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Wyśpiewali Radość w Rydułtowach. Koncert w przeddzień Święta �iepodległości. Do udziału w koncercie 
zaprosiło Towarzystwo Miłośników Rydułtów. Sala widowiskowa RCK wypełniła się słuchaczami, a na scenie zaprezentowały 
się dzieci ze szkół i przedszkoli (Przedszkole  Nr4, młodzież z klasy 1a z SP4). Wystąpił także zespół Kokoszyczanki, który nie-
dawno zdobył aż dwie nagrody Grand Prix za występy na cenionych konkursach. Zaprezentował się również zespół „Nasza Kli-
ka”. Wystąpiły również „Dzimierzanki”, „Rzuchowianki”, chór „Cecylia”, zespoły „Czelodka”, „Rydance”, „Czwóreczki”, 
„Klarnetki Mini”, zespół wokalny OPP „Pytasz mnie”, „LETA za Lientu”, zespoły instrumentalno-wokalne „Grosik” i „Jest takie 
miejsce”, W koncercie udział wzięli przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Marcinem Połomskim i zastępczynią burmi-
strza Mariolą Bolisęgą, a także zaproszeni goście, m.in. senator Ewa Gawęda oraz posłowie Marek Krząkała i Krzysztof Ga-
dowski, a także członek zarządu powiatu wodzisławskiego Kornelia �ewy. Imprezę prowadziła Janina Chlebik-Turek. 
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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!  

 

Baśnie i klechdy  
 
O smarkatym Matysku 
 
 Był jeden zegrodnik blisko królewskiego pałacu. Miał trzech 
synów: dwa byli mądrzy, a trzeci był głupi – (to jest) za głupiego go 
mieli. Ci dwa do lasa jeździli na drzewo i tak powiadali temu głu-
piemu: 
 - Ty głupi bracie, ty myślisz, iże będziesz wdycki na piecu 
leżał. Ty też musisz do lasu jechać. 
 A on powiedział: 
 - Wy, bracia, wy myślicie, iż ja do lasa nie zajadę? 
 Stał z onego pieca, wzion chude konie od swojego ojca i 
jechał do lasa. Zajechał do lasa i nakładł tela drzewa na wóz, co 
ujechać nie mógł. 
 Jak do domu wyjechał, jechał przez most, kędy pryncesa 
zaglądała z pałacu królewskiego. On przejechał bez ten most i wi-
dział tam wielką szczukę na piasku się walać. Tak on szedł ku tej 
szczuce, wzion ją do rąk i powiadał: 
 - Szczuko moja, cóż ci uczynić mam? 
 A ona powiadała: 
 - Nic złego, Smarkaty Matysku! Jak co potrzebujesz ode 
mnie, spomnij se na mnie. 
 On odjechał do lasa i nakładł drzewa moc na wóz, na swoje 
konie, co miał z domu. Poczon jechać w tym razie konie nie mogły 
tego zmóc. On przyszedł do tych koni, wzion bić a chciał jechać 
precz z tym drzewem, co nakładł, konie nie mogły zmagać. On po-
tem rady nie widział. Spomniał se na szczukę , co ją we wodzie 
widział, a co mu powiadała: 
 - Matysku Smarkaty, szczucze przemówienie, boskie do-
puszczenie. 
 Powiedział: 
 - Aby mnie się tu stały piękne konie. 
 Tak jak mu się stały piękne konie, on wzion i jechał z tym 
drzewem aż do ojca swojego. 
 Przyszło mu jechać kole królewskiego pałacu, a pryncesa na 
niego wołała: 
 - Matysku Smarkaty, czemuś do lasa jechał z takimi chudy-
mi końmi, a terazki z lasa jedziesz takimi pięknymi? 
 On na to nic nie powiedział. Przyjechał do dom na plac swo-
jego ojca, zlazł z woza i szedł legnąć na piec, tam kędy zawdy legał, 
aże ścianę na dwór wykopał, co mógł nogi na dwór wyszczerzyć. 
Jak z tym drzewem przyjechał, tak on się o ty konie nie starał. Ko-
nie przyszły do masztalni, dycki piękne były, a żaden nie śmiał nimi 
jechać, jeny on. 
 Jak on z tego lasa jechał kole zamku, tak pryncesa na niego 
wołała: 
 - Smarkaty Matysku, kęś to wzion te konie? Tyś te konie 
ukradł, tyś jechał do lasa z chudymi końmi, a terazki jedziesz z lasa 
z takimi pięknymi końmi. 
 A on powiedział, aby się ta pryncesa skurwiła. 
 Nie trwało długo, tak za trzy sztwierci roku pryncesa syna 
porodziła. Jak pryncesa syna porodziła, tak król i królewna byli w 
wielkim smutku. I tak se z tego nic tak dalece nie robili. Dali posta-

wić wszystko wojsko, które jest pod jego parafią. Jak temu synowi 
było rok, tak on król dał wszystko wojsko powołać na swój plac, a 
co się chciał dowiedzieć, kto jest mężem pryncesy, ojcem tego sy-
na. Tak wszystko wojsko stanęło na plac w trzy (rzędy), a synek 
pryncesy między tymi (rzędami) chodził. Miał jabłko w garści, a 
kogo tym jabłkiem piźnie, ten ojcem będzie. ten synczek przeszedł 
wszystkie trzy (rzędy), żadnego nie znalazł. Jeden miejski sługa 
odezwał się do króla: 
 - Królu najjaśniejszy! Ja jeszcze wiem jednego człowieka, 
takiego, co go tu nie ma. 
 - A któż jest? 
 On powiedział: 
 - To jest ten Smarkaty Matysek, tego zegrodnika. 
 Król powiedział: 
 - Idźcie mi po niego, ja go tu chcę mieć. 
 I zaszli po niego. 
 - Smarkaty Matysku, pódź z nami. 
 A on powiedział: 
 - Po co? Ja tam nie pódę. 
 - Ja nic. Musisz iść z nami. 
 On poszedł z nimi i jak skoro stąpił do (rzędu), tak ten syn-
czek razem przybieżał i tym jabłkiem go piznął. Jak go synczek 
jabłkiem piznął, tak król się bardzo zagniewał i powiedział tak: 
 - Kiedy inszy ojcem nie jest, tak ja zrobię korab i moję pryn-
cesę i mojego zięcia wespół do tego korabiu zawrzę, a puszczę na 
morze, aż więcej ja o mojej pryncesie słyszeć nie będę, kiedy mi 
ona z takim podłym zegrodniczym synem uczyniła. 
 Jak był korab gotowy, tak ona pryncesa, Smarkaty Matysek i 
jeich syn do tego korabia zostali zawrzyci i puszczeni na morze. I 
płyną pierwszy dzień, drugi i trzeci. Już się chciało jeść wszystkim 
trzema. Pryncesa już se rady nie widziała od głodu. Tak padała: 
 - Smarkaty Matysku, daj mi jeść. 
 A on powiedział: 
 - Utrzej mi nos. 
 Przyszedł na obiad Smarkaty Matysek, zamyślił sobie: 
 - Szczucze przemówienie, boskie dopuszczenie, niech mi się 
tu stanie piękny obiad. 
 I tak się mu stał w tym korabiu piękny obiad. 
 On sobie poobiadował, a pryncesa bardzo miłosiernie na 
niego poglądała. Przyszło na drugi dzień, on zaś sobie na połednie 
obiad obstalował. 
 - Szczucze przemówienie, boskie dopuszczenie, niech mi się 
stanie jeszcze raz taki obiad, jakech wczora miał. 
 I on tak obiadował, a pryncesa na niego zaglądała miłosier-
nymi oczami a powiadała: 
 - Smarkaty Matysku, daj mi też. 
 A on jej powiadał: 
 - Utrzej mi nos! 
 I tak po obiedzie zaś było tak jak przedtem. Płynęli trzeci 
dzień. Już pryncesa przetrwać z głodu nie mogła ze swoim synem i 
tak przyszło połednie. 
 Smarkaty Matysek powiedział: 
 - Niech mi się stanie piękny obiad. 
 I tak mu się stał bardzo piękny obiad. On siadł do obiadu, tak 
pryncesa powiedziała: 
 - Smarkaty Matysku, daj mi też. 
 A on powiedział: 
 - Utrzyj mi nos 
 Tak ona zamrzyła oczy swoje, chyciła swój fartuch do garści 
i utrzyma mu nos. I z niego się stał śliczny panic, co go we Śląsku 
poszukać było. I tak się onej bardzo zalubił, iże bez niego żyć nie 
będzie. Już tak daleko myślała i namawiała go, aby był tak dobry a 

Podania 
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iżby do jeich rodziców się raz nawrócił. A on jej odpowiedział: 
 - Wiesz, moja najmilejsza pryncesa, wiesz jak twój ojciec 
nami obiema zgardził. A jestech ja powinien do twojego ojca się raz 
sprosić? 
 A ona go prosiła: 
 - A wiesz, najmilejszy kochanku, o co cię proszę? Jak ja 
tobie przaję moje serce, widzisz, ja tobie ofiaruję, a o co cię proszę, 
iżebyś ty był raz tak dobry a raz się nawrócił do ojca mojego. 
 A on powiedział: 
 - Po co na świecie, oni nas wygnali, do korabia zabili, na 
morze nas puścili, a więcej o nas słyszeć nie chcieli. Po cóż ja mam 
do nich iść? 
 Ale ona go prosiła: 
 - Mężu mój kochany, o co cię proszę, jeszcześ nie je mężem 
moim, ale ja se myślę, iże inaczej nie będzie, iże ty mężem moim 
zostaniesz. 
 A on powiadał: 
 - Cóż, ojciec twój zgardził tobą, zgardził mną i twoim sy-
nem. 
 Ale ona go prosiła: 
 - Smarkaty Matysku, uczyń to, abychmy z tego morza przy-
szli raz. 
 I on to uczynił. Płynęli na morzu i tak się dostali do kraja. I 
ta jak się dostali do kraja, on stanął w korabiu swoim i rzekł: 
 - Niech się ten korab rozerwie tu ze mną. 
 I tak się stało. Jak się korab rozerwał, on na ląd wezdrzał i 
tak se pomyślał: 
 - Szczucze przemówienie, boskie dopuszczenie, niech mi się 
tak stanie, aby mi tu się stały cztery konie, kolasa piękna, a Jach 
chcę zajechać do ojca mojej żony, choć ona jeszcze nie jest ślubna. 
Ale inaczej być nie może jeny tak, jak nam Bóg wszechmogący 
objawił. 
 Siedli do kolasy i przyjechali do ojca (jej). Tak ojciec wez-
drzał z pałacu swego i widzi córkę i ze synem jej i tak ze zięciem 
swoim, co on se o nim myślał. I tak wyskoczył z pałacu swego z 
wielką uciechą i chycił swoję córkę za kark: 
 - Córko moja, co się dzieje, iże ja cię widzę tukaj na lądzie z 
twoim synem i z twoim mężem, co go masz już pojmać. Terazki, 
ale zięciu mój, już moję cerkę masz poimać. Ale jeszcze ci jej nie 
dam, Te szańca moje co tu widzisz przede mną, iżebyś mi mi je 
równo uczynił. Jak ja jutro rano wyjadę, abych wszystko równo 
miał. 
 I tak król rano wyjechał i myślał, iże wszystko równo ma. I 
jechał (hen). Kędy jego szańca byli, piękna trawa na nich była. Tak 
on powiada kuczowi: 
 -Stój! Co się dzieje? Jach tu miał szańca, tukaj na nich pięk-
na trawa rośnie. 
 I tak przyjechali do dom: 
 - Zięciu mój, już królestwo masz odebrać, ale cóż, jeszcze ci 
go nie dam. I tak ci powiem: mam tu most jeden przed Odrą, a ja 
każę kuczowi zaprzęgać, a niż ja tam zajadę, żeby ten most był oze-
brany. 
 I tak kucza zaprzęgał czy najprędzej, a król też siadał czym 
najprędzej do kolasy a każe kuczowi jechać, aby jechał czym prę-
dzej, niż ten most ozebrany będzie. I tak kucza widzi, że ten most 
ozebrany jest. Stanął końmi przed mostem. A król powiada: 
 - Cóż robisz? 
 - Królu najjaśniejszy, a stoję, bo ten most jest ozebrany. 
 - Tak się nawróć nazad. 
 I przyjechali do dom nazad i tak powiedział: 
 - Zięciu mój, to wszystko coś uczynił, Praję ci, zięciem mo-
im będziesz. Ty królestwo moje odbierzesz, ale to wszystko, coś 
uczynił, niech się stanie tak, jak było: te szańca, coś ty porównał, 
niech będą szańcami, jak były. A ten most niech tak je mostem, jak 
był, a ty moim zięciem zostaniesz. 

 I dał zwołać wszystkich królów i książąt za jej zwołówkę. Po 
ziołówce, trzy tydni trwało i po trzech tydniach tak nabrali ślubu 
społem pryncesa z tym pięknym panicem tego zegrodnika. 
 A ten zegrodnik, on nie potrzebował nic inszego, jeny tylko 
jego syn go u siebie utrzymywał. 
 

O głupim Maćku 
 
 Była baba a miała synka. Kazała temu synkowi iść do fojta, 
wziąć nóż a wydłubać owcom wszystkie oka. Tak on szedł do ko-
ścioła i miał ciepać nimi. Wyciepał wszycie, obezdrzał se do kabzy 
i miał tam jeszcze jedno oko a ciepnął nim. A tam była baba. 
 Potem szedł ten Maciek do tej Hanule. Dała mu gruszek 
twardych. Ugryzł a pociepnął; nie smakowały mu, toż wszyckie 
pociepał. Szedł do dom a pytała się ta baba: 
 - Cóż ci tam dała Hanula? 
 - A dała mi gruszek. 
 - A kajż ich masz? 
 - Pociepałech ich. Jeszcze pójdę raz ku Hanuli. 
 Dała mu psiaczka, a wołał: ciu, ciu! a psy mu zeżarły. Przy-
szedł do dom a pytała się go matka: 
 - A cóżeś ty dostał? 
 - A psiaczka. 
 - A kajż go masz? 
 - Wołałech ciu, ciu! Szły psy a zeżarły mi go. 
 Szedł a dostał szrótek mięsa. Szedł a powiesił go sobie na 
powrózek a smyczył go do dom. Psy mu go zeżarły. Przyszedł do 
dom a pytała się go matka: 
 - Cóżeś to dostał? 
 - A cóż by mi dała? Szrótek mięsa. 
 - A kajż go masz? 
 - A powiesiłech se go na powrózek, a szły psy i zeżarły mi 
go. 
 I szedł tera zaś a dostał dwie szpilki. Szedł z nimi do siana. 
Jak mu się zależały, szedł po nie a prawił: 
 - Mamulku, już mam ich – a prawił – będziemy mieć ich 
parę razy ku hałeczkom ich. 
 Szedł jeszcze raz a dostał krowę. Wziął tę krowę a szedł z 
nią do komina. A jak mu się uwędziła, szedł po nią i nie mógł jej 
unieść. Tak szła mu matka ku niemu nieść a krała skwarki. A miał 
dać jelita na te skwarki. Ale wziął kocie i wcieknął na te skwarki a 
jelit nie dał. Przyszła matka ku niemu obezdrzeć, ale się już jelita 
pieką, a tam było kocie. Toż musiała wziąć to kocie a wyciepnąć 
na dwór. Jeszcze raz musiała pokrać te skwarki, a na te skwarki 
dała jelita. 
 Szedł ten Maciek sitka pojżczać i wrzeszczał: sitko rzytko. 
Młócili chłopi a lecieli za nim i wyprali mu. 
 A były tam baby i tarły len. A jak wytarły, to se potem wszy 
iskały. Szedł ten Maciek a prawił im: 
 - Boże, wam pomagaj i naspórz! 
 Leciały te baby, wyprały mu a przyszedł do dom. 
 Szedł po jelita kupić, a potem ich upiec. Potem jeszcze raz 
szedł do tej Hanule a nie wiedziała, co mu ma dać. Dała mu dwa 
cielęta, wziął jedno i przedał, a jedno zabił na pieczonkę. Potem go 
krali na pieczonkę, kładli do (blach) a piekli go. Jeśli żyją, to kawę 
piją, a jak są umrzyki, to ziemię gryzą. 
 
 Źródło: „Powieści ludu na Śląsku” Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 1953.  c.d.n  
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Referat Inwestycji  

 

1. POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ W 
MIESZKAL�YCH BUDY�KACH KOMU�AL�YCH 

 
Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 6,6a i Gen. Józefa Bema 28 
Miasto Rydułtowy  jest  w posiadaniu kompletnych dokumentacji  
projektowych niezbędnych do przeprowadzenia   postępowania   na   
wybór   wykonawcy   robót   budowlanych   na   zadaniach. 
Dokumentacje projektowe zostały wykonane przez Studio Architektu-
ry Bober Waldemar Bober oraz DSW Projekt Sp. z o. o. Trwa przygo-
towanie materiałów do ogłoszenia postępowań na wybór Wykonawcy 
robót. 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 70, budynek przy ul. Adama Mic-
kiewicza 6,  
Dla   budynku   przy   ul.  Adama  Mickiewicza  6  oczekuje   się   na   
przekazanie   dokumentacji   przez  Projektanta. 
Dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 70, Wykonawca złożył niekom-
pletną dokumentację projektową, oczekuje się na uzupełnienia.  
Termin opracowania dokumentacji dla termomodernizacji wyżej wy-
mienionych budynków zgodnie z zawartymi umowami upłynął w dniu 
10.01.2022 r.  
Wartość każdej z umów na prace projektowe: 41 820,00 zł 
Budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 38,  
Przygotowano  materiały   niezbędne   do   przeprowadzenia   postępo-
wania   na  wybór  wykonawcy robót   budowlanych   na   zadaniu.   W   
najbliższym   czasie   zostanie   ogłoszone   przedmiotowe postępowa-
nie. 
Przygotowywane   są  materiały   celem  ogłoszenia   postępowania  na  
wybór   inspektora   nadzoru inwestorskiego. 
Budynek przy ul. Raciborskie 242, 244, 427 
Termin składania ofert  w ogłoszonym dnia 21.09.2022  r.  postępowa-
niu na wybór  wykonawcy robót budowlanych upłynął 18.10.2022 r. 
W wyznaczonym terminie dla każdego z zadań wpłynęły 
cztery oferty cenowe na wartości: 
- dla budynku przy ul. Raciborskiej 242 od 883 210,13 zł do 1 017 
428,53 zł, 
- dla budynku przy ul. Raciborskiej 244 od 816 963,12 zł do 1 024 
226,72 zł, 
- dla budynku przy ul. Raciborskiej 427 od 640 726,61 zł do 824 56-
0,56 zł. 
Trwają prace komisji przetargowej celem wyłonienia wykonawcy 
Przygotowywano   materiały   celem   ogłoszenia   postępowania   na   
wybór   inspektora   nadzoru inwestorskiego. 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 49  
W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie na wybór 
wykonawcy robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu.  Przygo-
towywane są materiały celem ogłoszenia postępowania na wybór in-
spektora nadzoru inwestorskiego. 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 78 
W dniu 21.09.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie na wybór wyko-
nawcy robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu.  Termin skła-
dania ofert do dnia 18.10.2022 r.  Dla ww.  budynku nie wpłynęła 
żadna oferta. 
Planuje się ponowne ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy 
robót budowlanych. 
 

2. MODER�IZACJA BUDY�KU SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ �R 2 

 
Trwa rozliczanie zadania inwestycyjnego. 
 
3. MODER�IZACJA DROGI OSIEDLE ORŁOWIEC OD 

BUDY�KU �R 76 DO BUDY�KU �R 94 
Będą   przygotowywane   materiały   do   ogłoszenia   przetargu   na   
roboty   budowlane   w   trybie podstawowym 
 
4.  MODER�IZACJA OSIEDLA �A WZGÓRZU  -  ETAP I 
 
Wykonawca  robót  Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych z Rybnika 
pismem z dnia 23.09.2022  r. zgłosił   zakończenie   robót   budowla-
nych.  Powołano  komisję   odbiorową.  Zakończono   czynności od-
biorowe. Trwa rozliczanie zadania inwestycyjnego 
 
5.  POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ BU-
DY�KU KOMU�AL�EGO – OSIEDLE KAROLA 21 
w RYDUŁTOWACH 
 
Wykonawca   Przedsiębiorstwo   Usługowo-Handlowe   „Ecomplex”   
Grinspek   Ewa   Łuków   Śląski zinwentaryzował   i   zamówił   sto-
larkę   okienną   oraz  materiały   instalacyjne.   Rozpoczęcie   robót 
termomodernizacyjnych planuje się pod koniec października 2022  r.  
Termin zakończenia  robót: 22.06.2023 r.   
Dla przedmiotowego zadania sprawowany jest nadzór inwestorski. 
 
6. MODER�IZACJA UL. �OWEJ 
 
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji  Strategicznych.  W wyniku 
przetargu na roboty budowlane wybrano ofertę PRD Kuhn Spółki   z 
ograniczoną   odpowiedzialnością   z Krzyżanowic   za   cenę  3 963 
204,45   zł.  W dniu   18 października   2022   r.   planuje   się   podpi-
sać   umowę   na   realizację   robót   budowlanych.   Termin realizacji 
robót - do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
7. MODER�IZACJA UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTE-

GO 
W  dniu   12.10.2022   ogłoszono   zapytanie   ofertowe   na   opra-
cowanie   programu   funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budo-
wy kanalizacji deszczowej od ul. Raciborskiej do ul. Radoszowskiej 
wraz   z   odtworzeniem warstw  konstrukcyjnych   drogi   i  wyko-
naniem  nawierzchni   po   robotach kanalizacyjnych na odcinku od 
ul.  Raciborskiej  do budynku nr 22 wraz z budową oświetlenia w 
rejonie skrzyżowania z ul. Radoszowską. Termin składania ofert 
upływa z dniem: 21.10.2022 r 

 
 
8. BUDOWA PU�KTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL. 

OFIAR TERRORU 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach programu „Rozwój 
Lokalny”.  W dniu 23.09.2022 r.  został zawarty Aneks nr 2 termino-
wy na opracowanie dokumentacji  wraz  z uzyskaniem   stosownego   
zezwolenia   na   realizację   robót   do   dnia   09.11.2022 r.   W dniu 
23.09.2022 r. projektant, Janina Stula Mado 1 z Rybnika, złożył 
wniosek o pozwolenie na budowę wraz   z projektem   budowlanym   
do   organu   administracji   architektoniczno-budowlanej w Wodzi-
sławiu Ślaskim. Trwają prace projektowe nad pozostałą częścią do-
kumentacji technicznej. Wartość prac projektowych wraz z pełnie-
niem nadzoru autorskiego: 62 730,00 zł.  

9.   POPRAWA ATRAKCYJ�OŚCI ZAMIESZKA�IA – AD-
APTACJA SZTOL�I ĆWICZEB�EJ �A STRZEL�ICĘ 
SPORTOWĄ 

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 

i URZĘDU 

za okres od 22 września 2022r. do 19 października 2022r. 
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Projektant   przedstawił   koncepcję   strzelnicy   sportowej,   która   
została   zaakceptowana   przez inwestora. 
Trwają prace projektowe wykonywane przez AMBIENT Studio Pro-
jektowe Piotr Gara z Gliwic. 
Wartość   umowy:   132 840,00 zł   brutto.   Termin   opracowania   
dokumentacji   upływa   z   dniem: 15.12.2022 r. 

10. ZAGOSPODAROWA�IE TERE�ÓW POPRZEMYSŁO-
WYCH W REJO�IE BYŁEGO SZYBU LEO� III POD 
BUDOWĘ OSIEDLA MIESZKA�IOWEGO 

Inwestycja   została   ujęta   do   realizacji  w   ramach  programu  
„Rozwój   Lokalny”.  Trwają   prace projektowe.  Termin opracowania 
dokumentacji  upływa z dniem 30.11.2022 r.  Wartość umowy: 131 
500,00 zł. 

 11.   BUDOWA UL �OWEJ �A ODCI�KU OD UL. ORLOV-
SKIEJ DO  UL. STREFA GOSPODARCZA CELEM 
UDROŻ�IE�IA TERE�ÓW I�WESTYCYJ�YCH 

Trwają prace projektowe. Projektanci wystąpili do gestorów sieci o 
uzgodnienia branżowe, trwają prace geodezyjne oraz projektowe w 
branży drogowej oraz instalacyjnej. Wartość umowy na prace projek-
towe   wraz   z pełnieniem   nadzoru   autorskiego:  185 000,00   zł.   
Termin   opracowania dokumentacji upływa z dniem 28.02.2023 r. 

12.   BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. RACIBORSKĄ z UL. 
GAJOWĄ WRAZ z MODER�IZACJĄ UL. GAJOWEJ 

Zadanie zostało ujęte do  realizacji  w ramach Programu Rządowy 
Fundusz Polski  Ład:  ProgramInwestycji Strategicznych. W dniu 07 
października 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą - Bruki Trawiń-
ski  Sp.   z  o.  o.   z   siedzibą  w Raciborzu,   ul.  Elżbiety  41,   na  
wykonanie   robót  w  formule „zaprojektuj   i  wybuduj”   dotyczą-
cych  budowy   drogi   łączącej   ul.   Raciborską   z ul. Gajową  wraz z 
modernizacją ul. Gajowej.  
Wartość   zawartej  umowy:  9.712.500,00  zł.  Termin  realizacji  
umowy:  25 miesięcy  od dnia   jej podpisania, tj. 07 listopada 2024 r.  
 
13.    BUDOWA  ZABEZPIECZEŃ  PRZECIWPOWODZIO-
WYCH �A TERE�IE MIASTA RYDUŁTOWY 

Zadanie zostało ujęte do  realizacji  w ramach Programu Rządowy 
Fundusz Polski  Ład:  Program Inwestycji Strategicznych.  Trwają 
prace projektowe wykonywane przez konsorcjum firm: lider: MT– 
ECO Sp.  z o.o.  z Imielina  i partner:  JUSTMAR Turczyński Marcin 
z Chełma Śląskiego,  dotyczące szczegółowych   rozwiązań   zabezpie-
czeń   przeciwpowodziowych.   Termin  wykonania   kompletnej doku-
mentacji projektowej z uzyskaniem stosownych pozwoleń upływa dnia 
18 listopada 2023 r. 
Wartość zawartej  umowy w formule „zaprojektuj   i  wybuduj”:  18-
.149.835,97 zł.  Termin realizacji umowy to 36 miesięcy od dnia jej 
podpisania,  tj.  
18.08.2025 r.  
 
 
14. OŚWIETLE�IE ULICY SPOKOJ�EJ 

W  dniu   26.09.2022   r.   Pracownia   Projektów  Elektrycznych   
ELEKTROPLAN   z   Żor   przekazała opracowaną dokumentację 
projektową oświetlenia wraz ze stosownym zgłoszeniem  robót  do 
Starostwa   Powiatowego  w Wodzisławiu   Śl.   Zostaną   przygotowa-
ne  materiały   do   ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy . 

15. POPRAWA ATRAKCYJ�OŚCI GŁÓW�EGO TRAKTU 
HA�DLOWEGO MIASTA POPRZEZ BUDOWĘ PARKU KIE-
SZO�KOWEGO PRZY UL. OFIAR TERRORU ORAZ PRZE-
BUDOWA  DOJSCIA DO TOALET �A ROSIE 

Zadania zostały ujęte do realizacji w ramach projektu pt. "Rydułtowy - 
opracowanie dokumentacji w  ramach  wsparcia   rozwoju  miast  PO-
PT  2014-2020"  współfinansowanego   ze   środków Unii Europej-
skiej, w ramach Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Techniczna 2014 – 2020. 
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty cenowe na każde z 
zadań, tj.: 
- dla zadania „Poprawa atrakcyjności głównego traktu handlowego 
miasta poprzez budowę parku kieszonkowego przy ul. Ofiar Terroru” 
– oferty na wartość: 33 433,86 zł i 37 500,00 zł, 
- dla zadania „Przebudowa dojścia do toalet na ROSIE” – oferty na 
wartość:  30 729,09 zł  i  37500,00 zł. 
Wykonawca najwyższej oceniony w przedmiotowym zadaniu uchylił 
się od zawarcia umowy. 
Planuje się wystąpić do drugiego w rankingu wykonawcy o wyrażenie 
zgody na zawarcie umowy po uprzednio przeprowadzonej kwalifikacji 
podmiotowej. 
 
16.   WODA – �ASZE BOGACTWO – BUDOWA ZBIOR�IKA 
RETE�CYJ�EGO  PRZY UL.  OBYWATELSKIEJ  WRAZ Z 
UTWORZE�IEM PARKU EDUKACYJ�EGO 
Zadanie zostało ujęte do realizacji w ramach projektu pt. "Rydułtowy - 
opracowanie dokumentacji w  ramach  wsparcia   rozwoju  miast  PO-
PT  2014-2020"  współfinansowanego   ze   środków Unii Europej-
skiej, w ramach Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Techniczna2014 – 2020. 
Trwają prace,  wykonywane przez AFV Krzysztof  Kraus  Inżynieria 
wodna z Myślenic,  związane  z opracowaniem koncepcji programu 
funkcjonalno – użytkowego budowy zbiornika retencyjnego zlokalizo-
wanego przy ul.  Obywatelskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  
Termin opracowania upływa dnia 14 grudnia 2022 r. Wartość umowy: 
57 810,00 zł. 
 
17. POPRAWA I�FRASTRUKTURY KOMU�IKACYJ�EJ DLA 
POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ �R 2 Z ODDZIAŁAMI 
PRZEDSZKOL�YMI W RYDUŁTOWACH  
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji  Strategicznych.  W dniu 
27.09.2022 r.  ogłoszono zapytanie ofertowe  na opracowanie progra-
mu  funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.:  "Poprawa  infrastruk-
tury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej  Nr  2 z oddzia-
łami  przedszkolnymi  w Rydułtowach".  Termin składania   ofert   
upłynął   dnia  7.10.2022  r.  W wyznaczonym  terminie  wpłynęły   
dwie    oferty    o  wartości    od    40590,00    zł    do    
97662,00   zł.   Najniższą   ofertę   złożyła   Firma   „ABS-Ochrona 
Środowiska” Sp. z o.o. z Katowic. Trwa przygotowanie umowy. 
 
18. SŁO�ECZ�Y RADLI� I RYDUŁTOWY 
W  trakcie   przygotowywana   jest   umowa   na   opracowanie   aktu-
alizacji   programu   funkcjonalno-użytkowego  wraz   z   dokonaniem  
inspekcji   technicznej   dla   instalacji   kolektorów  słonecznych, 
instalacji   fotowoltaicznych,   kotłów  na   biomasę   oraz   pomp   
ciepła   cwu   na   101   lokalizacjach. 
Aktualizacja   ta   konieczna   jest   do   ogłoszenia   postępowania   na  
wybór  wykonawcy  w  formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
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             Kartka z kalendarza  
                      Listopad 
 
 
 

listopad 1925r. - boisko przy ulicy Pszowskiej (obecnie 
Traugutta) zostało ogrodzone, 

listopad 1858r. - oddano do użytku rydułtowski tunel, ma 
on 161 lat! 

18 XI 1655r. - potop szwedzki - obrona Jasnej Góry, 

11 XI - Święto Niepodległości, 

998r. - św. Odilon z Clumy zapoczątkował  obchody Dnia 
Zadusznych; święto to powszechnie zaczęto obchodzić w 
XIIIw. 

6 XI 1939r. - gestapo aresztowało profesorów Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, 

1 XI 1893r. - zmarł Jan Matejko, 

15 XI 1916r. - zmarł Henryk Sienkiewicz, 

26 XI 1855r. - zmarł Adam Mickiewicz, 

30 XI 1978r. - zmarł ks. proboszcz Wojciech Urban, 

30 XI 1999r. - została zarejestrowana Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Orłowiec, 

12 XI 2010r. - zmarł Henryk Mikołaj Górecki, 

9 XI 1942r. - w Dachau zmarł Ewald Kubatko, instruktor 
ZHP, listonosz, 

29 XI 1943r. - w Oświęcimiu został rozstrzelany Jan 
Margiciok, instruktor ZHP, 

25 XI 1919r. - urodził się Leonard Sikora, instruktor 
ZHP, 

listopad 1996r. - otwarto nowy Komisariat Policji przy 
ulicy Raciborskiej, 

listopad 2000r. - przed kościołem pw. św. Jerzego została 
ustawiona gablota, w której umieszczono figurę św. Je-
rzego, 

listopad 2001r. - oddano do użytku nowy dworzec auto-
busowy przy ul. Traugutta. 

zebrał Stanisław Brzęczek 

 

Nasze zobowiązanie statutowe, że działamy na rzecz Miasta i Mieszkań-
ców jest nadal aktualne, mimo iż większość Członków ma w wielu przy-
padkach  prawie 30 letni staż w TMR. Tak jest, w styczniu 2023 r obcho-
dzić będziemy 30 lecie zarejestrowanej działalności, choć część naszych 
działaczy - to byli Członkowie Komitetu na rzecz odłączenia Rydułtów od 
Wodzisławia Śl a potem Komitetu Założycielskiego Towarzystwa Miło-
śników Rydułtów. Jak widać nasza działalność zbiegała się z reaktywacją 
Rydułtów jako samodzielnego miasta. W  naszym Towarzystwie Miłośni-
ków od początku działali wspaniali i dynamiczni Członkowie. Ponad 40 
najstarszych stażem Członków nadal należy do elity TMRu  a w tym: 
Leszek Adamczyk, Stanisław Brzęczek, Kornelia Newy, Weronika Ko-
sowski, Stefania Stebel-Swoboda, Róża Machnik, Elżbieta i Jerzy Jankow-
ski,  Bogusława i Krzysztof Jędrośka, Krystyna Garbas, Krystyna i Kry-
stian Gajda, Rudolf Warło, Henryk Hajduk, Rita Ferenc, Honorata Sordyl, 
Jan Jargoń, Brunon Konieczny, Tadeusz Kieś, Regina Kałuża, Alicja Ko-
łodziej, Józef Kiliszowski, Ryszard Malerz, Jan Niedziela, Barbara Pałka, 
Maria Pawełek, Krystyna i Erwin Paszenda, Zbigniew Seemann, Euge-
niusz Sycha, Janina Chlebik -Turek, Alojzy Stebel, Alfred Sikora, Andrzej 
Zając, Jerzy Ziętek, Urszula i  Henryk Mańka, Krystyna Widera, Jerzy 
Majer, Elwira Jędrośka. Jeśli do tego dodamy nieco późniejszych a jakże 
aktywnych Członków jak: Alicję Pawełek, Joannę Rusok, Annę i Stanisła-
wa Płońskich, Annę  Kopiec, Bożenę Majer, Jerzego Adamczyka, Dorotę 
Rak, Sylwię Jakubiec, Romana i Grażynę Gunia, Bernadetę Oślizły, Ma-
riana Kopiec, Adelajdę Meisel, Janinę Oleś, Leona Przybyłę, Jolantę i 
Andrzeja Pikos, Grzegorza Krajczoka, Marcina Połomski, czy Jana Woja-
czek, Barbarę  i Czesława Wojciechowskich, Stanisława Dziwoki, Łukasza 
Majer to widać, że ciągle w nas trwa energia do działania. Niestety wielu 
wspaniałych działaczy odeszło z tego świata i coraz trudniej odtworzyć  
sobie ich twarze. Na szczęście mamy bogaty zbiór zdjęć, które pozwalają 
przypomnieć ich sylwetki i nazwiska. Nie będzie to chronologiczne zesta-
wienie i nie dotyczy to wszystkich zmarłych Członków TMRu ale tych 
którzy byli najaktywniejsi. Byli to m, innymi: śp,  Alojzy Barnabas, Euge-
nia Bluszcz, Genowefa Dziwisz, Janusz Grabiec, Adolf Gwoździk, Jacek 
Glacel, Eugeniusz Hajduga, Maksymilian Iskała, Danuta Jonderko, Jadwi-
ga Kolasa, Irena Kopiec, Andrzej Korbica, Bogumił Kosowski, Jerzy Ko-
szorz, Teresa Kosteczko, Bolesław Lepiarczyk, Jan Krajczok, Kazimierz 
Kąsek, Krystyna i Stanisław Lepiarczyk, Piotr Lipina, Rudolf Masarczyk, 
Jerzy Meisel, Erwin Menżyk, Otylia Magot, Maria Miłek, Herbert Matuła, 
Irena Norek, Franciszek Okręt, Roman Pałka, Antoni Ponkała, Edyta Pa-
ciulan,  Antoni Piła, Stanisław Pawelec, Franciszek Paprotny, Czesław 
Rezner , Jan Sosna,  Piotr Stedin, Leonard Stęchły, Leon Tatura, Marian 
Tytko, Jadwiga Tatuś, Adolf Widera, Maria Antonina Wieczorek. Mam 
nadzieję, że pamięć o ich zasługach przetrwa czemu służą  też nasze od-
wiedziny  na w/w grobach Członków, które corocznie  jako Zarząd  orga-
nizujemy w maju i o których wspominamy w naszej gazecie. Korzystamy 
również z organizowanych w czernickim zameczku wieczorów wspomin-
kowych i razem z innymi zespołami przypomnimy sylwetki 3 naszych 
zmarłych; śp, Andrzeja Korbicę, Czesława Reznera. Bogumiła Kosowskie-
go a w tej imprezie wspominkowej wezmą udział krewni wymienionych 
zmarłych. Niestety nie o wszystkich pamiętaliśmy. Jeszcze  bodajże wcze-
sną jesienią ubiegłego roku spotkałem na rynku Henryka Smolla twórcy 
wspaniałych górniczych modeli i umawialiśmy się, że jak poczuje się 
lepiej (mocno narzekał na bóle nóg) to chętnie swój zbiór przekaże do 
TMR. Niestety dopiero teraz zainteresowałem się zdrowiem wymienione-
go i okazało się, że już ś,p Henryk od pół roku nie żyje a jego zbiory krew-
ni przekazali  do jakiejś szkoły w Wodzisławiu. Wstyd mi za mój brak 
zainteresowania stanem zdrowia p, Henryka i losem zbiorów, który mogły 
służyć naszej społeczności.  

Henryk Machnik 

Miłośnicy nadal aktywni 
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S 
ilny wstrząs w kopalni Rydułtowy. Tąpnięcie odczu-
walne w dużej części regionu- informacje w tej spra-
wie napłynęły od słuchaczy z Wodzisławia Śląskie-
go, Radlina, Rydułtów i Pszowa. Te doniesienia po-

twierdza rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, Tomasz Głogow-
ski. Po godzinie 17.00 w KWK ROW Ruch Rydułtowy na po-
kładzie 713 w ścianie 4ee1 zanotowano wstrząs wysokoenerge-
tyczny, natomiast została bezpiecznie wycofana w rejon ściany. 
Nikt nie odniósł obrażeń, nikomu nic się nie stało, nie ma skut-
ków tego wstrząsu na dole. 7.10.2022 

B udżet obywatelski. Kto wygrał w Rydułtowach? 
Tor przeszkód na stadionie miejskim powstanie  
w Rydułtowach. To zwycięski projekt Rydułtow-
skiego Budżetu Obywatelskiego 2023, na który 

oddano 326 głosów. Będą drabinki, płotki, poręcze do przeska-
kiwania, wszystko po to, by- jak przekonują twórcy projektu- 
stworzyć warunki do aktywności, poprawę kondycji oraz ogól-
nej sprawności fizycznej, co z kolei jest skutecznym lekar-
stwem w walce z otyłością i stresem. 13.10.2022 

S 
zkolny parking na 70 aut. Jest już gotowy przy Oby-
watelskiej w Rydułtowach. Kolejna powiatowa inwe-
stycja została zakończona. Do użytku oddano parking 
przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułto-

wach. Zadanie pochłonęło blisko pół miliona złotych. Parking 
po przebudowie posiada ok. 70 miejsc, w tym dwa dla osób 
 z niepełnosprawnościami oraz jedno dla samochodów elek-
trycznych. Docelowo pojawi się tam stacja do ładowania takich 
pojazdów. 16.10.2022 

O 
bchody Dnia Edukacji Narodowej. 18 październi-
ka w RCK Feniks odbyły się coroczne miejskie 
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Eduka-
cji Narodowej to święto pracowników oświaty – 

nie tylko nauczycieli, wychowawców ale i pracowników admi-
nistracyjnych. Jednym słowem wszystkich, którzy dbają o roz-
wój młodego pokolenia. Obchody Dnia Nauczyciela to okazja 
do podziękowania wszystkim przedstawicielom oświaty za trud 
codziennej pracy i życzeń, na kolejny rok, by źródłem satysfak-
cji były liczne osiągnięcia i sukcesy ich wychowanków! Bur-
mistrz Miasta jak co roku przyznał nagrody Burmistrza dla 
najlepszych nauczycieli i dyrektorów z rydułtowskich szkół  
i przedszkoli! Życzenia na ręce nauczycieli zostały także złożo-
ne przez Zastępcę Dyrektora Delegatury w Rybniku Kurato-
rium Oświaty w Katowicach panią Aleksandrę Derską, Rad-
nych Miasta, przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskie-
go oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty. Obchody 
uświetnili niezwykle utalentowani uczniowie z zespołu 

„Czelodka” z SP2! 18.10.2022 

O 
twarcie Pszczelarskiej ścieżki edukacyjnej  
w Czernicy. W Czernicy otwarto Pszczelarską 
ścieżkę edukacyjną im. Franciszka Kowalskiego! 
Ścieżka to zarówno ciekawy element edukacyjny 

ale i ukłon w stronę Franciszka Kowalskiego, który przez 34 
lata pełnił funkcję prezesa Koła Pszczelarzy w Czernicy. Dziś 
w szeregach Koła na czele z jego Prezesem, jest wielu rydułto-
wików, którzy z pasją przekazują wiedzę o pszczelarstwie.  

W uroczystym otwarciu ścieżki edukacyjnej uczestniczyli min. 
senatorowie Ewa Gawęda, Wojciech Piecha jak również Bur-
mistrz naszego miasta Marcin Połomski. 18.10.2022 

D ęby od wieków były znane i cenione w kulturze 
Polski, a szczególna tradycja sadzenia Dębów 
Papieskich ma na celu upamiętnienie tych nie-
zwykle ważnych kart naszej historii. 100 Dębów 

Papieskich na 100 rocznicę powrotu Śląska do Polski. Dęby od 
wieków były znane i cenione w kulturze Polski, a szczególna 
tradycja sadzenia Dębów Papieskich ma na celu upamiętnienie 
tych niezwykle ważnych kart naszej historii. Sadzenie „Dębów 
Papieskich” na znak 100 rocznicy przyłączenia Górnego Śląska 
do II Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w całym kraju. 10 
dąb został uroczyście nasadzony także w Rydułtowach, przy 
Parafii św. Jerzego. Wydarzeniu towarzyszyła uroczysta Msza 
Święta, młodzież z rydułtowskich Szkół Podstawowych nr 1 
oraz 4 uświetniła obchody programem artystycznym. Uczestni-

cy uroczystości mieli okazję własnymi rękoma zasadzić dąb dla 
uczczenia tej ważnej rocznicy. 18.10.2022 

EXPRESOWO  Z  ŻYCIA   MIASTA 
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XI  Rodzinny Bieg Zakochanych już za nami! 
15 października odbył się XI Rodzinny 
Bieg Zakochanych w Rydułtowach. Na star-
cie stawiło się 56 osób. Mimo, iż par  

w przebraniach było mniej niż w latach ubiegłych, wszystkie 
zostały nagrodzone. Można było spotkać tygryska, niedźwiad-
ka czy żabkę. Para, która brała udział we wszystkich biegach 
tym razem też nie zawiodła. Pierwszy na metę wbiegł Piotr  
i Mateusz Sopa, za nimi pojawiła się Roksana Orzyszek z cór-
ką Karoliną, następnie Marika Gaweł z Wioletą Jastrzębską, 
Radosław Mika z Edytą Burek, Bartrek i Maksymilian Sopa.  
W biegu oprócz rydułtowików, startowali również mieszkańcy 
Pstrążnej, Rybnika czy Pszowa. Na uczestników czekały super 
nagrody - były bilety do kina, do teatru, bony upominkowe do 
sali zabaw, na kolację, czy pizzę. Po biegu nie zabrakło wspól-
nego poczęstunku. Oprócz tego animacje dla dzieci, foto budka 
czy też puszczanie baniek mydlanych. 19.10.2022 

Z marła Irena Sauer - folklorystka, poetka, miłośnicz-
ka kultury śląskiej.  We wtorek (13.10.) pojawiła się 
informacja o śmierci Ireny Sauer. Artystka, zako-
chana w kulturze śląskiej, wielokrotnie honorowana 

za swoją działalność, odeszła w wieku 87 lat.  

W  Rydułtowach odbył się jarmark staroci. Ry-
dułtowski jarmark staroci to impreza cyklicz-
na i odbywa się w każdą trzecią sobotę mie-
siąca w godzinach od 8.00 do 13.00 na parkin-

gu naprzeciwko urzędu miasta. Kolejny już 19 listopada.  Jar-
marki staroci cieszą się bardzo wielką popularnością. Imprezy 
odbywają się w wielu miastach naszego regionu. Największy  
i cieszący się ogromną popularnością jest jarmark organizowa-
ny w Wodzisławiu Śląskim w każdą pierwszą niedzielę miesia-
ca.  W Rydułtowach nie zabrakło porcelany, zegarów, obrazów 
i wielu innych ciekawych rzeczy. Wśród wystawców były oso-
by z wielu miejscowości. 17.10. 2022 

P ediatria w Rydułtowach zagrożona. Lekarze chcą 
odejść z pracy. Ważą się losy oddziału pediatrycznego 
w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. - Gdzie  

w tym wszystkim jest pacjent, zwłaszcza ten najmłodszy? - 
pytają nas zaniepokojeni pracownicy placówki. Czy oddział 
zostanie zawieszony? W ostatnich latach z murów szpitala  
w Rydułtowach zniknęła już porodówka i ortopedia, teraz ich 
los może podzielić kolejny oddział. Nad uchodzącym za jeden 
z najlepszych w regionie oddziałem pediatrycznym pojawiły się 
czarne chmury i widmo jego zawieszenia. Wypowiedzenie  
z pracy złożyły lekarki, które w listopadzie osiągają wiek eme-
rytalny i chcą przejść w stan spoczynku. - Prowadzimy z nimi 
rozmowy. Jest światełko w tunelu, żeby panie z nami jeszcze 
popracowały i być może w tym czasie uda nam się znaleźć ko-
goś, kto będzie mógł wejść na ich miejsce i poprowadzi w dal-
szym ciągu ten oddział, żeby go nie zawieszać - mówi dyrektor 
PPZOZ-u Krzysztof Kowalik. Dodaje, że sytuacja jest rozwojo-
wa i najbliższe kilka dni pokażą, czy uda się osiągnąć konsen-

sus i dojść do porozumienia. - Robi co może, żeby oddział 
utrzymać - podkreśla. - Jest ciężko ze znalezieniem lekarzy pe-
diatrów, natomiast nie ustajemy w tych poczynaniach i będzie-
my robić wszystko, co w naszej mocy - dodaje Kowalik. Ryduł-
towski oddział przeznaczony jest dla 43 dzieci. 21.10.2022 

Budowlańcy rozkopują rynek w Rydułtowach - robią miejsce 
dla drzew. W Rydułtowach trwają przygotowania do nasadze-
nia 16 platanów klonolistnych.  Nasadzenia to część projektu 
"W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułto-
wy", który jest finansowany ze środków funduszu wspieranego 
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. W tym miejscu dodaj-
my, że plany zazielenienia rynków przedstawiły niedawno rów-
nież Racibórz i Rybnik:21.10.2022 

D rogie rowery skradzione w Austrii odnaleziono w 
Rydułtowach. Dwa skradzione w Austrii rowery 
elektryczne zostały odnalezione przez policjantów  
z Rydułtów. Teraz ich właściciele wystosowali 

podziękowania dla mundurowych. Blisko 10 tys. euro to war-
tość dwóch rowerów elektrycznych, które zostały skradzione  
w Austrii pod koniec lipca. Sprzęt miał jednak wbudowane 
nadajniki GPS. To dzięki nim udało się prześledzić drogę jed-
nośladów i ostatecznie odzyskać skradziony sprzęt na terenie 
podleglym komisariatowi policji w Rydułtowach. - Dzięki 
sprawnemu przepływowi informacji i międzynarodowej współ-
pracy, właściciele rowerów mogli je odebrać. Przyjechali po 
nie do komisariatu w Rydułtowach. Kiedy odzyskali swoje 
"elektryki", nie kryli wdzięczności. Po powrocie do swojego 
kraju napisali wiadomość, do której dołączyli pamiątkowe, 
zrobione przed Komisariatem Policji w Rydułtowach zdjęcie - 
informuje asp. szt. Małgorzata Koniarska, oficer prasowy wo-
dzisławskiej komendy policji, której podlega Komisariat Policji 
w Rydułtowach. Policjanci na swojej skrzynce mailowej odczy-
tali miłą wiadomość. "Chcemy podziękować za Waszą dobrą 
pracę, którą wykonaliście dla nas. Zostaliśmy miło przyjęci w 
waszym biurze. Odzyskaliśmy swoje rowery i mogliśmy jechać 
w drogę powrotną do Austrii. Mieliśmy bezpieczną i miłą po-
dróż do Polski i do naszego regionu (blisko Szwajcarii) bez 
korków i problemów. Życzymy wam sukcesów zawodowych  
i dziękujemy za pomoc, której doświadczyliśmy. Rowery są już 
w domu i możemy jeździć na wycieczki rowerowe, tym bar-
dziej, że zapowiada się ładna pogoda na następne dni." - napi-
sali po powrocie do Austrii z odzyskanymi rowerami panowie 
Martin i Harald. 23.10.2022 

K to chce węgiel? Mieszkańcy Rydułtów mogą się 
zgłaszać. Urząd Miasta w Rydułtowach deklaruje 
gotowość do "wspomagania gospodarstw domo-
wych z terenu miasta w dostępie do węgla opało-

wego". W związku z tym prowadzona jest ankieta, której celem 
jest zbadanie skali zapotrzebowania. Urzędnicy z Rydułtów 
przekazują, iż trwają rozmowy ze składami opału i przygotowa-
nia do "realizacji nowego dla nas zadania". Potrzebne jest jed-
nak rozeznanie co do poziomu zapotrzebowania. Po to pojawiła 
się ankieta, której celem jest określenie poziomu potrzeb, tak, 
by urzędnicy mogli zamówić odpowiednio dużo węgla. Infor-
macje podane w formularzu nie są jednak wiążące ani ostatecz-
ne, dodaje urząd. Ankietę można pobrać. Następnie należy: 
złożyć ją w Kancelarii Urzędu Miasta, wypisać, zeskanować 
oraz przesłać na e-mail um@rydultowy.pl  bądź pobrać druk  
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w Kancelarii Urzędu Miasta Rydułtowy i tam złożyć dokument. 
Urząd przypomina również, że zakup węgla na preferencyjnych 
warunkach przysługuje gospodarstwom domowym, które speł-
niają warunki uprawniające do dodatku węglowego i obejmują 
uprawnienie do nabycia 1,5 tony w roku 2022 i 1,5 tony na po-
czątku roku 2023.  25.10.2022 

"W yśpiewajmy radość" - Rydułtowy zaprasza-
ją na obchody Święta Odzyskania Niepod-
ległości. Miejskie świętowanie 104. rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości rozpocz-

nie się już 8 listopada koncertem w CK Feniks.  W Rydułto-
wach, wydarzenia z okazji 11 listopada zaplanowano na dwa 
dni. 8 listopada, we wtorek, w Centrum Kultury Feniks odbędzie 
się koncert "Wyśpiewajmy Radość", organizowany prez Towa-
rzystwo Miłośników Rydułtów. Wstęp na to wydarzenie jest 
bezpłatny. Z kolei 11 listopada, w piątek, o godz. 10:00 w Ko-
ściele pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych zostanie odpra-
wiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po mszy 
nastąpi przejście na Ścieżkę Powstań Śląskich, gdzie odbędą się 
dalsze uroczystości oraz złożenie kwiatów. 25.10.2022 

P racownicy kopalni w Rydułtowach uratowali życie 
kierowcy ciężarówki z węglem. Mężczyzna spadł  
z naczepy. Do wypadku doszło około 14.30 w ubiegły 
piątek (21.10.). Kierowca ciężarówki, po załadowaniu 

węgla i wyjechaniu przed kopalnianą bramę, wszedł na naczepę 
i spadł z niej, uderzając się w głowę. Pracownicy zareagowali 
błyskawicznie, udzielili fachowej pomocy przedmedycznej  
i wezwali pogotowie. O dramatycznym wypadku, do jakiego 
doszło na terenie kopalni Rydułtowy informuje PGG Leżącego 
kierowcę zauważyła pracownica stacji geofizyki górniczej Bar-
bara Fojcik. Zaniepokoiło ją, że mężczyzna leży całkowicie nie-
ruchomo. Gdy podeszła bliżej i zobaczyła krew, od razu za-
dzwoniła po pomoc. W akcję włączył się również sztygar od-
działu mechanicznego Arkadiusz Mrozek, który zgodnie z zasa-
dami pierwszej pomocy wykonał resuscytację krążeniowo-
oddechową. Gdy kierowca ciężarówki zaczął odzyskiwać świa-
domość, na miejsce dotarł pracownik działu wentylacji z Kopal-
nianej Stacji Ratownictwa Górniczego Krzysztof Bugla, który 
profesjonalnie zabezpieczył rannego. Odpowiednio go ułożył, 
opatrzył ranę, zabezpieczył kręgosłup, przykrył folią termiczną. 
Wezwana karetka pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala. 
Pracownicy kopalni dotarli do firmy, w której pracował poszko-
dowany oraz do jego rodziny. Bohaterską postawę załogi doce-
nił już dyrektor kopalni i wszystkim, którzy pomagali rannemu, 
podziękował przyznając symboliczne nagrody finansowe. Po-
szkodowany mężczyzna wraca do zdrowia w szpitalu w Rybni-
ku. 25.10.2022 

U rząd w Rydułtowach zaczął współpracę z Politechni-
ką Śląską. Grupa przyszłych inżynierów przybyła  
z Gliwic z wizytą do rydułtowskiego magistratu. 
Gości podjął burmistrz Marcin Połomski. Studenci 

są zainteresowani zaprojektowaniem rewitalizacji terenu wokół 
Szybu Leon III. Z wizytą przybyli studenci Wydziału Architek-
tury śląskiej uczelni. Spotkanie rozpoczyna współpracę Miasta 
Rydułtowy z Politechniką Śląską. W ramach tych nowych relacji 
na linii samorząd - uczelnia, jej studenci będą mieli okazję wy-
konać analizy urbanistyczne, koncepcje programowo-
przestrzenne jak również wizualizacje zaproponowanych roz-

wiązań. Burmistrz Połomski podjął gości w sali obrad urzędu. 
Po przywitaniu i krótkiej rozmowie studencka wycieczka wyru-
szyła w stronę kopalni. Studenci zwiedzili tereny przejęte od 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Obecnie są one w użytkowaniu 
miasta i stanowią pole do zagospodarowania. Rydułtowscy 
urzędnicy liczą, że tereny pokopalniane stały się źródłem inspi-
racji dla kształcących się w zawodzie architekta. 28.10.2022 

T ĘŻNIA W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM ZA-
MKNIĘTA. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ry-
dułtowach informuje, że od 7 listopada tężnia solanko-
wa na Machnikowcu zostanie wyłączona z eksploata-

cji na okres zimowy. Ponowne uruchomienie tężni planowane 
jest na wiosnę 2023 r., w zależności od warunków pogodowych. 
W tym samym czasie zamknięta będzie też nowa toaleta znajdu-
jąca się w południowej części obiektu. Dostępna pozostaje toale-
ta w Rydułtowskim Centrum Kultury "Feniks".02.11.2022 

Z na się na BHP. Uczennica szkoły 
branżowej z Rydułtów najlepsza 
w Polsce. Estera Wochnik 
uczennica trzeciej klasy szkoły 

branżowej w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Rydułtowach zwyciężyła w XX 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
o zasadach BHP "Bezpiecznie od startu". 
Uczennica reprezentowała Cech Rzemieśl-
ników i Innych Przedsiębiorców w Wodzi-
sławiu Śląskim oraz Izbę Rzemieślniczą w 
Katowicach. Estera jest pracownikiem 
młodocianym, kształci się w zawodzie 
cukiernika na co dzień pracuje w ciastkarni 
w Gaszowicach. 02.11.2022 

W  Rydułtowach odbędą się otwarte mistrzostwa  
w kolarstwie górskim i przełajowym. Kolejne 
Otwarte Mistrzostwa Rydułtów w kolarstwie 
górskim i przełajowym odbędą się w niedzielę 20 

listopada na terenie zbiornika "Barbara" przy targowisku miej-
skim. Program zawodów: 

• godz. 10:00 starty dla dzieci i młodzieży do lat 11 
(łatwiejsza trasa): wyścigi na krótkim dystansie dla naj-
młodszych dzieci do lat 6 - dowolny rower - nawet biegowy 
oraz wyścigi w kategoriach 7-9 i 10-11 lat na łatwiejszej 
trasie 

• godz. 11:00 starty w kategoriach od 12 lat i MTB: wyścigi 
w kategoriach 12-14 i 15-17 lat na dowolnym rowerze oraz 
wyścigi od 18 lat na rowerach MTB 

• godz. 12:15 starty w kategoriach od 18 lat – przełaje: wyści-
gi od 18 lat na rowerach przełajowych 

Biuro zawodów zlokalizowane zostanie przy budynku Straży 
Miejskiej (Rydułtowy ul. Jagiellońska 33). Zapisy od godz. 
9:00. - Udział w zawodach jest bezpłatny. Każdy chętny może 
wziąć w nich udział - informuje urząd miasta, zachęcając miesz-
kańców do kibicowania.  
 
)a 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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Aktywność fizyczna nie zna granic, nawet tych związanych  
z wiekiem. Jak ćwiczyć i na co zwrócić uwagę, kiedy nie mamy 
już 20 lat?  
 
Co warto zrobić, zanim zacznie się ćwiczyć? 
Słowa ”fitness” i „sport” nie powinny dotyczyć tylko osób mło-
dych. Bez wymówek – trening jest dla wszystkich! Osoby star-
sze tym bardziej powinny się ruszać. Powody są proste. Są one 
bardziej narażone na: osteoporozę, sztywność stawów, zwyrod-
nienia, zanik mięśni, cukrzycę czy inne schorzenia cywilizacyj-
ne. 

Obecnie bardzo dużo się słyszy o osobach, które mimo pode-
szłego wieku kończą półmaratony, maratony lub inne zawody.  
I świetnie! Jednak aby to wszystko było bezpieczne, przed roz-
poczęciem aktywności warto: 

• skonsultować się z lekarzem i wykonać kontrolne badania; 

• wybrać taką aktywność, która będzie przyjemnością, oraz 
zdecydować, czy będzie ona wykonywana w grupie czy 
indywidualnie; 

• skonsultować się z trenerem, który pomoże w odpowiednim 
doborze ćwiczeń, obciążeń oraz intensywności; 

• wykonywać trening ogólnorozwojowy z przewagą ćwiczeń 
wzmacniających (z obciążeniem własnego ciała); 

 
Możliwości treningowych jest bardzo dużo. Trening można wy-
konywać samodzielnie. Warto postawić wówczas na pływanie, 
jazdę na rowerze, Nordic  Walking czy zwykłe spacery. Dobrze 
jest dołożyć także ćwiczenia wzmacniające, dzięki którym ciało 
staje się silniejsze, sprawniejsze i które opóźniają proces starze-
nia się. 

 
Przykładowy plan ćwiczeń dla seniora 
 
Ćwiczenie 1 
Do ćwiczenia potrzebny jest kijek, po to aby wykonać je prawi-
dłowo technicznie (do wyboru dwie opcje). 

 

Opcja 1. (wersja łatwiejsza) Stań w pozycji wykroku i uginając 
nogi w kolanach, wykonuj ruch góra – dół tak, aby kolano  
z przodu nie wyszło za linię stopy, a tylne było pod biodrem. 
Pracuj z napiętym brzuchem, aktywując pośladek. Podczas ru-
chu w dół wykonaj wdech, a przy wyproście wydech. 

Opcja 2. Stań ze stopami złączonymi, wykonaj krok w tył do 
wykroku (zrób wdech), zachowując przy tym prawidłową tech-
nikę opisaną wyżej. Kolejno z wydechem wróć do pozycji wyj-
ściowej. Wykonaj 3 serie po 10 powtórzeń na nogę. 

Ćwiczenie 2 
Połóż się na brzuchu i złap szeroko kij (ręce powinny być pro-
sto). Następnie przyciągnij go do brody (robiąc wdech). Z wyde-
chem wróć do pozycji wyjściowej. 

Podczas tego ćwiczenia głowa jest przedłużeniem kręgosłupa,  
a wzrok skierowany w podłogę. Pośladki powinny być napięte. 
Aby odrobinę utrudnić sobie zadanie, podczas pracy trzymaj 
nogi w górze (palce obciągnięte, a udo oderwane od podłogi). 

To ćwiczenie wykonaj w 3 seriach po 12-15 powtórzeń 

Ćwiczenie 3 
Ruch zacznij od pozycji klęku podpartego, a następnie unoś na-
przemianstronnie rękę i nogę  (tak, aby były one przedłużeniem 
kręgosłupa). Ciało ma być ustawione w jednej linii i w takiej 
pozycji staraj się wytrzymać  30 sekund. Po upływie tego czasu 
– zmień strony. 

Powtórz ćwiczenie po 3 razy na stronę. 

Ćwiczenie 4 
W leżeniu na plecach unieś biodro wysoko w górę i wyprostuj 
jedną nogę tak, aby oba uda były na tej samej wysokości. Pilnuj 
tego, aby ta strona, z której noga jest w górze – nie opadała. 

Wytrzymaj w tej pozycji 30 sekund i powtórz w 3 seriach (na 
każdą stronę) 

Ćwiczenie 5 
Stań w pozycji szerokiego przysiadu i złap butelkę. Zejdź w dół 
wykonując wdech  i z wydechem wróć do pozycji wyjściowej, 
unosząc butelkę nad głowę na wyprostowanych ramionach. 

Ćwiczenie wykonaj w 3 seriach po 15-20 powtórzeń. 
 
https://zycie.hellozdrowie.pl/blog-trening-dla-seniora/ 

Trening dla seniora.  
5 sprawdzonych ćwiczeń 
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Podczas spotkania obywatelskiego w siedzibie TMRu padły pytania zadane przez Jerzego Majera , na które 
pisemnie odpowiedział Burmistrz Miasta Rydułtowy Marcin Połomski.  W sprawie  pytania Jerzego Majera 
o los Rydułtowskiego Szpitala ustalono ,że wypowie się  zespół który powołają po 15/11/2022r;  mgr Ry-
szard Zawisz i Henryk Machnik a  wypracowane stanowisko  przez zespół zostanie przekazane do Rady Po-
wiatu Wodzisławskiego a stanowisko zespołu i odpowiedź  Władz Powiatu zostanie opublikowane w gazecie 
Kluka.  
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�a wprost 
 
Trzymam się kurczowo złotej nitki  
tkanej przez przekorny los 
bym wyszła z labiryntu życia 
 
na wprost 
 
Uchwyciłam się mocno rytmu serca 
skrzętnie zbieram to coś pół wieku  
i to co jeszcze przeżyję 
przyjdzie powoli pakować  
by kiedyś jak strudzony wędrowiec 
zarzucić plecak na ramię 
zostawić ślady chwilą piękne 
i z uśmiechem spełnienia odejść 
 
na wprost 
 

15.01.2019 r.  Jolanta Walencik  
 

 
POEZJA BIAŁYCH SADÓW 
 
Od wieków pobożność 
łączy się z zapachem 
kadzidła 
 
sady rodzą dzikie owoce 
wiary i niewiary 
czerpiąc soki z dusz 
tych co pozostali 
 
powietrze białym pyłem 
rozsiewa nieobecnych 
                           

Ewa Wierzbinska-Kloska 
 

 
Listopadowa �oc 
 
Zaczęło się gwałtownie 
Alarm pobudził serce 
Popatrzyłam na jego twarz w ramce 
Nie było nikogo 
 

Na spacerze w parku 
Odnajduję ludzi 
Podobnych do siebie 
Chciałabym by portret Twojej duszy 
Był kiedyś 
Podobny do mojego 
 

Anna Kusiak 

Zdjęcie 
 
 
Schowała 
zdjęcie do szuflady. 
 
Była 
na nim małą dziewczynką 
 
z 
lalką pod pachą 
 
z 
dużą kokardą we włosach. 
 
Śmiała 
się. 
 
Czasami 
przygarnia lalkę 
 
Zapina 
kokardę na długim warkoczu 
 
Uśmiecha 
się. 
 
Potłuczone 
lustro 
 
zniekształca 
twarz. 
 
 

 Teresa Jagiełło 

W listopadowym numerze”KLUKI”, przeczytacie wiersze nieco starsze autorek z Grupy Literackiej Zwrotka. 
 

 Z serdecznym poetyckim pozdrowieniem  
Ewa Wierzbinska-Kloska 
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�arodowe Święto �iepodległości to święto, które corocznie obchodzimy w dniu 
11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę. Od lat kojarzy 
nam się ono z hucznymi paradami w różnych miastach, marszami w stolicy, biegami 
niepodległościowymi, patriotycznymi koncertami i wszystkim tym, co sprawiało, że 
Polacy tłumnie wychodzili z domów, by cieszyć się niepodległości, którą Polska 
odzyskała 104 lata temu.. Od kiedy i dlaczego Polacy świętują właśnie 11 listopada? 
Data ta jest datą umowną, przyjętą jako oficjalny Dzień Niepodległości w 1937 roku. 
Nawiązuje ona do terminu zakończenia I wojny światowej w 1918 roku i odzyskania 
niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów (1795–1918) . To właśnie 11 
listopada podpisano rozejm w Compiègne, który ostatecznie potwierdził klęskę Nie-
miec w wojnie, do Polski zaś w tym czasie powrócił Józef Piłsudski, któremu Rada 
Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim. 
Niestety, Polacy niezbyt długo mieli okazję celebrować to święto, ponieważ już w 
1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej, zostało ono zniesione przez władze 
komunistyczne i przywrócono je dopiero w roku 1989. Obecnie jest to jedno z dwóch 
najważniejszych świąt państwowych w Polsce, obok Święta 3 Maja. To dzień ustawo-
wo wolny od pracy. Nieodzownie związane ze świętowaniem odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę są nasze symbole narodowe. Należą do nich barwy narodowe, flaga i 
godło państwowe oraz hymn. Dlatego 11 listopada wszędzie powiewają biało-
czerwone flagi, a w wielu instytucjach i domach słychać „Mazurka Dąbrowskiego”.  

Dzieje obchodów 
W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie 
jako uroczystości o charakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w pierwszą 
niedzielę po 11 listopada. W 1919 roku nie było sprzyjającej sytuacji by uczcić rocz-
nicę odzyskania niepodległości, ponieważ trwały jeszcze wojny o granice Rzeczypo-
spolitej. Pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 
listopada 1920. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wo-
dza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę marszałkowską 
Po przewrocie majowym w 1926 obchody kolejnych rocznic były uroczystościami 
ściśle wojskowymi. W tym samym roku 8 listopada Józef Piłsudski jako prezes mini-
strów wydał okólnik ustanawiający ten dzień wolnym od pracy dla urzędników pań-
stwowych. Odtąd w tym dniu na placu Saskim w Warszawie Piłsudski dokonywał 
przeglądu pododdziałów, a następnie odbierał defiladę (po raz ostatni w 1934 roku). 
W 1928 roku plac Saski w stolicy nazwano placem marszałka Józefa Piłsudskiego, a 
cztery lata później Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ustanowił 
ten dzień wolnym od nauki. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 29 
października 1930 ustanowiono odznaczenie państwowe Krzyż i Medal Niepodległo-
ści dla osób czynnie zasłużonych dla niepodległości Polski. 11 listopada 1932 odsło-
nięto Pomnik Lotnika w Warszawie. Rangę święta państwowego nadano Świętu 

Niepodległości dopiero ustawą z dn. 23 kwietnia 1937. Miało ono łączyć odzyskanie 
suwerenności państwowej z zakończeniem I wojny światowej oraz upamiętniać Józefa 
Piłsudskiego. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchody państwowe odbyły się 
dwa razy: w 1937 i 1938; w 1937 uświetniono je odsłonięciem pomnika gen. Józefa 
Sowińskiego. 
Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 jawne świętowanie polskich świąt 
państwowych było niemożliwe. Organizatorzy przygotowywanych konspiracyjnie 
obchodów rocznicy 11 listopada, głównie w ramach małego sabotażu, byli narażeni na 
dotkliwe represje. Jednak mimo to pamięć o Święcie Niepodległości starano się pod-
trzymywać. W dniach poprzedzających 11 listopada na murach, ogrodzeniach, płytach 
chodnikowych pojawiały się afisze, ulotki i napisy „Polska żyje”, „Polska zwycięży”, 
„Polska walczy”, „Jeszcze Polska nie zginęła”, „11.XI.1918” itp., a od 1942 roku 
także znak Polski Walczącej. Częstokroć pomniki przystrajano biało-czerwonymi 
kwiatami i proporczykami, a w miejscach o trwałej symbolice narodowej mocowano 
flagę narodową. Również w prasie konspiracyjnej, głównie w „Biuletynie Informacyj-
nym” podziemnej Armii Krajowej, zamieszczano artykuły przypominające o Święcie 
Niepodległości. 
W 1945 ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w 
rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, i jednocześnie zniesiono Święto Niepodległo-
ści. W okresie PRL obchody rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada organi-
zowane były nielegalnie przez środowiska niepodległościowe w tym piłsudczykow-
skie. Organizatorzy i uczestnicy tych uroczystości często byli represjonowani przez 
ówczesne władze państwowe. Wyjątek stanowiły lata 1980–1981, kiedy za sprawą 
działalności związku zawodowego „Solidarność” przywrócono Świętu Niepodległości 
należne miejsce w świadomości społecznej. 
W latach 80. delegacja władz państwowych w dniu Święta Niepodległości składała 
wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Niezależnie od władz środowiska 
opozycyjne w kolejnych latach organizowały własne obchody. 
Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL 
ustawą z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. 11 listopada 
1997 Sejm podjął uchwałę głoszącą m.in. Ta uroczysta rocznica skłania także do 
refleksji nad półwieczem, w którym wolnościowe i demokratyczne aspiracje Polaków 
były dławione przez hitlerowskich i sowieckich okupantów, a następnie – obcą naszej 
tradycji – podporządkowaną Związkowi Radzieckiemu komunistyczną władzę. 
Współcześnie, obchody Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz 
państwowych odbywają się na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Inne formy obchodów to: Bieg Niepodle-
głości organizowany od 1989 w Warszawie, Koncert Niepodległości organizo-
wany od 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, wykłady i insceniza-
cje historyczne, koncerty patriotyczne czy parady ulicami miast, np. Marsz Nie-
podległości w Warszawie, Marsz Patriotów i Radosna Parada Niepodległości we 
W r o c ł a w i u ,  P a r a d a  N i e p o d l e g ł o ś c i  w  G d a ń s k u .   
W 2018 zorganizowano obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/3arodowe_%C5%9Awi%C4%99to_3iepodleg%
C5%82o%C5%9Bci 

 
Do Mieszkańców Rydułtów i Gmin Sąsiednich 

 
Towarzystwo Miłośników Rydułtów już od 29 lat prowadzi szereg skutecznych działań  
w dziedzinie kultury, zachowania tradycji, zwłaszcza śląskich, przedsięwzięcia na rzecz ekolo-
gii, pomoc szkołom i służbie zdrowia, działania pro obywatelskie. Do działań tych należy or-
ganizacja spotkań obywatelskich, a w szczególności pomoc prawną. Działania w tym zakresie 
szczególnie widoczne były w postaci pomocy emerytom górniczym. �a realizację tych działań 
potrzebne są dodatkowe środki finansowe, oprócz  tych które ofiarowują nasi Członkowie.  
 
Jesteśmy od 17 lat organizacją pożytku publicznego. Jeśli więc Czytelniku doceniasz nasze 
działania, to proszę ofiarować swój 1% podatku na cele statutowe Towarzystwa Miłośników 
Rydułtów KRS 0000002098. Pragniemy przypomnieć, że osoby które zadeklarują ofiarowanie 
1% podatku mogą uzyskać nieodpłatne wypełnienie deklaracji PIT. Gwarantujemy również, 
że osoby, które zaznaczą na PIT że życzą sobie podać nazwisko darczyńcy, zostaną opubliko-
wane w gazecie „Kluka”, na naszym profilu na Facebooku i naszej stronie internetowej 
www.tmrrydultowy.pl.  
 Emeryci, którzy zadeklarują 1% podatku proszeni są o dostarczenie do siedziby TMR-u  
rozliczenia ZUS celem wypisania PIT. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy 
Za Zarząd TMRu  

H. Machnik 

�arodowe Święto �iepodległości 
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Składamy najserdeczniejsze  
życzenia urodzinowe  

listopadowym  solenizantom!!  
A są to: 

 
1. Magdalena Donga, 

2. Krystyna Gajda 

3. Elżbieta Jankowska, 

4. Urszula Mańka, 

5. Henryk Mańka, 

6. Roman Olejnik, 

7. Judyta Sanecznik, 

8. Halina Stedin, 

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! 

 

 

 

Sprzedaż ekogroszku  

z KWK Piekary,  

workowany i luzem  

wraz z dostawą. 
 

 

Tel: 501 538 428 

www.transstal.eu 
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Ketchup z dyni przygotujesz w niecałą godzinę. Dodaj do niego 
cebulę, ocet jabłkowy, cukier oraz przyprawy - suszony tymia-
nek i szczyptę cynamonu.   
Ketchup z dyni to świetna alternatywa dla tego klasycznego, 
pomidorowego. Wersja z dynią będzie nieco słodsza - możesz 
przygotować ją również z dodatkiem papryki lub cukinii.   

 
Przepis na ketchup z dyni 
Składniki: 

• 3 kg dyni, 

• 3 cebule, 

• 200 ml octu jabłkowego, 

• 80 g koncentratu pomidorowego, 

• 2 łyżeczki suszonego tymianku, 

• 2 łyżeczki cynamonu, 

• 200 g cukru, 
sól i pieprz do smaku. 
Sposób przygotowania: 

1. Dynię dokładnie umyj, pokrój w drobną kostkę i pozbądź 
się gniazd nasiennych. Przełóż do garnka. 

2. Dodaj posiekaną cebulę, sól i odstaw na godzinę. 

3. Po tym czasie postaw garnek na małym ogniu i gotuj przez 
około 45 min. Dodaj ocet, koncentrat i wszystkie przyprawy 
i gotuj kolejne 15 minut.  

4. Ketchup z dyni możesz zawekować - przełóż go do niewiel-
kich, wyparzonych wcześniej słoików i gotuj przez 15 mi-
nut. 

 
 
Ketchup z dyni i cukinii 
Składniki: 

• 2 kg dyni, 

• 4 cukinie, 

• 3 cebule, 

• 3 ząbki czosnku, 

• 200 ml octu jabłkowego, 

• 200 g cukru, 

• 3 łyżki koncentratu pomidorowego, 

• 1 łyżeczka papryki słodkiej, 

• 1 łyżka oleju rzepakowego, 
sól i pieprz do smaku. 
Sposób przygotowania: 

1. W garnku rozgrzej olej. Dodaj posiekaną cebulę. Po minu-
cie dodaj obraną i pokrojoną w drobną kostkę cukinię 
(możesz też zetrzeć ją na tarce) oraz dynię. 

2. Dodaj czosnek, koncentrat i wszystkie przyprawy. 

3. Gotuj przez 30 minut na małym ogniu, aż warzywa zmięk-
ną, a sos stanie się gęstszy. 

4. Dodaj ocet i gotuj kolejne 15 minut. 

5. Po tym czasie zmiksuj całość blenderem. 

6. Ketchup z dyni i cukinii będzie doskonałym dodatkiem do 
mięs i pasztetów. 

 
 
Ketchup z dyni i papryki 
Składniki: 

• 2 kg dyni, 

• 3 czerwone papryki, 

• 3 cebule, 

• 200 ml przecieru pomidorowego, 

• 200 ml octu jabłkowego, 

• 200 g cukru, 

• 1 łyżeczka słodkiej papryki, 

• 1 łyżeczka suszonego oregano, 

• 1 łyżeczka suszonej bazylii, 

• sól i pieprz do smaku. 
Sposób przygotowania: 

1. Dynię umyj, pokrój w drobną kostkę i wyciągnij gniazda 
nasienne. Przełóż do garnka. 

2. Paprykę opal nad palnikiem gazowym albo upiecz w piekar-
niku, aby móc obrać ją ze skóry. Pokrój w kostkę i dodaj do 
dyni razem z posiekaną cebulą. 

3. Całość dopraw pieprzem, cukrem, solą i resztą przypraw. 

4. Zalej przecierem i gotuj przez około godzinę. Zmiksuj blen-
derem. 

5. Dodaj ocet i gotuj jeszcze 10 minut. 

6. Ketchup z dyni i papryki świetnie sprawdzi się jako sos do 
pizzy. 

 
 
https://polki.pl/przepisy/przetwory,ketchup-z-dyni-z-thermomixu-z-papryka-i-
cebula,10431835,artykul.html 
 
 
 
 
 

Ketchup z dyni -  
3 sprawdzone i proste przepisy 
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5 listopada w barze „Na Podlesiu” odbył się kolejny turniej  
w skata z okazji Święta Niepodległości o puchar Burmistrza 
Miasta Rydułtowy i Prezesa Towarzystwa Miłośników Ryduł-
tów. Turniej został od strony formalnej przygotowany przez 
Zarząd TMRu, zaś samą organizacją i przebiegiem turnieju kie-
rował koordynator projektu Marian Kopiec i sekretarz –sędzia 
Michał Ratajczak. Koszty organizacji turnieju  zostały pokryte 
ze środków miasta  a ja jako  Prezes TMRu mogę  z całkowitym 
spokojem potwierdzić, że był to turniej ze wszech miar udany, 
co podkreślili też sami uczestnicy i zwycięzcy turnieju. Dyplo-
my za I, II,i III miejsce .oraz nagrody rzeczowe w postaci warto-
ściowych bonów otrzymali: Werner Mandera. Adam Juraszek, 
Jerzy Morawiec a okazały puchar otrzymał z rąk Prezesa TMRu 
oczywiście zwycięzca pan Werner Mandera. Były napoje, ciepły 
posiłek i sesja fotograficzna kol Bernadety Oślizły która zdjęcia 
opublikowała na facebooku. Z kolei w niedzielę odbył się  po 
raz piąty  wieczór wspominkowy o kolejnym zasłużonym Ry-
dułtowiku   śp. Krystianie Piątek działający w środowisku osób 
niepełnosprawnych. Tą kolejną już edycję jak zwykle przygoto-
wał p Michał Tężycki z zespołem „Bebiki” i świetlicą „Tacy 

sami”. Frekwencja przeszła oczekiwania organizatorów  a wśród 
gości zauważyliśmy  m/innymi byłego mistrza kolarskiego Gaw-
liczka, rodziny występujących, oraz  żona zmarłego Piątka, za-
proszone przez nas Córki wspominanego  też na tym wieczorze 
zasłużonego dla TMRu śp. Andrzeja Korbicy, oraz Żona Wero-
nika — równie zasłużonego dla TMRu śp. Bogdana Kosowskie-
go. Nie przybył nikt  z rodziny śp. Czesława Reznera, którego 
również wspominaliśmy. Biografie wymienionych zaprezento-
wał Jerzy Majer a „Nasza Klika” 3 piosenkami wzbogaciła pro-
gram jakże bogatego w treści ,muzykę  i pieśni wieczoru. Zdję-
cia i filmiki  wykonywało wielu słuchaczy ale na zlecenie  Re-
dakcji Kluki: Roman i Grażyna Gunia.  

H. Machnik 

Turniej w skata „�a Podlesiu”  
i wieczór wspominkowy w „Zameczku”. 
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Listopad, „Wszystkich Świętych”, „Dzień Zadusznych”,  
a więc dni, które szczególnie uzmysławiają nam jak życie jest 
kruche i krótkie. Dopiero czasem u schyłku życia uświada-
miamy sobie jak wiele zmarnowaliśmy czasu w swoim życiu 
i jak wiele planów zaniechaliśmy. Zwykle życzymy soleni-
zantom zdrowia, szczęścia i sto lat a właściwie winniśmy 
życzyć prócz zdrowia wytrwałości w realizacji swoich pla-
nów i zamierzeń i właściwego wykorzystania czasu jaki daje 
nam Stwórca. Żaden próg wiekowy nie zwalnia nas z realiza-
cji planów, aktywności społecznej chyba, że uniemożliwia to 
obłożna choroba. W przyrodzie, fizyce, wszystko ma swoje 
przeciwieństwo: plus i minus. Być może i my sami mamy 
swoje przeciwieństwo w świecie równoległym -swoje minus -
może to właśnie tam jest niebo i życie wieczne. Dość tych 
filozoficznych rozważań bo życie każdego dnia przynosi no-
we wyzwania tak w życiu każdej jednostki jak i całych spo-
łeczności, nawet narodów i całych kontynentów. Tak się dzie-
je i dzisiaj: wojna na Ukrainie, która oddziałuje na połowę 
świata, tragedie w Korei, Indiach, Ameryce Środkowej, głód 
w Afryce, epidemie, huragany i na tym tle nasze narodowe 
narzekania na ceny, inflację, płace, emerytury, braki węgla, 
niewiarygodne władze, przepisy, służbę zdrowia, szkolnictwo 
itp. itd. Wszystkie takie społeczne niedogodności można usu-
nąć przez zgodne i konsekwentne działania, ale czy naprawdę  
u nas ludzie głodują, brak jest dostępu do świadczeń zdrowot-
nych, czy nawiedzają nas  stale cyklony, trzęsienia ziemi, 
katastrofalne powodzie  -  nie, po stokroć nie! Większość 
katastrof sami wywołujemy - przypomnę zatrucie Odry, czy 
brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych w powodzi w 1975 
r. Jeśli więc nie spotykają nas tak wielkie zbiorowe nieszczę-
ścia jak w innych regionach świata czemu tak ogromne pol-
skie narzekania. Czy nie powinniśmy być bardziej radośni, 
dumni z dotychczasowych osiągnięć a nie tylko zazdrośnie 
patrzący na kraje, które są jeszcze bardziej bogatsze od nas. 
To powoduje, że młode pokolenie ucieka za granicę bo udzie-
la się przekonanie, że u nas jest źle i nie ma perspektyw.  
Z takim niebezpiecznym trendem musimy walczyć pokazując 
perspektywy, nowatorskie przedsięwzięcia i osiągnięcia ro-

dzimych twórców, przedsiębiorców, naukowców z najbliż-
szego otoczenia, swojej miejscowości , Śląska by zachęcić by 
młodzi, zdolni i przedsiębiorczy swoją aktywność wykazali 
właśnie u nas , gdzie muszą następować zmiany bo chyba już 
za lat trzydzieści górnictwo przestanie istnieć na naszym Ślą-
sku. W siedzibie TMRu odbyło się Spotkanie  Obywatelskie  
z udziałem Członka Zarządu K. Newy oraz naszych Władz: 
Burmistrza M. Połomskiego i Z-cy M. Bolisęgi. Przekazano 
nam wiele pozytywnych wiadomości związanych z naszym 
miastem i relacji Powiat -Miasto, ale też kilka niepokojących 
informacji. Dotyczą głównie losów naszego rydułtowskiego 
szpitala zwłaszcza budynków szpitalnych niedawno w więk-
szości z kasy powiatu wyremontowanych a niedługo mogą 
być niewykorzystane na działalność szpitalną bo grozi za-
mknięcie oddziału szpitalnego z braku lekarzy. Niestety mu-
simy zapomnieć  o historii i myśleniu o samodzielnym ryduł-
towskim szpitalu ale nie możemy dopuścić do tego by  tak 
piękne obiekty nie były wykorzystane. W tej właśnie  sprawie  
przygotujemy nasze stanowisko do Władz Powiatu. Nasze 
Władze Miasta  oraz kadra UM mają szereg nowatorskich 
pomysłów na rozwój miasta by nasi Mieszkańcy odczuwali , 
że  stale pozytywnie zmienia się miasto w którym warto żyć, 
pracować i promieniować nowatorskimi rozwiązaniami. Do 
jednych  pomysłów — projektów (którym osobiście kibicuję ) 
jest przetwarzanie ścieków  na energię czyli produkcji tzw 
zielonego wodoru. Okazuje się jednak, że nasze przepisy śro-
dowiskowe nie idą śladem wzorców najbardziej uprzemysło-
wionych państw i na razie nie pozwalają na tak nowatorskie 
przedsięwzięcia i to musimy uzmysłowić naszym parlamenta-
rzystom. Musimy w tej materii wspomóc społecznym głosem 
nasze Władze! Cieszą już podpisane umowy na realizację 
inwestycji związanych z zabezpieczeniami przeciwpowodzio-
wymi, oraz zagospodarowaniem terenów wokół szybu LIII. 
Ze szczegółami tych inwestycji można się zapoznać w wy-
dziale inwestycji. Będą też nadal realizowane przede wszyst-
kim działania o charakterze kulturalnym zawarte w projek-
tach z tzw funduszu norweskiego. Na te działania składają się  
m. innymi  organizacja 5 różnorodnych imprez, które odby-
wać się będą  na parkingu przed UM a mające na celu pobu-
dzenie społecznego i gospodarczego życia przy ul Ofiar Ter-
roru. Przed nami (kiedy to piszę) uroczystości związane  
z obchodami Święta Niepodległości. Na obchody składa się 
koncert „Wyśpiewajmy radość” organizowany przez nasz 
TMR oraz okolicznościowa msza św w kościele na Orłowcu 
połączona z przemarszem i składaniem kwiatów pod pomni-
kami na „Ścieżce powstańczej”. Na rynku zasadzono 16 do-
rodnych platanów i bardzo ciekawe czy nie zabraknie miejsca 
na przygotowywany Jarmark Świąteczny .Jak więc widać nie 
jest tak źle jak to niektórzy opisują na forach internetowych  
a będzie jeszcze lepiej jak każdy z nas będzie miał przekona-
nie, że chcę być  i będę  aktywny w życiu społecznym  i go-
spodarczym miasta!.        

 H. Machnik 

Moje  rozważania. 
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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�  

 
�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, Ho-
spicjum domowe,  

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach  

usług komercyjnych (odpłatnych)   
Alergologiczna dla dzieci, Medycyny pracy 


