłaniając z apetytem wszystko co ugotowała. Robiła to z zaangażo-
waniem, dodając do wszystkiego przyprawę na literę M (ale o tym my 
Ślązacy nie mówimy). Mimo różnego stanu zdrowia gotowała prawie 
do końca życia, do dziewięćdziesiątych urodzin, samodzielnie lub 
wprowadzając w meandry wiedzy kucharskiej szczególnie swoje 
wnuczki. 
Świąteczny piernik, upieczony już po raz piąty bez Niej, ale za to z 
pomocą  Jej prawnuków ma się bardzo smacznie w naszej rodzinie. 

WESOŁYCH I SMACZBYCH ŚWIĄT                                                                                            
Alicja Kołodziej 

CZAR�Y PIER�IK MOJEJ MAMY 
 
Były od zawsze w naszym domu, ale tylko raz w roku pieczony na Święta 
Bożego Narodzenia. Przepis pochodzi od cioci mojej Mamy Eli, która krótko 
po wojnie wyjechała do Niemiec. Na szczęście, na święta  przysyłała bakalie 
dzięki którym, piernik zawsze smakował nadzwyczajnie. 
Ilość ciasta wystarcza na 2 duże i 1 małą blachę 
Przygotuj dużą, metalową miskę i umieść w niej: 
½ kg miodu 
¼ litra wody 
1/4kg masła 
1kg cukru 
W/w produkty mieszaj w misce na niewielkim ogniu aż cukier się rozpuści 
(mieszaj ażeby się masa nie przypaliła) 
Dodawaj następne składniki i co jakiś czas zamieszaj:                                                                           
2 szklanki rodzynek, 
2 szklanki posiekanych orzechów włoskich, 
 łyżeczkę suchej skórki z pomarańczy, 
 100g kakao (lub mniej, zależy od rodzaju kakao), 
 1łyżeczkę cynamonu, 
 18 rozbitych goździków -zawiń je w płócienną ściereczkę  i tłucz młotkiem 
na proszek (tylko raz Mama zastąpiła je gotową przyprawą i nieco zmienił 
się smak piernika, więc nie polecam żadnych gotowych przypraw), 
2 całe jajka i 2 żółtka 
Całość dobrze wymieszana i podgrzana już jest pyszna (może być przygoto-
wana wieczorem poprzedniego dnia) 
Następnie do 1/4litra wrzącej  wody wsyp 2 łyżeczki amoniaku, dokładnie 
mieszając  wlewaj do misy (uwaga na pieniący się amoniak, lubi „uciekać”) 
Dodaj 2kg mąki (należy trochę zostawić w torebce aby ciasto nie było zbyt 
twarde) 
 i 30g proszku do pieczenia 
Wszystkie składniki dokładnie z sobą wymieszaj drewnianą łyżką na jednoli-
tą masę; 
Ciasto dzielimy sobie na 5 części-4 będą warstwami na duże blachy piekar-
nika a 5 też podzielona na połówki na małą blachę; 
Przygotowujemy 1,5 litra marmolady śliwkowej (może być domieszka in-
nych dżemów); 
Na dokładnie posmarowaną margaryną blachę rozkładaj 1 część ciasta (nie 
podjadaj bo surowe już kusi), następnie posmaruj marmoladą śliwkową; 
„Kołderkę” na marmoladę  rozkładaj na posmarowanej tłuszczem foli nieco 
większej od blachy, teraz przy pomocy drugiej osoby umiejętnie nakryj 
przygotowane już warstwy, 
Gotowy do pieczenia piernik nakłuj w wielu miejscach widelcem aby wypu-
ścić powietrze (ulubione zajęcie dzieci) 
Włóż do nagrzanego piekarnika i piecz na 185 stopni około 50min; 
Pozostałe ciasto podobnie przygotuj na kolejne blachy. 
Po upieczeniu i wystygnięciu piernik należy równo pokroić w kostki (lepiej 
mniejsze), teraz możesz dekorować na różne sposoby np.: polewając i two-
rząc różne wzory lukrem lub rozpuszczoną czekoladą, następnie sypiąc mie-
lonymi orzechami, kokosem, zdobiąc rodzynkami, żurawiną  lub innymi 
delicjami. 
Następnego dnia, kiedy dekoracje już zastygły przyszedł czas aby pokrojone 
pierniczki układać w pojemnikach z niezbyt szczelnym zamknięciem i umie-
ścić je do przechowywania w chłodnym miejscu. 
Gdyby nie były tak dobre, spokojnie doczekałyby Wielkanocy ale na Trzech 
Króli zawsze jakiś pełen pojemnik  się zachowa. 

I Ty dasz radę!  Powodzenia!                                                                                                    
Smacznego! 

Kuchnia mojej Mamy  
– Wandy Grycman z domu Pinior  
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Dodawaj następne składniki i co jakiś czas zamieszaj:                                                                                                                                                      

I Ty dasz radę!  Powodzenia!                                                                                                       

 
Dieta wątrobowa – co jeść, a czego unikać przy  

chorej wątrobie? 
 

Wątroba jest największym gruczołem ustroju człowieka, w którym zachodzi 
szereg złożonych procesów związanych z funkcjonowaniem innych narzą-
dów oraz układów. Przyjęło się, że w przypadku chorób wątroby należy 
zastosować tzw. „dietę wątrobową”. Co oznacza ten termin? 
Dieta wątrobowa to potoczna nazwa zmian żywieniowych wprowadzanych  
w razie choroby wątroby. Jest to dieta łatwostrawna, z modyfikacjami różniący-
mi się zależnie od tego, jaka zaburzenie narządu występuje. W przypadku stłusz-
czenia jest to dieta o normalnej ilości białka, często o obniżonej zawartości 
tłuszczy ze standardową ilością błonnika. W razie zapalenia wątroby stosowana 
dieta także charakteryzuje się normalną zawartością białka i obniżoną ilością 
tłuszczu. Ograniczany jest w niej błonnik w związku z tym, że może powodować 
wzdęcia i biegunki. W chorobach przebiegających z encefalopatią wątrobową 
(wytwarzaniem toksyn w związku z wcześniejszym uszkodzeniem narządu) 
stosowana jest zupełnie inna dieta – niskobiałkowa, z niską zawartością błonnika 
i obniżoną ilością tłuszczu. Nie ma jednej uniwersalnej diety wątrobowej, nato-
miast czynnikiem łączącym wszystkie możliwe sposoby żywienia w chorobach 
wątroby będzie dieta z wykluczeniem ciężkostrawnych dań – łatwostrawna  
z ograniczeniem tłuszczu.   
 

Dieta wątrobowa – zasady  
 

Dieta dla wątroby ma na celu dostarczenie organizmowi wszystkich składni-
ków odżywczych niezbędnych do regeneracji komórek narządu i wyrówna-
nia występujących niedoborów.  
Dieta na chorą wątrobę powinna bazować na 4–5 regularnych posiłkach, spo-
żywanych w równych odstępach czasu w ciągu dnia. Całkowicie wyklucza się 
dania smażone, ciężkostrawne i tłuste. Kaloryczność diety powinna być dostoso-
wana indywidualnie do konkretnej osoby, aby utrzymać prawidłową masę ciała 
lub doprowadzić do jej redukcji jeśli osoba jest otyła. Dania i produkty należy 
wybierać zawsze świeże i dobrej jakości, aby nie dopuścić do spożywania tok-
syn mogących dalej w następstwie doprowadzać do uszkodzenia wątroby. Ogra-
niczać należy także żywność wysoko przetworzoną, z dużą ilością kwasów tłusz-
czowych trans, konserwantów i innych dodatków do żywności. W przypadku 
diety wątrobowej z encefalopatią konieczne jest znaczne ograniczenie białka  
i korzystanie ze specjalnych niskobiałkowych produktów zbożowych – pieczy-
wa, makaronów, etc.  

Produkty dozwolone w diecie przy chorej wątrobie   
 

Potrawy przy chorej wątrobie powinny być łatwostrawne i chude – należy 
jeść mięso drobiowe, królicze, chudą wołowinę, chude ryby (szczególnie mor-
skie) i chudy nabiał o smaku naturalnym (nie słodzony owocowy). Dodatkowo 
można włączać jajka i chudą wędlinę. Tłuszcze powinno dostarczać się w diecie 
poprzez spożycie olejów roślinnych, orzechów oraz nasion, dodawanych na 
zimno do posiłku. W przypadku encefalopatii wątrobowej znacznemu ogranicze-
niu podlegają źródła białka i tłuszczy, wymienionych więc powyżej produktów 
nie powinno się spożywać.  
Ilość i rodzaj zalecanych węglowodanów zależy od choroby, która jest powodem 
stosowania diety wątrobowej. W przypadku stłuszczenia wątroby zaleca się 
spożywanie dużej ilości produktów pełnoziarnistych (grube kasze, pieczywo 
razowe, ciemne makarony). Wskazane są także warzywa i owoce w większych 
ilościach, szczególnie te z niskim indeksem glikemicznym (dowiedz się więcej  
o diecie przy stłuszczeniu wątroby). W przypadku diety wątrobowej przy zapale-
niu wątroby wybierać należy drobniejsze kasze (kuskus, jaglana, jęczmienna 
drobna), jasne pieczywo pszenne, biały makaron, a warzywa i owoce jeść w 
formie rozdrobnionej i gotowanej, w postaci przecierów lub puree.   
 

Produkty zakazane w diecie wątrobowej  
 

Absolutnie zakazanym produktem w każdej diecie wątrobowej jest alkohol. 
Dodatkowo zrezygnować powinno się z ostrych przypraw, większych ilości 
roślin strączkowych, używek takich jak kawa czy mocna herbata.   
Zabronione są także produkty tłuste: majonez, śmietana, tłuste mięsa i sery 
(twarogowy, żółty, pleśniowe, ricotta, mascarpone, burrata, mozarella), dania 
smażone i na zasmażkach. Ograniczać należy słodycze oraz żywność wysoko 
przetworzoną (chipsy, dania garmażeryjne).  
W przypadku diety w stłuszczeniu wątroby ograniczać należy słodzone napoje, 
soki, owoce o dużej zawartości cukrów prostych i wysokim indeksie glikemicz 

 
 
 
nym (na przykład winogrona, banany), miód, dżemy i suszone owoce.  
Dieta wątrobowa przy zapaleniu wątroby zakłada wykluczenie warzyw i owo-
ców (szczególnie surowych lub wzdymających: kapusty, cebuli, czosnku, grzy-
bów, szparagów, śliwek, gruszek, czereśni).  
W razie diety wątrobowej z encefalopatią ogranicza lub wyklucza się więk-
szość źródeł białka i standardowych produktów zbożowych. Jest to dieta 
bardzo mocno restrykcyjna, najlepiej prowadzić jest ją pod opieką do-
świadczonego dietetyka klinicznego który dobierze jadłospis do indywidual-
nej tolerancji chorego.  

Jadłospis i przepisy w diecie wątrobowej przy stłuszczeniu 
Śniadanie: jesienna owsianka. 
Składniki:  
5 łyżek płatków owsianych,  
1 szklanka mleka 1,5 % tłuszczu,  
1 łyżka posiekanych orzechów włoskich, 
1 średnie jabłko,  
1 szczypta cynamonu i kardamonu.  
Płatki ugotuj w mleku mieszając i uważając, aby się nie przypaliły. W połowie 
gotowania dodaj starte na tarce jabłko i cynamon.   
II śniadanie: serek tzatziki.  
Składniki:  
200 g serka wiejskiego lekkiego, 
3 ogórki gruntowe lub jeden szklarniowy,  
2 łyżki koperku,  
1 łyżeczka nasion słonecznika, 
1 szczypta czubricy (ziołowa mieszanka przypraw), 
1 duża bułka grahamka. 
Ogórka zetrzyj na tarce i odciśnij nadmiar soku na sitku. Pomieszaj z serkiem  
z koperkiem, nasionami słonecznika i czubricą. Zjedz z grahamką.  
Lunch: sałatka z tuńczykiem. 
Składniki:  
50 g kaszy kuskus (najlepiej razowej), 
1/2 puszki tuńczyka w oliwie, 
1 ugotowane na twardo jajko,  
2 ogórki kiszone,  
2 łyżki kukurydzy z puszki,  
1/2 puszki fasoli (jeśli nie powoduje u ciebie wzdęć, w przeciwnym razie ją 
pomiń),  
2 łyżki jogurtu,  
1 szczypta przyprawy uniwersalnej bez dodatku glutaminianu (domowej vegety). 
Kuskus przygotuj zgodnie z opisem na opakowaniu i wystudź. Pomieszaj  
z pokrojonym w kostkę jajkiem, ogórkiem, odsączonym tuńczykiem, kukurydzą 
i fasolą. Z jogurtu i przyprawy przygotuj sos, pomieszaj ze wszystkimi składni-
kami.  
Obiad: dorsz pieczony z warzywami. 
Składniki:  
150 g filetu z dorsza bez skóry,  
1/2 różyczki brokułu,  
1 średnia marchewka,  
1/2 papryki czerwonej,  
1/2 średniej cukinii,  
1/2 niedużego batata,  
1 łyżka oliwy z oliwek,  
1 łyżeczka przyprawy uniwersalnej bez glutaminianu (domowej vegety). 
Rybę oczyść, paprykę i batata pokrój w kostkę, marchew i cukinię w grubsze 
plasterki, brokuł podziel na różyczki. Przyprawę wymieszaj z oliwą i posmaruj 
nią rybę oraz warzywa (nie mieszaj ich). Do nagrzanego do 180ºC piekarnika na 
dużą blachę wyłożoną papierem włóż paprykę, marchew oraz batata. Po 10 
minutach dodaj brokuł oraz cukinię wraz z rybą. Piecz kolejne 15–20 minut, aż 
wszystkie warzywa będą miękkie, a ryba upieczona. Podawaj rybę na warzy-
wach na talerzu.  
Kolacja: kanapki z wędliną i sałatką z pomidorów. 
Składniki:   
3 kromki chleba graham, 
2 średnie pomidory,  
1 łyżeczka oliwy z oliwek, 
3 łyżki serka naturalnego kremowego (lekkiego),  
3 plastry chudej szynki drobiowej. 
Chleb posmaruj serkiem, na wierzchu ułóż wędlinę. Kanapki podawaj z pomido-
rami pokrojonymi na kawałki i skropionymi oliwą.  

h t t p s : / / w w w . d o z . p l / c z y t e l n i a / a 1 3 0 6 9 -
Dieta_watrobowa__co_jesc_a_czego_unikac_przy_chorej_watrobie 

Co lubi wątroba? 
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Sprytny złodziej 
 
 Był chłop. Miał jednego syna, chciał go dać uczyć za księdza, 
albo za (urzędnika), albo za rektora. A on mu padał: 
 - Ja nie chcę się za nic uczyć, jeno za złodzieja. 
 I szedł (chłop) opowiedzieć do księdza, iże jego syn nie chce 
(się) za nic uczyć, jeno za złodzieja. Potem szedł do jego pana, powie-
dział mu, iże jego syn chce być za złodzieja. I pan ukazał przyjść do 
niego. On zaszedł i pada mu, co ma do ukradzenia? 
 I ten pan padał, iże ma trzy psy do ukradzenia. Jesi ty psy ukrad-
nie, trzysta twardych dostanie. Jak ich nie ukradnie, głowy pozbędzie. 
 Zaszedł (do takiego, co skóry obdzierał). Kazał se konia odrzeć, 
a tę skórę zeszyć do kupy. I (ten) mu tak zrobił i zeszył do kupy. Szedł 
on w nocy, wyrżnął we wrotach dziurę i nadstawił tego miecha. Potem 
wziął bębenek i chodził po placu i gonił ty psy, coby do miecha wlazły. 
I psy do miecha wlazły. On je zaciągł, przewiesił przez ramię i wlókł do 
dom. 
 I na rano pan weźdrzał oknem i zagwizdał na psy, a psów już 
nie było. Zawołał kucharki, dał jej trzysta twardych, niech mu zaniesie 
(temu chłopakowi), niech psy puści.  I (znów) miał przyjść do niego. 
Jak tam zaszedł do niego, padał mu: 
 - Panie, cóż mają do ukradzenia? 
 On mu odpowiedział: 
 - Dzisiaj mam do ukradzenia tego najpiękniejszego konia. Jesi 
go ukradnie, trzysta twardych dostanie. Jak nie ukradnie, głowy pozbę-
dzie. 
 Naszykował ośmi chłopów wachować tego konia, coby go, tego 
złodzieja, dopadli. (Ten) na wieczór szedł i potkał żebraczkę i padał jej, 
coby mu dała te kłaki, iże jej dobrze zapłaci. Ona mu się zeblekła i dała 
mu te kłaki, on się oblókł i dał jej pieniędzy za nie. Potem kupił witrio-
lu i gorzałki i szedł ukraść tego konia. Tam była gnojówka i wlazł do tej 
gnojówki i prosił, coby żebraka zretowali. Chłopi wyleźli żebraka zre-
tować i wzieni go do masztalni, iże się ma ogrzać. Żebrak im padał: 
 - Kiejście mnie zretowali, ja was poczęstuję. 
 Dał im gorzałki i chłopi się popili. Żebrak powiedział zaś im, że 
jeszcze ma lepszą gorzałkę i dawa im się napić tego witriolu. Chłopi 
napili się i wszyscy nieżywi zostali. I wzion powsadzał dwóch na belkę, 
dał im tym dwom każdemu powrósło do garści. I wzion konia z masz-
talni i uciekł. Przywiódł go do dom. Na rano szedł pan do konia obez-
drzeć, jeśli tam koń jeszcze jest. A konia już tam nie było. Tak wzion 
karwaca, strzygł  (strzyc  -  tu: bić) chłopów wela mu się podobało. 
 Zawołał rano kucharki, narychtował jej trzysta twardych, coby 
mu (temu złodziejowi) zaniosła a coby konia przywiódł. A znowu ma 
przyść do niego. 
 Chłop zaszedł do niego i pytał się pana, co ma do ukradzenia. 
Pan mu powiedział, iże nie ma nic do ukradzenia, jeno ten piestrzeń 
pani ukraść, co jej pan dał przy ślubie. Jesi to ukradnie, trzysta twar-
dych dostanie, a jesi nie ukradnie, głowy pozbędzie. 
 I poszedł do dom i nastroił snopek słomy za chłopa. Na wieczór 
szedł do pana, wziął żerdkę, wraził do tego chłopa ze słomy i kiwał tym 
chłopem przed oknem. Pan wzion flintę, zastrzelił go a (chłop) prędko 
poleciał do pani i padał: 
 - Daj sam ten piestrzeń 
 Ona mu go dała [myśląc, że to mąż – przyp. red.], złodziej 
wzion i uciekł. Pan przyszedł i padał jej: 
 - Daj sam ten piestrzeń, by ci go złodziej nie ukradł. 
 Ona mu powiedziała: 
 - Dyć jech ci go już dała! 
 - Tyś mnie go nie dała, toś go ty dała złodziejowi, ten piestrzeń. 
 Na rano posłał kucharkę, narachował trzysta twardych, ma mu 

dać ten piestrzeń (ten złodziej). A (gdy) mu dała trzysta twardych, 
(powiedziała), że jeszcze ma przyjść do niego. I on tam zaszedł do pana 
i pytał się: 
 - Co ma do ukradzenia? 
 Pan mu powiedział, że nie ma nic do ukradzenia. Ale bardzo 
ksiądz z rektorem śmieją się z pana. Pan bardzo prosił, coby on też co 
na złość (księdzu) zrobił. (Ten złodziej) zaszedł do rybiarza i kazał 
(mu), coby mu zrobił kopę świeczek. (Potem) wlazł do kościoła, każde-
mu dał rakowi (rak  -  świecznik w kościele) jedną świeczkę a zagrał na 
jarganach: 
 - Kto chce zbawiony być, niech przyjdzie do kościoła za ołtarz. 
I potem niech wlezie do tego miecha, co za ołtarzem jest, niech wszyst-
kie pieniądze przyniesie, co je ma, niech (się) zeblecze do naga, zba-
wiony będzie. 
 Rektor zaszedł do księdza, powiedział mu wszystkę sprawę, iże 
dusze po kościele łażą. 
 -Niech wlezie każdy do tego miecha. Nasi kucharka by też radzi 
wleźli, bo mają bardzo moc pieniędzy. 
 I rektor szedł po kucharkę, żeby pieniędzy przyniosła a za ołtarz 
do miecha wlazła. [Ksiądz i organista wleźli do miecha – przyp. red.]. 
Kucharka do miecha wlazła, a złodziej wzion zaciągł ich i przewiesił na 
ramię, i potem smyczył do pana i wzion siedem kapłonów, urwał im 
głowę. Zaszedł do pana i powiedział mu, że tam kapłony w miechu 
między nimi. Pan wzion karwacz, wlazł do chlewika i tela strzygł, wie-
la mu się podobało. Potem ich wypuścił, cali byli od krwi zbroczeni. 
Lecieli wszyscy do domu umyć się a oblec się. A pan do nich skazał, 
iżby przyszli do niego. I wzion się z nich śmiać, iże tela pieniędzy za 
darmo dali i odpowiedział im, że on też za darmo pieniędzy dał, ale 
bicia nie dostał. 
 
Jak Matus Wróbel ułowił zająca 
 Jeden myśliwiec w Piekarach w Lipce miał się doszafować zają-
ce. A miał go odesłać do Siemianowic, grafowi na Godne Święta. I 
chodził od samego rana do połednia, nie mógł nikaj podejść (zająca). 
Aż potem wyszedł przed połedniem i natrafił zająca, ale mu uciekł. 
 A ja wyszedł Wróbel Matus; leci zając do wsi, szli ludzie i z tej 
strony i z tej i kaj się miał podziać. Był ogród. Pierwej był takimi tycz-
kami ogrodzony, a w tym płocie była dziura. I zając chciał tą dziurą 
weskoczyć z drogi do ogrodu. A ja szedł prawie na ten czas. On wraził 
łeb do dziury i nie mógł uciec, bo nie mógł się zmieścić. Ja idę, łap tego 
zająca. Zewlekł go z tego płotu i wzionech go do dom. Potemech wzion 
miech, wsadziłech tego zająca do miecha i zaniosłech go myśliwcowi, 
co od samego rana nie mógł nikaj podejść. Wlazł ja do izby z tym mie-
chem. Miałach miech na sobie, a ten zając był w tym miechu: 
 - He, he ja! 
 A myśliwiec powiadał: 
 - A coście wy mnie przynieśli? 
 A ja powiadam: 
 - Jach zająca przyniósł, ale – powiadam – wypuszczę go, alech 
nie przyniósł zająca zabitego, ale żywego... 
 Snadno, że się tak trefiło. 
 
Kucharz filut 
 Jeden pan miał dziewuchę (dziewucha  -  tu: służąca), a drugi 
pan miał kucharza. Ten kucharz chciał się zalecać tej dziewusze. Prawił 
panu, aż go puści. Pan mu powiadał: 
 - Kany pójdzie? 
 On powiadał, że się mu ta dziewucha uzdała. I on go puścił. 
Przyszedł do tego pana, ku tej dziewusze i on go wziął do służby za 
kucharza. I tak on, ten pan, prawił: 
- Dobrze dyś przyszedł, bo mam starego kucharza, przydasz mi się. 
 Był tam parę dni. Ten stary kucharz się go pytał, jako się nazy-
wa. A on prawi, że mu nie powie, że się szpetnie nazywa. A on prawił, 
że „stare wino mną pizło”. 
 A  pani się go pytała, jak się nazywa, a on jej prawił: 

Podania 

Lucjan Malinowski, autor zbioru, którego fragmenty prezentujemy wybierając się w 1869 roku w słynną podróż etnograficzną na 
Śląsk poruszał się śladami Józefa Lompy. Byłoby wspaniale, gdyby pamięć o tym wspaniałym Ślązaku nie zaginęła!  
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 - „Z nią spać”. 
 Potem dziewucha go pytała, jak się nazywa; a on powiedział: 
 - „Kurcz mie łamie”. 
 Potem się go wrotny pytał, jak się nazywa, a on prawił: 
 - „Przedwczorajszem”. 
 Ten kucharz szedł po schodach. Zabrał się z tą dziewuchą. a 
pani była nierad. Prawi, coby szedł „z nią spać”. A on się pytał dziewu-
chy: 
 - Cóż to mama prawią, coby szli ze mną spać? 
 Dziewucha krzyczy: 
 - „Kurcz mie łamie”! 
 A matka prawi: 
 - Wyprość  nogi, a pocieraj popod kolana. 
 Zaczął być krzyk. Kucharz ucieka po schodach, a stary kucharz 
po schodach do góry. I ten dzióbnął do niego. Ten się wywrócił. Potem, 
szedł ku wrotnemu, coby go puścił, że musi panu prędko cosi gotować. 
I on go puścił. A pan idzie ze żyłą (żyła  -  tu: bat) po schodach a pyta 
się starego kucharza: 
 - Cóż tu leżysz? 
 A on: 
 - „Stare wino mną pizło”. 
 I prawi (pan): 
 - Byś ty trzysta diabłów zjadł! Jach nie wiedział, kto mi wino 
wyżarł, a dyś mie go ty wyżarł! 
 Toż go zaczął bić. I potem przyszedł ku wrotnemu: 
- Nie szedł tu kto? 
 A on prawił: 
 - „Przedwczorajszem” 
 A ten prawi: 
 - Jesi teraz tu kto nie szedł? 
 A prawił pan: 
 - Ty psia duszo! Dy tu teraz ktosik musiał przejść! 
 A on prawił: 
 - „Przedwczorajszem”! 
 I toż go znowu zaczął bić. 
 
Sługa królewski i głupi chłopiec 
 
 Jechał raz król ze sługą. I była tam taka mała chałupka. I zlazł 
sługa do tej chałupki i chciał się pytać, dziej es droga do tej, a do tej 
wsi. Tam nie było nikogoj, ino taki mały chłopiec w kolebce leżał. Py-
tał się sługa tego chłopca, dzie jest droga do tej a tej wsi. Chłopiec mu 
padał tak: 
 - Tu jes bliżej, ale dalej – tam jes dalej, ale bliżej. 
 Zaś ten sługa mu padał: 
 - Chłopiec, Toś ty taki mądry! Dzie też to masz matkę? 
 - Matka zjedzony chleb pieką. 
 - A masz też to siostrę? 
 - Mam. Siostra łońskiego śmiechu szuka. 
 
Źródło: „Powieści ludu na Śląsku” Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1953.   

c.d.n  

 
„Ktoś tutaj był …   A potem nagle zniknął 

I uporczywie go nie ma”. 
Wisława Szymborska 

  
Taka myśl, dyrektorze Matuszek, drogi Januszu będzie tkwiła 

w naszej pamięci jak bolesna zadra, bo odszedłeś tak nagle, że ani 
uwierzyć, ani się pogodzić. 

Przyszłam na to ostatnie spotkanie z Tobą w mundurze górni-
czym, bo dostałam go od braci górniczej dzięki Tobie, dzięki naprawdę 
dobrej współpracy, jaka się wywiązała pomiędzy Miastem i Kopalnią. 
Kiedy 2007 roku zostałeś dyrektorem naszej kopalni, zaczęliśmy na-
prawdę poważnie i rozsądnie rozmawiać o kopalni w „sercu miasta”. 
Spotykaliśmy się często, czy to Burmistrz i Dyrektor, czy Radni Miasta 
Rydułtowy i cała Dyrekcja Kopalni. W takim gronie dyskutowaliśmy  
o roli kopalni w życiu miasta i jego mieszkańców, o korzyściach, które 
kopalnia daje, ale także o uciążliwościach, które są wynikiem eksplo-
atacji i związanych z nią szkód górniczych, wspólnie poszukiwaliśmy 
sposobów rozwiązywanie tych problemów. 

 Szkody górnicze w naszym mieście to trudny i kontrowersyj-
ny problem, ale z należytym podejściem go rozwiązywałeś, byłeś nie-
ustępliwy i  bardzo wymagający wobec współpracowników. Wycena 
szkód górniczych musiała być rzetelna, a ich usunięcie terminowe. 
Remontowane budynki miały instalowane zabezpieczenia na ewentual-
ne nowe tąpnięcia. Wystarczy rozejrzeć się po tym kościele. 
         Podczas naszych spotkań informowałeś władze miasta o wszyst-
kich planach kopalni, zamiarach, dyskutowaliśmy o trudnościach, suk-
cesach i zagrożeniach. 

A kiedy przyszedł ten czas, że sprawa likwidacji naszej ko-
palni stawała się coraz prawdopodobniejsza, to się nie poddałeś i z całą 
determinacją walczyłeś o jej  dalsze i coraz lepsze funkcjonowa-
nie.  Uparcie i nieustępliwie walczyłeś o środki finansowe na dokoń-
czenie niezwykle ważnej inwestycji, jaką było dokończenie budowy 
szybu Leon IV, bo wiedziałeś, że to pozwoli na obniżenie kosztów 
wydobycia i udowodni, ze kopalnia może być rentowna i może mieć 
jeszcze wieloletnią przyszłość, dałeś tej kopalni nowe życie. 

I udało Ci się. Kopalnia jest, ma się nieźle  i wciąż może 
liczyć na wsparcie Władz Miasta, bo tak współżyć obie strony nauczy-
ły się za Twojego dyrektorowania. 
         Całe Twoje życie było związane z tą kopalnią, znałeś ją dobrze, 
bo byłeś z nią związany od początku Twojego górniczego fachu. Dlate-
go też Twoja wiedza zawodowa była rzetelna i głęboka. Zdawałeś so-
bie jasno sprawę, że kopalnia stoi dobrymi pracownikami, mądrymi  
i pracowitymi górnikami. 

Dbałeś o nich, o ich bezpieczeństwo, o godne warunki pracy. 
Wszyscy pamiętają, że byłeś bardzo mądrym, rozważnym gospoda-
rzem, ale też ludzkim i wyrozumiałym szefem. Ale byłeś też dobrym 
rydułtowikiem, a symbolem Twego lokalnego patriotyzmu jest ten 
świecący napis na naszej hałdzie Szarlota, który w ten hollywoodzki 
sposób wyróżnia nasze miasto. 

W uznaniu dla Twojej pracy Władze Rydułtów uhonorowa-
ły  Cię najwyższym miejskim odznaczeniem  „Złote Grabie”. 

Wszyscy znali Cię z odpowiedzialności, rozwagi i umiejętno-
ści rozwiązywania problemów a ci, którzy Cię bliżej znali - wiedzieli, 
że jesteś człowiekiem z wielką empatią, ale też znali Twoje  poczucie 
humoru.   

Dlatego też rydułtowscy satyrycy pozwolili sobie na dowcip, 
który  tak bardzo Ciebie i nas wszystkich rozbawił.  Kiedy podczas 
któregoś spotkania kabaret „To nie my” po zadaniu pytania, kto rządzi 
w Rydułtowach, odpowiedział, że MON… i tak już się żartobliwie 
przyjęło, że to „Matuszek, Opitek ,Newy”. A my w tym trójosobowym 
składzie dobrze współpracowaliśmy. 

Dlatego dzisiaj w imieniu mieszkańców Rydułtów dziękuję 
Ci za całe Twoje życie, które spędziłeś tu z nami. To prawda, jest nam 
dziś bardzo ciężko, jest nam smutno,  ale dziękuję Opatrzności, że wie-
le lat temu skrzyżowała nasze drogi i dała nam ten wspólny czas. 

Śmierć zawsze przychodzi nieoczekiwana i nieproszona. Nig-
dy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem nie na 
czas…. Ale jak napisał w nekrologu Burmistrz Rydułtów „Nie umiera 
ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”.  Ty na tę pamięć zasłużyłeś. 
  

                                           Spoczywaj w pokoju…drogi przyjacielu 
 

Mowa pogrzebowa K. Bewy 
 

Wspomnienie ... 
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Referat Inwestycji  
 

1. PRZEBUDOWA ULICY OFIAR TERRORU �A ODCI�KU 
OD �R 85 DO �R 91 

Trwa realizacja robót budowlanych - przez firmę A&M Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Mateusz Kuhn z Krzyżanowic. Wykonawca wykonał 
frezowanie  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej,  została  przebudowana 
kanalizacja deszczowa Ø 315 mm na odcinku około 16m. Trwa realizacja 
robót kanalizacyjnych. 
Termin realizacji robót budowlanych: 30 kwiecień 2022 r. 
Wartość umowy: 1 296 054,30 zł. 
 
 
2. PRZEBUDOWA TERE�U PRZY ZBIOR�IKU WOD�YM 

„MACH�IKOWIEC" CELEM UTWORZE�IA MIEJSCA 
USŁUG SPOŁECZ�YCH – ETAP II 

Wykonawca  robót  budowlanych  -  Zakład  Produkcyjno-Remontowo-
Budowlany Artur Marcinek - wykonuje następujące roboty budowlane: 
• roboty związane z montażem prefabrykowanych stopni betono-

wych od strony punktu widokowego, 
• roboty żelbetowe punktu widokowego, tj.: wykonano konstrukcję 

platformy widokowej, 
• żelbetowe ściany budynku magazynowo-socjalnego oraz roboty 

związane  wykonaniem instalacji kanalizacyjnej, wykonano war-
stwę chudego betonu posadzki, 

• roboty związane z deskowaniem wieńca w  budynku magazynowo 
– socjalnym. 

Na zadaniu prowadzony jest nadzór inwestorski i autorski. 
Termin umowy, tj. wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie do dnia 29 kwietnia 2022 r. 
Wartość umowy: 1 642 000,00 zł. 
 
3. ROZBUDOWA I MODER�IZACJA BUDY�KU URZĘDU 

MIASTA  -  III ETAP 
Planowana inwestycja obejmuje: podłączenie poszczególnych pomiesz-
czeń do istniejących przewodów kominowych, wykonanie nowych prze-
wodów kominowych – wentylacyjnych i podłączenie do nich poszczegól-
nych pomieszczeń, wyprowadzenie przewodów kominowych ponad połać 
dachu na wysokość min. 1,0 m oraz wyposażenie ich w zadaszenia, zain-
stalowanie w istniejących oknach nawiewników okiennych. Realizacja 
robót nastąpi w 2022 r. 

Projektant obecnie aktualizuje kosztorys inwestorski. 

Zawarto z PGG KWK ROW Ruch Rydułtowy aneks terminowy do ugody 
o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego. Napra-
wa szkody nastąpi w roku 2022.  

4. PRZYŁĄCZE�IE BUDY�KÓW MIESZKAL�YCH �A 
OSIEDLU KAROLA DO CIEPŁOCIĄGU WRAZ Z ICH 
TERMOMODER�IZACJĄ 

Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 
„Ecomplex” Ewa Grinspek z siedzibą w Łukowie Śląskim - wykonuje 
następujące roboty budowlane: 
roboty budowlane związane z pokryciem dachowym z blachodachówki na 
wiatrołapach budynków nr 16, 19 i 20, 
montowana jest zewnętrzna stolarka drzwiowa , 
prace wykończeniowe wewnątrz i zewnątrz budynków. 
Na zadaniu prowadzony jest nadzór inwestorski i autorski. 
Termin realizacji zadania zgodnie z obowiązującą umową i aneksami: do 

dnia 3 stycznia 2022 r. 
Wartość umowy na roboty budowlane wraz z podpisanymi aneksami: 
5 988 677,70 zł brutto 
 
5. POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ W 

MIESZKAL�YCH BUDY�KACH KOMU�AL�YCH 
 
Budynek przy u. Barwnej 1 
Wykonawca robót, firma FOBUD, prowadzi roboty związane z: 
• układaniem płyt z wełny mineralnej w przestrzeni dachu krokwio-

wego na poddaszu – kolejne etapy, 
• układaniem płyt g-k na poddaszu – kolejne pomieszczenia, 
• montażem łat drewnianych na ostatniej połaci dachowej od strony 

ul. Barwnej, 
• przygotowaniem ostatniej  połaci dachu do montażu blachoda-

chówki, 
• przygotowaniem kotłowni do odbioru, 
• wykończeniem elewacji podwórzowej. 
Zakończono roboty związane z montażem kolektorów solarnych, zakoń-
czono prace na dwóch bocznych elewacjach, zakończono prace na trzech 
połaciach dachu – założono nowe pokrycie w postaci blachodachówki. 
Termin wykonania robót do: 19 stycznia 2022 r. 
W dniu 19 listopada podpisano aneks uwzględniający roboty dodatkowe 
związane z wykonaniem wentylacji w budynku i naprawą kanałów komi-
nowych o wartości 25 751,68 zł. Wykonawca zwrócił się o aneks wydłuża-
jący termin wykonania umowy podstawowej. 
 
Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 6,6a i Gen. Józefa Bema 28 
Przeprowadzono ocenę ofert oraz dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  przedmiotowego  zadania. 
Najkorzystniejszą ofertę dla budynku przy ul. Gen. Józefa Bema 6/6a zło-
żyła firma Studio Architektury Bober Waldemar Bober z siedzibą w Radli-
nie na kwotę 10 824,00 zł. W dniu 29 października zawarto umowę 
z wykonawcą. 
Termin opracowania dokumentacji: do dnia 29 marca 2022 r. 
Natomiast najkorzystniejszą ofertę dla budynku przy ul. Gen. Józefa Bema 
28 złożyła firma DSW Projekt Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie na kwotę 
6 900,00 zł. W dniu 15 listopada zawarto umowę z wykonawcą. 
Termin opracowania dokumentacji: do dnia 15 lutego 2022 r. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 49 i 70, budynek przy ul. Adama Mic-
kiewicza 6, budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 38,  
Trwają prace projektowe, wykonywane przez Studio Architektury Gamma 
Sp. z o. o. z Białegostoku. 
 Wartość każdej z umów: 41 820,00 zł. 
Termin opracowania dokumentacji dla termomodernizacji wyżej wymie-
nionych budynków: do dnia 10 stycznia 2022 r. 
 
Budynek przy ul. Raciborskiej 242, 244 i 427  
Dla każdego z budynków trwają prace projektowe wykonywane przez 
Studio Architektury Gamma Sp. z o. o. z Białegostoku. 
Wartość każdej z umów: 39 360,00 zł. 
Termin opracowania dokumentacji dla termomodernizacji wyżej wymie-
nionych budynków: 17 stycznia 2022 r. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 49  
Przeprowadzono ocenę ofert  i  dokonano wyboru najkorzystniejszej  – 
w trzecim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opraco-
wanie dokumentacji projektowej. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Architektury Bober Walde-
mar Bober z siedzibą w Radlinie na kwotę 41 451,00 zł. 
W dniu 18 listopada zawarto umowę z wykonawcą. 
Termin realizacji: do dnia 18 czerwca 2022 r. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 78 
Przeprowadzono ocenę ofert oraz dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowa-
nie dokumentacji projektowej. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Architektury Bober Walde-
mar Bober z siedzibą w Radlinie -  na kwotę 29 151,00 zł. 
W dniu 29 października zawarto umowę z wykonawcą. 

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 

i URZĘDU 

za okres od 21 października 2021r. do 24 listopada 2021r. 
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Termin opracowania dokumentacji: do dnia 29 maja 2022 r. 
 
6. MODER�IZACJA BUDY�KU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

�R 2 
W dniu 20 października zostało ogłoszone postępowanie na wybór wyko-
nawcy robót dla  I etapu realizacji zadania związanego z modernizacją 
budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Etap obejmuje wykonanie robót zwią-
zanych z adaptacją części parteru na oddziały przedszkolne oraz wykona-
niem instalacji  hydrantowej  w całym budynku.  Powstaną  4  oddziały 
mieszczące po 25 dzieci oraz 1 oddział mieszczący 20 dzieci oraz nowa 
klatka schodowa dostosowująca obiekt dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 
Wartość kosztorysowa zadania dla I etapu wynosi 3 122 800,00 zł brutto. 
Termin składania ofert upłynął z dniem 22 listopada. 
 
7. UTWARDZE�IE TERE�U PRZY UL. W. KORFA�TEGO. 
W dniu 8 listopada został podpisany aneks nr 1 na wykonanie robót dodat-
kowych związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego na drodze 
dojazdowej do garaży. Wartość robót dodatkowych: 11 668,71 zł.  W 
związku z wystąpieniem robót dodatkowych wydłużono termin realizacji 
robót do 19 listopada. 
Wykonawca zgłosił gotowość odbiorową. 
W  wyniku  realizacji  inwestycji  powstało  utwardzenie  terenu  wraz 
z płytami betonowymi pod budowę 14 garaży. 
Wartość robót budowlanych: 223 959,37 zł brutto 
 
8. BUDOWA PIŁKOCHWYTU �A BOISKU   TRE�I�GO-

WYM ORAZ MODER�IZACJA �AGŁOŚ�IE�IA �A STA-
DIO�IE MIEJSKIM „�APRZÓD”  -  BUDŻET OBYWA-
TELSKI 2021 

Zakres rzeczowy związany z modernizacją nagłośnienia został wykonany. 
W zakresie wykonania piłkochwytów firma Sport Transfer z Jawornika 
przystąpiła do realizacji  robót budowlanych. Zostały wykonane stopy 
fundamentowe, w których zostaną osadzone słupy piłkochwytu. 
Wartość robót budowlanych: 20 132,85 zł. 
Termin wykonania robót budowlanych związanych z budową piłkochwytu: 
15 grudnia. 
 
 
9. WYBIEG DLA PSÓW „PSI KWADRAT” PRZY UL. A. MIC-

KIEWICZA —  BUDŻET OBYWATELSKI 2021 
W dniu 21 listopada dokonano odbioru końcowego. W ramach inwestycji 
został zagospodarowany teren o powierzchni ponad 900 m2. 
Łączna wartość zrealizowanej inwestycji wynosi 51 038,72 zł. 
 
10. MODER�IZACJA DROGI OSIEDLE ORŁOWIEC OD BU-

DY�KU �R 76 DO BUDY�KU �R 94 
Trwają prace projektowe. Projektant, Piotr Lilla, prowadzący działalność 
pod nazwą: „ML DESIGN Piotr Lilla”, zwrócił się z prośbą o przedłużenie 
terminu uzyskania zgody na realizację zadania do dnia 28 lutego 2022 r. ze 
względu na konieczność wykonania nowej mapy do celów projektowych 
oraz wykonanie nowej koordynacji usytuowania sieci kanalizacyjnej, co 
znacznie wydłużyło proces projektowy oraz uniemożliwiło złożenie wnio-
sku o pozwolenie na budowę w umownym terminie. 
Przygotowuje się aneks nr 2 do umowy, związany z otrzymaniem pozwo-
lenia na budowę w terminie do 28 lutego 2022 r. 
Wartość umowna prac projektowych wraz z  nadzorem autorskim: 22-
 000,00 zł 
 
11.  MODER�IZACJA BUDY�KU ŻŁOBKA – WI�DA W RY-
DUŁTOWACH 
Zakres rzeczowy i finansowy został zrealizowany. 
 
12.  MODER�IZACJA OSIEDLA �A WZGÓRZU 
Po wykonaniu części robót przeprowadzonych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej, związanych z usunięciem awarii na Osiedlu Na Wzgórzu 
w rejonie ul. Jana Barcioka, kanalizacja deszczowa może być użytkowana. 
W związku z powyższym odbędzie się spotkanie z projektantem celem 
ustalenia sposobu odwodnienia odcinka drogi od budynku nr 144 do bu-
dynku nr 136 oraz dokonania zmiany rodzaju nawierzchni z płyt ażuro-
wych na bloczki betonowe. 
 

13.  POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ BU-
DY�KU KOMU�AL�EGO – OSIEDLE KAROLA 21 
w RYDUŁTOWACH 
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 
14. MODER�IZACJA UL. �OWEJ 
Oczekuje się na odpowiedź Ministra Infrastruktury za pośrednictwem 
Starosty Wodzisławskiego w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od 
przepisów techniczno-budowlanych. 
Złożono propozycję zmiany sposobu finansowania inwestycji ze względu 
na chęć pozyskania środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 
 
15. POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ RYDUŁ-

TOWSKIEGO CE�TRUM KULTURY 
Dokonano odbioru końcowego i oddania do użytkowania zrealizowanej 
inwestycji.  Na budynku zabudowano system fotowoltaiczny o łącznej 
mocy 33,5 kW, zgodnie z dokumentacją projektową (w tym audytem elek-
trycznym modernizacji instalacji elektrycznej i specyfikacją techniczną 
wykonania  i  odbioru  robót  przewidywanych  do  wykonania  zgodnie 
z projektem instalacji elektrycznych). 
Wartość inwestycji wynosi: 137 191,66 zł. 
 
16.  MODER�IZACJA UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 

Złożono propozycję zmiany kosztów i sposobu finansowania inwestycji ze 
względu na chęć pozyskania środków z Programu Rządowy Fundusz Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Podjęto decyzję o moderniza-
cji  ulicy  Bolesława  Krzywoustego  w  ramach  specustawy  drogowej. 
W  związku  z  powyższym  propozycja  zmiany  kosztów  wynika 
z oszacowania wykupów gruntów i wypłat odszkodowań za składniki 
budowlane wynikające z poszerzenia pasa drogowego, zmiany technologii 
budowy drogi oraz znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. 

 
17. BUDOWA PU�KTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL. OFIAR 

TERRORU 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokal-
nego. W ramach inwestycji planuje się dokonanie rozbiórki istniejącego 
budynku byłego dworca PKP, zmodernizowanie peronów stacyjnych, po-
wstanie budynku obsługującego punkt przesiadkowy oraz wykonanie za-
gospodarowania terenu. W budynku planuje się zlokalizować poczekalnie, 
sanitariaty oraz niezbędne pomieszczenie techniczne. W ramach zagospo-
darowania terenu zostanie wykonana infrastruktura związana z ruchem 
rowerowym, tj. wiaty, boksy rowerowe, punkt ładowania akumulatorów 
rowerowych oraz  stanowisko naprawy rowerów.  Zapewnione zostaną 
rozwiązania dla ruchu komunikacji miejskiej oraz miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych z punktem ładowania dla samochodów elektrycz-
nych. 

18. POPRAWA ATRAKCYJ�OŚCI ZAMIESZKA�IA – ADAPTA-
CJA SZTOL�I ĆWICZEB�EJ �A STRZEL�ICĘ SPORTOWĄ 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokal-
nego. W wyniku adaptacji pokopalnianej sztolni ma powstać kryta strzelni-
ca sportowa z min. 4 stanowiskami strzeleckimi, magazyn broni, salka 
szkoleniowa, zaplecze oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca. 
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             Kartka z kalendarza  
                      Grudzień 
 
 
 
29 XII 1919r. - zmarł Karol Geissler, farmaceuta, który otworzył pierwszą 
aptekę w Rydułtowach, 

28 XII 2001r. - Rada Miasta nadała dyrektorowi KWK Rydułtowy Gerar-
dowi Chlubie Honorową Odznakę „Złote Grabie", 

1 XII 1933r. - urodził się Alojzy Mura, lekarz o specjalności chirurgicznej 
w naszym szpitalu, 

6 XII 1933r. - urodził się Henryk Mikołaj Górecki - kompozytor, w 2011r. 
został patronem Biblioteki Publicznej w naszym mieście, 

9 XII 1937r. - urodził sie Stanisław Leks, długoletni dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Rydułtowach, 

11 XII 1912r. - urodził się Paweł Bielica, komendant Hufca ZHP Rydułto-
wy po II wojnie światowej, 

3 XII 1943r. - urodził się Stanisław Pawelec, instruktor ZHP, 

3 XII 1941r. - w Michałkowicach został powieszony przez Gestapo in-
struktor ZHP Józef Skrzek, 

15 XII 1967r. - zmarł pierwszy komendant Hufca ZHP Rydułtowy Ludwik 
Wacławik, 

16 XII  1903r. - urodziła się pierwsza instruktorka harcerska druhna Emilia 
Węglarzówna, 

W grudniu 1996r. - zostało otwarte Centrum Handlowe przy ulicy Bema, 
(nowe targowisko), 

2 XII 2010r. - na rynku zaczął tykać zegar, 

8 XII 1896r. - ksiądz proboszcz Paweł Bernard poświęcił nowy murowany 
kościół w stylu neogotyckim, architektem był Ludwig Schneider z Racibo-
rza, 

w grudniu 1788r. Karol Jerzy von Hoym zapoczątkował badania geolo-
giczne na terenie Niewiadomia i Rydułtów, 

w grudniu 2008r. dzięki dyrekcji KWK Rydułtowy na rydułtowskiej hoł-
dzie zainstalowano napis SZARLOTA; litery mają wysokość 2,5 metra, 

w grudniu 2007r. zakończono adaptację dawnej Szkoły Podstawowej nr 4 
między innymi na potrzeby Biblioteki Miejskiej, 

 w grudniu 1978r. zmarł Józef Grzesik, kierownik Szkoły Podstawowej nr 
1 w Rydułtowach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach oraz Szkoły 
Podstawowej w Czernicy. 

w grudniu 2004r. zmarł Józef Strokosz nauczyciel Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Rydułtowach, nauczyciel historii, autor kilku książek o historii 
Rydułtów, 

w grudniu 1938r. przy Kopalni Charlotte powstała orkiestra górnicza, 

w grudniu 1968r. połączono Kopalnię Rydułtowy i Kopalnię Ignacy. 

 
zebrał Stanisław Brzęczek 

 

"Pokochałem Śląsk i Śląsk pokochał mnie" 
Józef Grzenkowicz  

Józef Grzenkowicz urodził się w Parszko-
wie (kaszb. Parszkòwò lub też Pôrszkòwò, 
Parzkòwò, niem. Parschkau, dawniej Par-
chowo, Parskowo ) niedaleko Pucka,  
w dawnym majątku rodu Koziczkowskich, 
osadzie kaszubskiej położonej w woje-

wództwie pomorskim. W najbliższej okolicy znajdują się rezerwa-
ty przyrody Moroszka Bielawskiego Błota i Woskownica Bielaw-
skiego Błota.  
 Szkołę podstawową ukończył w Sławoszynie, średnią rolniczą  
w Kłaninie. 
Całe życie, również podczas wojny pracował w gospodarstwie 
rolnym, potem przekształconym w PGR. Po wojnie był to Kombi-
nat Łąkarski Główczyce w powiecie słupskim. Produkowano tam 
susz z zielonki. W gospodarstwie, które prowadził pan Józef było 
180 krów dojnych, ponad 100 jałówek i 400 sztuk trzody chlewnej. 
Hodowano tam również zboża, ziemniaki i rzepak. 
Na Śląsk przyjechał już jako emeryt w 1997 roku, aby być bliżej 
córek, które zamieszkały w Rybniku. Mieszka na Osiedlu Ligonia, 
bierze udział w życiu miasta, Towarzystwa Miłośników Rydułtów 
i oczywiście Kliki Machnika.  
___________________________________________________ 
 
Czy Kaszub może zostać Ślązakiem? Na to pytanie odpowiem  
w dalszej części mojego pisma. 
Na Śląsk sprowadziłem się w 1997 roku, tuż po wielkiej powodzi, 
która swym rozmiarem nieszczęść objęła dużą część Śląska. Do tej 
pory mieszkałem i pracowałem we wsi gminnej Główczyce, tam 
pracowałem przez 38 lat zajmując różne stanowiska. Ostatnie kil-
kanaście lat kierowałem tamtejszym PGR. 
Zmiana miejsca zamieszkania czyniona była po to, aby na starość 
być blisko dzieci. Na Śląsku mieszkały dwie córki z rodzinami  
i pracowały w fabryce „Ryfama” w Rybniku. 
Zmiana miejsca zamieszkania uruchomiło dla mnie miły i piękny 
czas zdarzeń począwszy od mieszkańców Osiedla Ligonia. Przy-
znaję, że ta dobra passa trwa do dziś. 
Drugim bardzo miłym zdarzeniem dla mnie była współpraca na-
wiązana z Towarzystwem Miłośników Rydułtów z panem preze-
sem Henrykiem Machnikiem na czele, a także z organizacją „Moje 
miasto” i panem prezesem Markiem Wystyrkiem. Praca w tych 
organizacjach daje dużo satysfakcji i zadowolenia. Dodam tylko, 
że jestem czynnym członkiem TMRu, a także członkiem zespołu 
męskiego przy TMR zwanego „Kliką Machnika”, gdzie mamy 
dużo występów w mieście Rydułtowy, ale i poza miastem. Słowem 
jest o nas głośno. 
Mój udział w pracach społecznych spowodował to, że dziś nie 
mam czasu na myślenie o starości czy chorobach i bólach, 
Dziś czuję się młody i zdrowy, pełen ochoty do życia i pomagania 
innym, potrzebującym mojej pomocy, 
Na koniec pozwólcie, że odpowiem sobie na moje pytanie. Kasze-
bem się urodziłem i tak już zostanie do końca mojego życia, jed-
nak jak spojrzę na rzeczy, które mnie spotkały na Śląsku, to muszę 
uczciwie stwierdzić, że bardzo pokochałem ten Śląsk i z dumą 
mówię: Śląsk to moja nowa mała ojczyzna i ja ją całym sercem 
pokochałem! 
 

Z kaszubskim pozdrowieniem: Trzymta so młecno! 
Józef Grzenkowicz  

Jak Hanys z Gorolem 
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 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 2021. 
Kolejna udana impreza w Rydułtowach. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 2021 już za nami, ale jak wspominają go or-
ganizatorzy i uczestnicy, był to najlepszy i najbardziej efektowny turniej taneczny, w jakim brali udział. Impreza była bardzo uda-
na. Co więcej, takie wydarzenie na ogólnopolską skalę pierwszy raz odbyło się w Rydułtowach. 
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Rydułtowski Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Rydułtowy oficjalnie otwarły świąteczny jarmark. Zanim jednak to nastąpiło, dzieci w towarzystwie burmistrza, Marcina Połomskiego, 
włączyły lampki na świątecznej choince i iluminacje świetlne. Na najmłodszych czekały takie atrakcje jak karuzela czy wizyta Olafa z 
Krainy Lodu. Na scenie solo na saksofonie zagrał Bartek Głombica, był też koncert kolędowy w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej i 
koncert czeskiego zespołu Classic. Na stoiskach uczta dla zmysłów, jarmarkowe stoiska uginały się od jedzenia. Od marynowanych śle-
dzi, pieczarków w zalewie słodko kwaśnej, po Moczkę, barszcz, wędliny, kapustę z borowikami, oscypki, ciasteczka, chałwa turecka, 
ręcznie malowane pierniczki czy miody. Była degustacja czeskiej Kofoli i zupy cebulowej. Było tez coś na ciepło  -  gorąca herbata czy 
czekolada, grzaniec w wersji alkoholowej i bezalkoholowej. Nie zabrakło też stoisk z rękodziełem czy biżuterią. 
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XII Chorągwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej „�a błękicie”.  
 28 listopada w Rydułtowskim Centrum Kultury na deskach teatru zaprezentowały się zuchy i harcerze z hufca ZHP „Błękitne Nie-
bo” w Rydułtowach w trzech kategoriach: piosenka harcerska, piosenka Krzysztofa Krawczyka i piosenka do posiłku. Młodzi wy-
konawcy przedstawili swoje zdolności muzyczne, choreograficzne oraz ukazali swoją ogromną kreatywność. Pod bacznym okiem 
trzyosobowego jury druhny i druhowie bardzo się starali umilić to niedzielne popołudnie i pokazać swoje umiejętności całej wi-
downi. Widownia nie pozostawała obojętna. Na czele z władzami Hufca ZHP z Katowic oraz druhami ze Stowarzyszenia Ruchu 
Harcerskiego "Czuwaj" z Rydułtów, gromkimi oklaskami i okrzykami „bravo, bravo, bravissimo” nagradzała występujących. 
Dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym za organizację tego festiwalu, prowadzącym całą imprezę, występującym gromadom 
zuchowym i drużynom harcerskim pod przewodnictwem pwd. Zuzanny Kały – Komendantki Hufca, za wielkie zaangażowanie i 
trud włożony w jego organizację. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, małym i dużym druhnom. Do zobaczenia za rok. 
CZUWAJ Druhny i Druhowie. Zadanie było współfinansowane ze środków Miasta Rydułtowy.  
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Koncert z okazji Święta �iepodległości. 
12 listopada, po odsłonięciu tablicy na sali teatralnej RCK „FENIKS” odbył się koncert z okazji Święta Niepodległości. Organiza-
torem koncertu było Towarzystwo Miłośników Rydułtów. Koncert został dofinansowany przez miasto Rydułtowy w ramach pro-
jektu realizowanego przez TMR. Ważnym akcentem koncertu pieśni patriotycznych zorganizowanym jak co roku przez Towarzy-
stwo Miłośników Rydułtów było odznaczenie Jana Wojaczka, dyrygenta orkiestry KWK Rydułtowy  „Złotym Krzyżem Zasługi”. 
Wręczenia dokonali: Burmistrz Marcin Połomski i senator Ewa Gawęda, która doceniając dorobek artystyczny, zawnioskowała o 
to wyróżnienie do Prezydenta RP.  
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W  sobotę 6 listopada w RCK „Feniks” wystąpił 
legendarny zespół Universe założony przez 
Mirosława Bregułę i Henryka Czicha. W kon-
cercie wzięło udział ponad 200 osób. Podczas 

koncertu można było usłyszeć największe przeboje grupy t.j. 
„Wołanie przez ciszę”, „W perły zmienić deszcz”, „Tacy byli-
śmy” czy sztandarowy „Mr. Lennon”. Universe ma w dorobku 
150 piosenek nagranych na 14 płytach, tysiące koncertów  
w Polsce i za granicą. 7.11.2021 
 

N owe przepisy będą zniechęcać do jazdy autem? 
Horrendalnie wysokie mandaty od 1 stycznia 2022 
roku. Sejm właśnie przyjął nowelizację prawa dro-
gowego, która zdecydowanie nie ułatwi życie kie-

rowcom. Zwłaszcza tym, którzy są na bakier z przepisami. 
Mandat za 8 tysięcy zł przy nie ujawnianiu sprawcy przekro-
czenia prędkości, ogromna grzywna za jazdę po alkoholu,  
a nawet podwójna stawka za wykroczenie w recydywie.  
A zmian jest jeszcze wiele. 07.11.2021 
 
 

R CK zaprosiło 10 listopada na spektakl „Jo był ukra-
dziony”. Książka porusza kwestię Tragedii Górnoślą-
skiej, która obejmowała szereg działąń o charakterze 
zbrodniczym wobec cywilnych mieszkańców Górne-

go Śląska. Rozpoczęła się wraz z wkroczeniem wojsk radziec-
kich i polskich pod koniec stycznia 1945r. na terytorium ówcze-
snej Prowincji Gónośląskiej. Wiązała się z masowymi mordami, 
gwałtami, grabieżami i dewastacją materialnego dziedzictwa, 
tworzeniem przyzakładowych obozów pracy oraz obozów kon-
centracyjnych, a także z deportacjami do Związku Radzieckiego 
oraz wysiedleniami Ślązaków zweryfikowanych jako Niemców. 
Tym działaniom towarzyszyły nadużycia o charakterze material-
nym oraz nieuzasadnione aresztowania. 08.11.2021 
 

M iasto Rydułtowy promowało się w Czechach.  
4  i 5 listopada w mieście partnerskim Rydułtów  
-  Orlovej (Czechy) odbyła się 25 Wystawa Sto-
warzyszeń. Dom Kultury w Orlovej na dwa dni 

stał się miejscem, gdzie wszystkie stowarzyszenia oraz organi-
zacje pożytku publicznego działające w miescie mogły zapre-
zentować swój dorobek. W wydarzeniu, jak co roku, udział 
wzięło także Miasto Rydułtowy, które reprezentował Krzysztof 
Jędrośka  -  Sekretarz Miasta Rydułtowy oraz Janina Chlebik-
Turek  -  dyrektor RCK „Feniks”. 08.11.2021 
 

D waj sprawcy rozboju zatrzymani. To nastolatkowie. 
Policjanci z Komisariatu Policji w Rydułtowach 
ustalili i zatrzymali sprawców rozboju, do którego 
doszło w rejonie ulicy Plebiscytowej w Rydułto-

wach. Sprawcy to 16letni uciekinier z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego i 17letni mieszkaniec Chorzowa. Dwaj młodzi 
mężczyźni, 29 listopada, zaatakowali pokrzywdzonego, pobili 
go i ukradli mu telefon, portfel, klucze i pendrrive’a. Funkcjona-
riusze bardzo szybko ustalili i jeszcze tej samej nocy zatrzymali 
jednego ze sprawców, 16letniego wychowanka MOW. Drugiego 

ze sprawców rozpoznali na drugi dzień po zdarzeniu w rejonie 
Dworca autobusowego w Rydułtowach. Po ucieczce i pościgu 
przez funkcjonariusza został zatrzymany. O ich dalszym losie 
zadecyduje sąd. 10.11.2021 
 

D o wodzisławsko-rydułtowskiego szpitala trafi nowy 
sprzęt. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej (PPZOZ) w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim wzbogaci się o nowy sprzęt. Do placówki 

trafi nowoczesny aparat USG. Pieniądze na ten cel przekazał 
samorząd Powiatu Wodzisławskiego. Nowa aparatura trafi na 
użytek oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. 
10.11.2021 
 

A ktywni Rydułtowy pobiegli trasą historycznych wy-
darzeń. Grupa Aktywni Rydułtowy, poza oficjalny-
mi obchodami Święta Niepodległości, już po raz 
drugi zorganizowała bieg śladami miejsc pamięci 

historycznych wydarzeń. 11 listopada zorganizowali swój wła-
sny bieg, aby uczcić pamięć Polaków walczących za wolność 
ojczyzny. 12.11.2021. 
 

W łodarze Rydułtów złożyli hołd walczącym o nie-
podległość Polski. 11 listopada w 103 rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodległości Bur-
mistrz Miasta Rydułtowy  —  Marcin Połomski, 

Zastępca Burmistrza  -  Mariola Bolisęga, Sekretarz  -  Krzysz-
tof Jędrośka,  Przewodniczący Rady Miasta  -  Lucjan Szwan 
wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta  -  Markiem Wy-
styrkiem i Barbarą Wojciechowską oraz pozostałymi radnymi 
upamiętnili tych co oddali życie za Ojczyznę. Zapalono znicze  
i złożono kwiaty pod Pomnikiem Walk i Zwycięstwa oraz po-
mnikiem powstańca Jerzego Dembczyka. Samorządowcy oddali 
także hołd zmarłemu niedawno kpt. Robertowi Grzybkowi  -  
żołnierzowi AK, a następnie udali się na Mszę Św. w kościele 
pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w intencji Ojczyzny. 
12.11.2021 
 

S amorządowcy rozmawiali o przejęciu terenów od PKP. 
W piątek 5 listopada odbyło się spotkanie przedstawi-
ciela zarządu PKP S.A. z samorządowcami z regionu, 
którym zależy na nieodpłatnym przejęciu nieruchomo-

ści PKP, aby m. in. Móc utrzymywać drogi dojazdowe do do-
mów w okresie zimowym lub przygotować nowe inwestycje. 
12.11.2021 
 

P olicjant pracujący na co dzień w Komendzie Powiato-
wej Policji w Mikołowie zatrzymał sprawcę kradzieży 
w jednym ze sklepów w Rydułtowach na ul. Obywatel-
skiej. Zwrócił uwagę na mężczyznę, który chował arty-

kuły sklepowe do swojej odzieży. Funkcjonariusz obserwował 
go i kiedy ten wyszedł za linię kas, nie płacąc, zainterweniował  
i zatrzymał mężczyznę. Wezwał na miejsce patrol, któremu 
przekazał złodzieja. Okazało się, że 24-letni mieszkaniec powia-
tu wodzisławskiego ukradł artykuły sklepowe na kwotę 189,90 
złotych. 24-latek został ukarany mandatem karnym za kradzież. 
Ponadto nie miał maseczki, więc został ukarany kolejnym man-
datem. 12.11.2021 
 

EXPRESOWO  Z  ŻYCIA   MIASTA 
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P ożar piwnicy. Zapaliło się składowane drewno. Do 
zdarzenia doszło 12 listopada około godziny 18.30 na 
ul. Skalnej w Rydułtowach. Strażacy zostali zadyspo-
nowani do pożaru w piwnicy domu jednorodzinnego. 

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że zapaliło się składo-
wane w kotłowni drewno opałowe. Nikt nie został poszkodo-
wany. Zadymieniu uległy pomieszczenia piwniczne oraz klatka 
schodowa. Straty to między innymi składowane drewno oraz 
okienko, które zostało nadpalone. 13.11.2021 
 

K olejny pożar w Rydułtowach. Straty na około 10-
0.000 zł. Do zdarzenia doszło 12 listopada około 
godziny 19.00 w Rydułtowach na ul. Wróblew-
skiego. Zgłoszenie dotyczyło pożaru domu jedno-

rodzinnego, który służył jako hotel (wynajmowane były tam 
pokoje pracownicze). Zgłaszającym była jedna z osób zamiesz-
kujących budynek. W zdarzeniu poszkodowany został mężczy-
zna lat 27. Całkowitemu spaleniu uległy drewniane schody na 
klatce schodowej, ucierpiały także ściany oraz podłogi. Praw-
dopodobną przyczyną wybuchu pożaru było zaprószenie ognia 
w holu budynku. 13.11.2021 
 

M łodzi mundurowi z Rydułtów złożyli ślubowa-
nie. Uczniowie z klasy mundurowej w zawodzie 
technik-logistyk o specjalności wojskowej  
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2  

w Rydułtowach złożyli na rynku w Rydułtowach uroczyste 
ślubowanie, któremu towarzyszył ceremoniał wojskowy. 
Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoł oraz odebrali  
z rąk wojskowego komendanta uzupełnień ppłk Andrzeja Kuca 
i starosty powiatu wodzisławskiego Leszka Bizonia berety oraz 
szkolne tarcze. 18.11.2021 
 

W  Rydułtowach chcą kształcić przyszłych styli-
stów i projektantów mody. Prawdopodobnie od 
przyszłego roku szkolnego będzie nowe Tech-
nikum w Rydułtowach. Uczniowie będą mieli 

do wyboru dwa kierunki: stylista oraz przemysł mody. Jest 
duże zainteresowanie na osoby w takich zawodach  -  uważa 
wodzisławskie starostwo. 
 

W  Rydułtowach paliła się … szambiarka. Do zda-
rzenia doszło we wtorek, 23 listopada około 
godz. 8.00 rano na ul. Pietrzkowickiej w Ryduł-
towach. W ogniu stanęła tam kabina wozu do 

wywożenia nieczystości. Samochodem poruszały się dwie oso-
by, nie wymagały pomocy medycznej. Prawdopodobną przy-
czyną pojawienia się ognia było zwarcie w instalacji elektrycz-
nej. Spaliła się kabina samochodu.  Straty oszacowano na oko-
ło 50.000 zł. 24.11.2021. 
 

P oszukiwana przed policjantami chciała schować się 
… w zaroślach. Rydułtowscy kryminalni ustalili miej-
sce pobytu kobiety poszukiwanej w celu odbycia kary 
182 dni pozbawienia wolności. Kiedy poszukiwana 

zauważyła zbliżających się do niej policjantów, zaczęła odda-
lać się w pobliskie zarośla. 31-latka jednak szybko została za-
trzymana. Odsiadka prawdopodobnie się przedłuży, ponieważ 
kobieta odpowie za zniszczenie mienia, którego dopuściła się 
w ostatnim czasie. Zniszczyła ona wyposażenie mieszkania, 

uszkodziła drzwi wejściowe, a także powyrywała ze ścian ka-
ble elektryczne w niezamieszkałym budynku, w którym od 
pewnego czasu przebywała bez zgody właścicieli. 25.11.2021 
 

D zik wystraszył mieszkańców Rydułtów. Czy może 
być niebezpieczny? Choć dzik powinien nam się 
kojarzyć głównie z lasem, w ostatnim czasie coraz 
częściej możemy spotkać te zwierzęta w mieście. 

Radna Joanna Kubala zaalarmowała mieszkańców Rydułtów  
o tym, że po mieście biega dzik i może być niebezpieczny. 
Mieszkańcy boją się o bezpieczeństwo swoje i dzieci. Koła 
łowieckie regularnie odławiają dziki, których populacja szybko 
się powiększa, jednak jak widać, problem jest nie tylko aktual-
ny, co coraz bardziej powszechny. 29.11.2021 
 

C 
ieszyn podpatruje Rydułtowy w tym, jak dbać  
o seniorów. Stowarzyszenie Moje Miasto zrzesza 
ludzi aktywnych, niezależnych politycznie, chcą-
cych wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem roz-

wój inicjatyw lokalnych. Z ich doświadczenia chcieli zaczerp-
nąć również urzędnicy z Cieszyna. 01.12.2021 
 

S 
trażacy interweniowali przy ul. Obywatelskiej. Samo-
chód wypadł z drogi. Tuż przed godz. 22.00 w piątek 
3 grudnia na ul. Obywatelskiej w Rydułtowach doszło 
do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu oso-

bowego. Auto wypadło z drogi i zjechało z skarpy. W wyniku 
tego zdażenia mężczyzna doznał licznych obrażeń i został 
przewieziony do szpitala w stanie nie zagrażającym życiu. W 
czasie prowadzenia pojazdu kierujący był trzeźwy. 06.12.2021 
 

Z  mikołajkowymi prezentami u dzieci w szpitalu  
i placówkach opiekuńczych. Mikołajki to dzień,  
w którym każde dziecko powinno się cieszyć. Z tej 
okazji władze powiatu podarowały prezenty dzie-

ciom hospitalizowanym w szpitalu w Rydułtowach oraz prze-
bywającym w powiatowych placówkach opiekuńczych. W rolę 
powiatowego „Mikołaja” wcieliła się członkini zarządu powia-
tu, Krystyna Kuczera. Z powodu sytuacji epidemiologicznej 
przygotowane przez starostwo podarki zostały przekazane nie 
bezpośrednio najmłodszym, ale pracującym tam dorosłym, 
którzy im je przekazali. Wszystko po to, aby mikołajki były nie 
tylko miłe i sympatyczne, ale również zdrowe i bezpieczne. 
07.12.2021 
 

R ośnie liczba zakażonych korona wirusem w powie-
cie wodzisławskim. Na terenie powiatu wodzi-
sławskiego 6 grudnia odnotowano 55 zakażonych 
Cowid-19, miesiąc temu 34. Kolejna fala pandemii 

korona wirusa nabiera tempa i przybiera na sile. 07.12.2021 

 

Ba podstawie wiadomości  z innych mediów zebrała J. Oleś 

https://www.nowiny.pl/Rydułtowy https://www.rydultowy.pl 
https://www.faceboo.k.com  https://www.radio90.pl/tag/
rydultowy  
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W grudniowym numerze „KLUKI”, w kąciku z poezją, oddaję czytelnikom wiersze autorstwa: Teresy Jagiełło, Bartosza Mikołaja 
Ryszki, oraz mój. 
Życząc spokojnych, rodzinnych  Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.  Pozdrawiam.    

Ewa Wierzbinska-Kloska 

 

W I G I L I A 
  
zieleń igliwia przybrana  
kolorami się mieni 
zapatrzona jak dawniej 
w odwieczny urok choinki 
 
milczę przez chwile zadumana 
w barwnych iskierka widzę bliskich 
twarze którzy przeszli na drugą stronę 
życia 
 
ty podchodzisz do mnie po cichu 
głos masz łagodny - życzliwy 
spójrz kochana za oknem 
na niebie świeci pierwsza  
gwiazda 
 
dziś wieczór szczególny  
zasiądźmy jak zawsze do  
stołu 
 
z bielą opłatka wśród życzeń 
płynie wdzięcznie kolęda  
~Cicha noc~ 
 
wiara - nadzieja i miłość  
od nowa w nas dzisiaj się  
zrodzi  
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 
 

Tej nocy czar    
  
Ciepłe kapcie i ogień z kominka 
I choinka już cała w błyskotkach 
Białym szlakiem renifer przemyka 
Ciągnie sanie, więc pewnie go spotkasz 
 
Płatki śniegu się topią na dłoni 
Mróz na szybach swe bajki maluje 
Dzwonek lekko przy saniach zadzwonił 
Już świąteczną nas magią czaruje 
 
Gwiazdka szczęścia zabłyśnie o zmroku 
Bo jej światło docierać chce wszędzie 
Łza zawiśnie na białym obłoku 
Mały Jezus cichutko przybędzie 
 
Rączkę wzniesie jak w geście przyjaźni 
By radości już nic nie zmąciło 
Teraz będzie na pewno nam raźniej 
Więc pozwólmy, niech w sercach trwa miłość 
 

  Teresa Jagiełło 
 

Przy żłóbku nocą 
 
Stoimy dzisiaj przy Twej kołysce 
Zbyt głośno płaczesz Dziecino 
Nie masz kołderki, by nóżki przykryć 
I zimno na sianku zimą. 
 
Zamarzły okna małej stajenki 
Mróz tworzy nowe obrazy 
Są trzej królowie by złożyć pokłon 
Gdy wielki cud się wydarzy. 
 
Wyciągasz do nas zziębnięte rączki 
I wszystkim darujesz pokój 
 Nawet, gdy mama w ramionach tuli  
Trudno nie płakać… o zmroku 
 
Gdy świat ogarnia magia tej nocy 
W przyjaźni łączą się dłonie 
Światło choinki mruga nadzieją 
A świeca miłością płonie 
 
 I my, co roku jesteśmy z Tobą 
 Smutek nam w sercach rozwiewasz  
 Teraz nie będzie już nikt samotny  
 Choć szronem bielą się drzewa 
 
Każdą rodzinę i nas przyjaciół 
Połączą wielkie minuty 
Choć czasem trudno, choć czasem boli  
Dziś szczęścia nie da się ukryć 
                      

Teresa Jagiełło 
Po prostu kochaj 
 
rozkwita uśmiech na twej twarzy 
w umyśle myśli pozytywne 
co dziś dobrego się wydarzy 
gdy do wszechświata miłość wyślesz 
 
oczekuj tylko dobrych zdarzeń 
i kochaj ludzi wszystkich wokół 
niech miłość będzie drogowskazem 
gdy duch poderwie się do lotu 
 
miłość w kolory świat maluje 
więc nie szczędź jej a znajdziesz wszystko 
bo dobrze wiesz i dobrze czujesz 
w sercu zaczyna się obfitość 
 
i jeśli spytasz mnie o radę 
to powiem kochaj tak po prostu 
dzięki miłości sens odnajdziesz 
prawdziwą radość oraz spokój 

 
16.11.2021   Bartosz Mikołaj Ryszka 
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Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9  
w Rydułtowach służą pomocą tel. +48 691 101 688  

Wizyty prywatne: 
Chirurgia  
Dermatologia 
Urologia 
Reumatologia 
USG, Doppler, Radiologia 
Kosmetologia 
Trychologia 
Podologia 
Poradnia dietetyczna DIETIKO�  

W Rydułtowach się dzieje..  

 

Mimo pandemicznych ograniczeń, życie publiczne pomału wraca 
do normy. Szczególnie ostatni miesiąc listopad obfitował w wie-
le wydarzeń, mimo iż tak późna pora roku raczej do tego nie 
skłania. Bardzo widoczne były roboty w otoczeniu 
„machnikowca” gdzie widać już zarysy budowanego amfiteatru, 
na kilku ulicach firmy bardzo sprawnie budują sieci gazowe, 
pięknie prezentuje się modernizowane Osiedle Karola i z miesią-
ca na miesiąc nasze miasto się zmienia. Bardzo głośnie medialnie 
okazała się nasza uroczystość związana z poświęceniem tablicy 
przed bramą kopalni Rydułtowy ku pamięci górników z lat  1920 
i po 1945 roku. Tylu znakomitych i znaczących Gości już dawno 
nie było w Rydułtowach a relacja telewizyjna i prasowa z uro-
czystości przeszła na cały kraj. Podniosłości na koncercie  
w RCK Feniks dodała uroczystość odznaczenia naszego wspa-
niałego dyrygenta Orkiestry KWK Rydułtowy Jana Wojaczka 
Złotym Krzyżem Zasługi a koncert był przedni, bo też wystąpiły 
wspaniałe zespoły z którymi współpracujemy od lat. Pięknie 
wypadł wyścig MTB na terenie za Urzędem Miasta zorganizo-
wany z okazji Narodowego Święta Niepodległości, były też im-
prezy sportowe na stadionie ale do udanych (z powodu nikłej 
frekwencji) niestety nie mogę zaliczyć  uroczystej mszy świętej  
w kościele na Orłowcu mimo iż organizacyjnie było tak  jak po-
winno, choć moim zdaniem należało na zakończenie odśpiewać 
nasz hymn państwowy, bo była to ogólnopolska akcja. RCK pra-
wie na każdy dzień miała ofertę, zaś wydarzeniem artystycznym 
był niewątpliwie koncert  pieśni operetkowych „Wielka sława to 
żart”. Wydarzeniem też był harcerski „Festiwal na błękicie” zor-

ganizowany przez Komendę rydułtowskiego hufca. Wystąpiły  
w 3 częściach zespoły reprezentujące gromady zuchowe oraz 
drużyny harcerskie, zespół muzyczno -wokalny hufca, oraz se-
niorzy z TMR wspomagani  z sali przez seniorskie stowarzysze-
nie „Czuwaj”. Komendantka Hufca Zuzanna Kała poprosiła  
o wsparcie finansowe na remont harcówki co spotkało się z po-
zytywnym odzewem również z naszej TMRu strony. W tym sa-
mym dniu w SP1 odbył się Ogólnopolski turniej tańca towarzy-
skiego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Moje Miasto i to 
też było nie lada wydarzenie. Na pięknej zabawie bawili się eme-
ryci z klubu Emeryta KWK Rydułtowy. Prawie każdego dnia 
można było na Facebooku oglądać relacje kolarzy, biegaczy, 
relacje z meczów, więc widać, że nie wszyscy ślęczą przed tele-
wizorami, że jest znaczna grupa aktywnych młodych i seniorów. 
Trochę zaskoczyła mnie informacja o rezygnacji Dyrekcji kopalń 
i związków zawodowych z organizacji popularnej Barbórki  
i karczm piwnych  -   przecież podobno wszyscy górnicy są za-
szczepieni! Odbędzie się jednak Jarmark Świąteczny na rynku  
w dniach 4-12 grudzień (relacja w następnym numerze) gdzie 
11tego grudnia od godz16.30 nasza Klika wraz z przyjaciółmi, 
zespołem „Rzuchowianki” i zespołem „Kokoszyczanki” da 45 
minutowy koncert. W kilka dni później  14tego grudnia organi-
zujemy uroczystość barbórkowo -opłatkową w czernickim lokalu 
dla 50 osób grupy Członków TMRu a w 2 dni później podobną 
imprezę organizuję Klub Emeryta. Wiemy też, że odbyło się wie-
le imprez andrzejkowych i nie słyszeliśmy by gdziekolwiek do-
szło do ewidentnego złamania przepisów sanitarnych. Tak trzy-
mać! Relacje zdjęciowe w środkowej części Kluki.  

H. Machnik 
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UWAGA   MIESZKAŃCY!!! 

Pomóżmy naszemu szpitalowi wpłacając dowol-
ną kwotę na konto Powiatowego Publicznego Za-

kładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i Wodzisławiu Śl. 

 z dopiskiem "�a leczenie" 

Konto: 

 63 1560 0013 2367 2176 2323 0001 

Za Zarząd  

Towarzystwa Miłośników Rydułtów  

Henryk Machnik 

 

Składamy najserdeczniejsze  
życzenia urodzinowe  

grudniowym  solenizantom!!  
A są to: 

 
1. Krystyna Barnabas 

2. Urszula Jeż 

3. Małgorzata Kubik 

4. Ryszard Malerz, 

5. Barbara Pałka 

6. Maria Pawełek 

7. Ewa Pietrwalska 

8. Magdalena Wadas 

9. Jerzy Ziętek 

Przypominamy naszym czytelnikom, że siedziba 
KLUKI oraz Towarzystwa Miłośników Rydułtów 
znajduje się w Rydułtowach, na ulicy Plebiscyto-

wej nr 47 na I piętrze, nad apteką! 
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22 listopada br. w Sali Sejmu Ślą-
skiego ogłoszono wyniki organizo-
wanego przez Wojewodę Śląskiego 
konkursu na najaktywniejszą senior-
kę i najaktywniejszego seniora w wo-
jewództwie śląskim. To już czwarta 
odsłona konkursu Wojewody Śląskie-
go „Aktywny Senior”, który organi-
zuje działająca przy Wojewodzie Ślą-
skim Rada ds. Rodziny. Celem kon-
kursu jest wyróżnienie seniorek i se-
niorów podejmujących działania na 
rzecz środowiska osób starszych oraz integracji mię-
dzypokoleniowej w województwie śląskim. W tym 
roku tytuł najaktywniejszej seniorki zdobyła Pani 
Agnieszka Rusok, mieszkanka miejscowości Pstrąż-
na w Gminie Lyski! 
Pani Agnieszka Rusok to długoletnia przewodniczą-
ca Koła Gospodyń Wiejskich Pstrążna od 2002r. do 
2018r., współzałożycielka i pomysłodawczyni ze-
społu „Melodia”  i grupy kabaretowej. Pani Rusok 
przez lata angażowała się w społeczną   działalność 
na rzecz swojej miejscowości, czego ukoronowa-
niem było wydanie książki jej autorstwa „Pstrążna. 
Moja wioska ukochana”. W 2017r. była nominowa-
na do konkursu osobowość roku 2017 w plebiscycie 
Dziennika Zachodniego za promowanie lokalnej tra-
dycji i historii. Organizatorka i współorganizatorka 

licznych imprez okolicznościowych i konkursów 
z wiąz an yc h  z  t r ad yc j ą  w  re g ion ie .  
W 2000 roku zajęła II miejsce w Festiwalu Sztuki  
w Rybniku, z kolei w konkursie gawędziarzy zajęła 
dwukrotnie II miejsca i III miejsca oraz wyróżnienie.  
Pani Agnieszka dwukrotnie zakwalifikowała się do 
półfinału konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku” 
organizowanego przez Radio Katowice. Z tego tytu-
łu w 2014r. Pani Rusok pojechała do Brukseli. Zaw-
sze czynnie angażowała się i angażuje w pomoc cho-
rym i niepełnosprawnym odwiedzając ich z dobrym 
słowem otuchy i słodkim upominkiem. Pani 
Agnieszka jest uczestnikiem Dziennego Domu 
„Senior+” w Lyskach, gdzie z wielkim zaangażowa-
niem  aktywnie uczestniczy w zajęciach i dzieli się 
swoim doświadczeniem zdobytym w relacjach spo-
łecznych i pracy z innymi  ludźmi. 
 
Laureatce serdecznie gratulujemy wyróżnienia i ży-
czymy dużo zdrowia! 
 

Urząd Gminy Lyski 
 

Agnieszka Rusok laureatką Konkursu  
„Aktywny Senior, Aktywna Seniorka 2021" 
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19 listopada w Ośrodku Wspierania Rodziny zostało 
zorganizowane spotkanie ś rodowiskowe  
pt. Lysecka Dynia - w ramach Inicjatyw Obywatel-
skich z projektu „Zmniejszania poziomu wykluczenia 
społecznego w Gminie Lyski”. Impreza środowisko-
wa odbyła się dzięki  zaangażowaniu aktywnych 
mieszkańców Lysek i Nowej Wsi i współpracy 
Ośrodka Wspierania Rodziny. 
Mini piknik był podsumowaniem projektu  – 
„Lysecka Dynia”, gdzie na bardzo licznie przybyłych 
uczestników czekało wiele atrakcji. Jedną z nich był 
występ grupy Adagio, którego popisy umiliły czas 
spotkania. Było to czwarte spotkanie w ramach pro-
jektu. Pierwsze trzy spotkania odbyły się w Dzien-
nym Domu Senior+ z przedszkolakami z Lysek , ro-
dzicami i naszymi seniorami. 
W ramach spotkania odbył się konkurs na najsmacz-
niejszą zupę dyniową.  W konkursie tym brały udział 
panie z kół gospodyń i nieformalnych grup społecz-
nych tj.: KGW - Bogunice, Pstrążna, Adamowice, 
Koło Zwonowianki, Seniorki z Lysek, Aktywne Ko-
biety z Nowej Wsi oraz nieformalna grupa „Sąsiedzi” 
z Dzimierza.Wszystkie grupy przygotowały prze-
pyszne zupy dyniowe - które degustujący oceniali  
i wybrali najsmaczniejszą. Okazała się nią zupa z Bo-
gunic. Można było także spróbować kompotu dynio-
wego, babeczek dyniowych i bigosu. Ale królową 
wieczoru była Zupa Dyniowa. Na przybyłe dzieciaki 
czekało także wiele atrakcji, m.in. malowanie twarzy, 
kącik plastyczny i bajka, a także upominek.     
Do realizacji tego projektu przyczyniły się Panie 
współautorki projektu Agnieszka Czyż, Barbara Ma-
sarczyk i Magdalena Bochenek, a także nasi nieza-
wodni wolontariusze i wszyscy pracownicy Ośrodka 
Wspierania Rodziny . 

Urząd Gminy Lyski 

MI�I PIK�IK – LYSECKA DY�IA 
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Wiadomości ze świata i kraju przerażają: strzelaniny, na-
jechanie autem na dziecięcy pochód, umierające dzieci, 
matki i młodzi mężczyźni po polskiej stronie granicy, 
kolejne katastrofy związane ze zmianą klimatu, epidemie,  
ruch antyszczepionkowców i w zasadzie bezradność  wo-
bec tych przerażających zjawisk większości elit rządzą-
cych krajami. Rozumnie patrząc na wydarzenia  na grani-
cy to nie mogę pojąć dlaczego nie postępuje się inaczej  
z emigrantami. W moim przekonaniu gdyby Władze zgo-
dziły się na wpuszczanie przykładowo 50 rodzin emigran-
tów celem ulokowania w obozie i zweryfikowania, to 
problem z emigrantami miałyby władze białoruskie by 
wśród emigrantów zaprowadzić porządek. Tak jak to jest 
w tej chwili osoby niepożądane  w sposób uporządkowa-
ny można by było odsyłać do krajów skąd przybyli. 
Obecne „pilnowanie” granicy z wypychaniem nawet 
dzieci za druty to rodzaj barbarzyństwa bo emigracji nie 
da się zatrzymać ale trzeba nadać jej charakter uporząd-
kowany a przede wszystkim humanitarny bo ponoć jeste-
śmy nadzwyczajnym  krajem katolickim a obecne działa-
nia pokazują, że jesteśmy krajem  gdzie 30% mieszkań-
ców w emigrantach widzą tylko wrogów, gwałcicieli, 
zabójców itp., choć akceptują emigrację członków swoich 
rodzin do innych krajów. Widać przyśpieszone działania 
związane z walką z niską emisją. Raz jeszcze pytam co  
z pokoleniem 80latków mieszkających  samotnie w do-
mach jednorodzinnych. Kto i na jakich zasadach udzieli 
im pożyczki na zmianę źródła ogrzewania? Mamy gru-
dzień i ogromną umieralność na cowida a prawie 45% 
ludzi nadal niezaszczepionych — tego nie potrafię zrozu-
mieć  -  czy niezaszczepieni nie powinni ponosić kosztów 
leczenia, przecież nie korzystają z możliwości bezpłatne-
go szczepienia a są większością wśród poważnie zarażo-
nych i leczonych szpitalnie. Imprezy masowe są organi-
zowane nikt nie sprawdza paszportów cowidowych, więc 
po co to było? Organizowaliśmy również imprezę dla 

więcej niż 150 osób i muszę przyznać, że większość  
w RCK Feniks dostosowała się do zaleceń, czyli maski  
i co drugie miejsce zajęte. Z satysfakcją informuję, że 
uroczystość poświęcenia tablicy przed bramą kopalni 
„wyszła” nadzwyczajnie za co pragnę podziękować Wła-
dzom Kopalni, Władzom Miasta, Parlamentarzystom, 
Pocztom sztandarowym miasta i kopani, warcie honoro-
wej rydułtowskich harcerzy, Orkiestrze KWK Rydułto-
wy, zaproszonym przedstawicielom rodzin wyróżnionych 
Osób, Proboszczowi Parafii św. Jerzego,  telewizji, redak-
torom gazet, fotoreporterom i wreszcie gospodarzom uro-
czystości - czyli przedstawicielom Władz TMR i zespoło-
wi „Klika Machnika”, który tym razem zaprezentował się 
w strojach górniczych. Potem było spotkanie w Klubie 
SITG, gdzie Goście mogli podzielić się refleksjami zwią-
zanymi z odbytą uroczystością a potem wszyscy zostali 
zaproszeni na koncert do RCK Feniks. O godz 17.00 pro-
wadzący: Aleksandra Wolner i Jerzy Majer przywitali 
przybyłych na koncert oraz zespoły artystyczne. Jako 
pierwszy na scenę weszła Orkiestra KWK Rydułtowy  ale 
zanim rozpoczęła  koncert odbyła się miła uroczystość  -   
Senator Ewa Gawęda i Burmistrz Marcin Połomski wrę-
czyli kapelmistrzowi Janowi Wojaczkowi Złoty Krzyż 
Zasługi przyznany na wniosek pani Senator przez Prezy-
denta Andrzeja Dudy. Potem pięknie zaprezentowała się 
orkiestra z solistkami a dalej tancerki „Mini Klarnetki”, 
solistki i soliści „Czelodki”, Chór „Cecylia”, Zespół 
„Kokoszyczanki”,  „Olzanki”  i „Klika Machnika”. 
Wszyscy pięknie się zaprezentowali za co serdecznie 
dziękuję. Zapewne szerszy opis jest w tej  Kluce wraz ze 
zdjęciami ale ze swej strony chciałbym jeszcze dodać, że 
dla wszystkich członków zespołów i nie tylko, przygoto-
waliśmy posiłek i napoje, obsłużyliśmy  szatnię i zabez-
pieczyliśmy obsługę widowni za co naszym ofiarnym 
Członkiniom serdecznie dziękuję. Za całokształt obsługi, 
w tym stronę medialną serdeczne podziękowania składam 
Personelowi RCK a także Wszystkim, którzy przybyli  
i oklaskiwali ten piękny koncert. To nie wszystko, dzień 
wcześniej na zaproszenie KGW Łąńce nasz zespół „Klika 
Machnika” wystąpił w Sali OSP Łańce wraz z innymi 
zespołami z piosenkami patriotycznymi a tydzień później 
w Wodzisławiu Śl. na 10-leciu Zespołu „Kokoszyczanki” 
w programie przygotowanym przez ten wspaniały zespół. 
Niestety nie udało się wystąpić w Pszowie i tylko nasza 
delegacja w składzie: Anna i Stanisław Płoński złożyli  
w imieniu TMRu życzenia i kwiaty a kolega Stanisław 
dodatkowo zaśpiewał. Tak trzymać! 

 

Henryk Machnik 

Moje  rozważania. 
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�iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Rydułtowy, ul. Tetmajera 150  
tel. 32 72 94 068,  32 72 94 933  

 

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach  
podpisanych kontraktów z �FZ 

 

Lekarza POZ, Ginekologiczno-położnicza, Dermatologiczna, Okuli-
styczna, Laryngologiczna, Leczenia bólu,    Neurologiczna, Urazo-
wo-ortopedyczna, Leczenia uzależnień, Medycyny paliatywnej, 
Hospicjum domowe,  

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach  

usług komercyjnych (odpłatnych)   


