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Jak wyglądała dawna kuchnia śląska? 

 
 
 
 
 
 

Pewna starka z Giszowca tak mówiła: "Na beztydzień ludzie 
zawsze jedzom co inkszego jak na niedziela abo we świyn-
ta" 
 
Potrawy codzienne 
 
Istniało wyraźne zróżnicowanie w zestawie, rodzaju i ilości 
potraw  pomiędzy  posiłkami  codziennymi,  niedzielnymi,  
a  świąteczno-obrzędowymi. W latach międzywojennych 
jadłospis był skromny, nie jadano tłusto. Podstawę stanowi-
ły: żur, ziemniaki, kapusta, chleb ze smalcem, a w rodzinach 
hodujących krowy − mleko i kiszka (zsiadłe mleko). Po-
wszechnie jadano wodzionkę, czyli zupę z chleba i czosnku, 
z dodatkiem łoju lub masła, zalanych gorącą wodą. Pojawia-
nie się w dni powszednie mięsa uzależnione było od zamoż-
ności rodziny. Na co dzień preferowano skromne, proste 
posiłki. Na wsi były to przede wszystkim kasze − jaglana 
lub gryczana − okraszone tłuszczem, kapusta z kartoflami, 
groch, fasola, placki ziemniaczane pieczone na płycie pieca, 
gotowane ziemniaki z mlekiem, zupy; chleb jedzono wyjąt-
kowo. Natomiast w jadłospisie rodzin robotniczych poja-
wiały się posiłki, których podstawą był chleb, najczęściej ze 
smalcem. 
 
Preferowano dania gotowane, spożywane zarówno rano, jak 
i w południe. Zupy podawano w zależności od zamożności  
z omastą lub bez, zagęszczano je zasmażką lub zawiesiną  
z mąki. Najpowszechniejszą polewką był żur, który gospo-
dynie gotowały na kilka sposobów: żeniaty (z ziemniakami  
i boczkiem), z ziemniakami tłuczonymi lub gotowanymi  
w łupinie, z flakami, ze śmietanką czy robiony na maślance. 
Dawniej w każdym śląskim domu był garnek zwany żuro-
kiem, w którym na okrągło kisił się żur. Żur musiał być go-
towany na prawdziwym zakwasie z surowego ciasta chlebo-
wego. Oprócz żurków i wodzionki na śniadanie spożywano 
melkę z mleka i pszennej mąki, ścierkę z wrobionego do 
mleka ciasta pszennego lub garus − zupę przyrządzoną  
z mąki i suszonych owoców. 
 
Najważniejszym  posiłkiem  był  obiad,  który  podawano  
w rodzinach robotniczych po powrocie mężczyzny z pracy. 
Otrzymywał on największe i najpożywniejsze porcje, a  czę-
sto jako jedyny spożywał mięso. Podstawą dań obiadowych 
były ziemniaki, kapusta, mięso i chleb. Najpopularniejszymi 
zupami były: kartoflanka, grochowa (także w wersji z kiszo-
ną kapustą), fasolówka, kapuśniak z żeberkami (kozibroda), 
kapuśniak z białej kapusty (parzybroda), zupa grzybowa 
(grzybionka), krupnik, marchewkowa na mleku, zupy z ka-
larepy, z jarmużu, z dyni, a od lat 30. XX wieku: ogórkowa, 
pomidorowa, szczawiowa, rosół na młodych gołębiach. Bar-
dzo popularny był ajntopf, czyli gęsta zupa jarzynowa. Na 
drugie danie najczęściej  podawano ziemniaki lub kluski  

z dodatkiem sosów i jarzyn, ugotowaną i okraszoną kapustę. 
 
Wraz ze wzrostem poziomu życia pojawiały się większe 
ilości mięsa i nabiału. Na stołach pokazały się karminadle 
czy karbinadle, czyli kotlety mielone z  mięsa wołowo-
wieprzowego, a także z królika, klopsy gotowane, żeberka 
gotowane lub duszone z kapustą, golonka z kapustą i gro-
chem, płucka na kwaśno, bigos śląski, krupnioki smażone  
z  cebulą. Do mięs podawano ciapkapustę, czyli ziemniaki 
wymieszane z ugotowaną kiszoną kapustą, dampfowaną, 
czyli duszoną kapustę, kluski drożdżowe oraz szałot karto-
flany − sałatkę z  ziemniaków i innych gotowanych jarzyn. 
Przygotowywano wiele potraw z podrobów, głównie ze 
względu na ich niską cenę. Przyrządzano płucka, wątrobę, 
doskonałe kotlety z wymienia, smakowite flaki czy nerki  
w sosie. Inne mięsa jadano w dni powszednie znacznie rza-
dziej, najczęściej z kapustą, ale też z jarzynami czy suszony-
mi owocami. Smaczne, nie zawsze postne, potrawy śląskie 
gospodynie gotowały również z fasoli i bobu. 
 
Potrawy na wyjątkowe okazje. 
 
 Niedzielny obiad bywał, i bywa, bogatszy w zestaw dań  
i  ich wystawność. Głównymi daniami były: rosół z nudlami 
− makaronem domowej roboty, rolady wołowe, śląskie klu-
ski i sałatka z modrej kapusty (czerwonej kapusty). Ambicją 
śląskiej gospodyni było, aby dania nie powtarzały się zbyt 
często, stąd wiele przepisów np. na rolady: są więc jaskół-
cze gniazda − rolady z  mięsa wieprzowego z  dodatkiem 
gotowanych na twardo jajek, są ptaszki cielęce − delikatne 
rolady z mięsa cielęcego, i wiele rolad z  mięsa wołowego  
z  różnymi farszami. Na stole w niedzielę pojawiał y się 
także: pieczeń na kwaśno, zwana huzarską, schab sztygarski 
− przeznaczony najczęściej na proszony obiad, a do tego 
kluski śląskie lub też czarne, zwane polskimi, oraz modro 
kapusta. Według raciborskiej tradycji kluski jadało się już  
w średniowieczu, a w XIX wieku górnicy uznali, że są bar-
dziej pożywne od ziemniaków, bo dłużej „siedzą” w żołąd-
ku. W niedzielę podawano także podwieczorek, zwany swa-
cyną. Na wieczerzę, tak jak na obiad, podawano potrawy 
gotowane, zazwyczaj żur z ziemniakami, kwaśne mleko  
z kaszą lub z tzw. bratkartoflami (smażonymi ziemniakami), 
kaszę ze słoniną. W latach 30. XX wieku zaczęto na kolację 
powszechniej jadać chleb razowy ze smalcem, smażonkę 
(jajecznicę), wędliny mięsne lub podrobowe własnego wy-
robu, głównie kiełbasy, wątrobiankę, krupnioki czy salce-
son. Podawano także takie potrawy, jak hekele ze śledzi 
(rodzaj sałatki śledziowej), szałot śląski (sałatka na bazie 
ziemniaków i  kiszonych  ogórków),  placki  ziemniaczane  
z kiełbasą lub boczkiem wędzonym, jarmuż z kaszą i bocz-
kiem wędzonym. 
 

autor: Anna Grabińska - Szczęśniak 
źródło: Zbiór przepisów potraw regionalnych województwa ślą-

skiego, Praca zbiorowa pod redakcją Hanny Szymanderskiej 

Fragment 
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(....) 4 lutego 1945r. Rydułtowy zostały zbombardowane (....) 
przez lotnictwo radzieckie. (....) 
 W dniu tym bomby spadły m.in. na starą szkołę tzw. 
„organistówkę”, przed główne wejście kościoła św. Jerzego, na 
dom rodziny Karnówka przy ulicy Skalnej, na obecną ulicę M. 
Strzody, na posesję Jana Gliwickiego i Koźmickiego, na część 
głównego pawlionu szpitala,  na podwórze Szuły. Strzelano 
dodatkowo z broni pokladowej. Ogólnie w tym dniu z terenu 
Rydułtów zginęły 23 osoby: 
Katarzyna Wawrzyczek - siostra Henrieta, Ludwika Włodarkie-
wicz - siostra Briolana, Katarzyna Szebesta - siostra Benitia, 
Karolina Pinior, Zofia Krzywik, Ludwik Łukoszek, Jerzy Po-
lok, Franciszek Polok, Antonina Czyż, Juliusz Karnówka, Emi-
lia Karnówka, Florentyna Kaplon, Eugenia Kowalska - z broni 
pokładowej, Henryk Wojtaszek - z broni pokładowej, Jadwiga 
Jeleń - z broni pokładowej, Piotr Karaskiewicz - w szpitalu, 
Feliks  Krzemiński  -  w  szpitalu,  Stanisław  Gołębiowski  -  
w szpitalu, Aleksander Dymarski - w szpitalu, Stanisław Ba-
char - w szpitalu, Aleksander Fithulin - w szpitalu, Wasyl Igna-
tow - w szpitalu. 
 Zmarłych, oprócz trzech sióstr zakonnych pochowano  
8 lutego we wspólnej mogile, na cmentarzu parafii św. Jerzego. 
 Kronika Parafii podaje dodatkowo, że prócz wymienio-
nych  23  osób  zginął  także  jeden  żołnierz  niemiecki 
(prawdopodobnie strzelający z karabinu maszynowego na sa-
moloty) i nieznana dziewczynka. Mimo, że jedna z bomb spa-
dła na "ogranistówkę", zmieniając ją w stertę gruzu, przeżyła 
jedna z jej mieszkanek organistka Helena Jendrzejczyk. 
 

Aleksandra Matuszczyk - Kotulska "Rydułtowy - zarys dziejów" 

 

Zbombardowany kościół Św. Je-
rzego w Rydułtowach  -  luty 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbombardowana Organistówka  -  luty 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fragmentu Dziennika Walki 8 Gwardyjskiej Dywizji Bombowej  
Armii Czerwonej  z dnia 4 lutego 1945r. 

Ostatnie miesiące okupacji  
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Tłumaczenie fragmentu Dziennika Walki  
8 Gwardyjskiej Dywizji Bombowej  

Armii Czerwonej  z dnia 4 lutego 1945r. 
 

 W godzinach 10.45 -10.50 grupa 
w składzie 8 Pe-2162 Gwardyjskiego 
Pułku  Bombowego  dowódca  podpuł-
kownik  Nowikow  nadlatywała  dwa 
razy: pierwszy raz pikując z obstrzałem 
celu ogniem karabinów maszynowych 
na wys. 1300 m - 700 m, drugi z lotu 
horyzontalnego  1100  m spowodował 
uderzenie  bombardujące  siły  żywe  
i techniczne w okolicy Wodzisławia Śl. 
Efekty zostały sfotografowane. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W powrotnym locie ogniem karabinów maszynowych grupa 
ślizgaczy na wys. 800 m Nawydowa 200 m ostrzelała kolumnę 
samochodów i wozów wroga, ciągnących do linii frontu na ob-
szarze drogi Głożyny - Radlin. 
 Jako czwarte zejście to szturm na artylerię baterii na pół-
nocnym skraju lasu obok Radoszów. 
 W godzinach 15.05 - 15.10 grupa w składzie 10Pe-2  
z  dowódcą  gw.  podpułkownikiem Nowikow bombardowała  
i strzelała do ludzi i urządzeń technicznych przeciwnika w Ry-
dułtowach. 
 Działania grup były osłaniane asystą myśliwców Aira-
cobra. 
 

:a podstawie książki Ingrid Ciwis "Znane i nieznane fakty z 
dziejów parafii św. Jerzego w Rydułtowach"  

Ze zbiorów Rafała i Łukasza Malcharczyk z Rydułtów 
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Skalę przekłamań propagandowych w polskiej literaturze hi-
storycznej najlepiej obrazują liczby. Według badan Ekhdala, 
w bitwie wzięło udział około 15 tysięcy rycerzy  po stronie 
Zakonu, siły litewsko – polsko - rusińsko - tatarskie liczyły  
w przybliżeniu 30 tys. osób. Tymczasem Długosz napisał a za 
nim niektórzy polscy historycy cytuję „Legło w tej bitwie 50 
tys. nieprzyjaciół a 40 tys. pojmano jencem”. Z kolei absur-
dalność XIX i XX wiecznej propagandy, przedstawiającej 
zmagania grunwaldzkie jako starcie narodów polskiego i nie-
mieckiego, śmieszy w kontekście składu etnicznego obu ar-
mii. Wojska Zakonu składały się w większości z rycerstwa 
pomorskiego, śląskiego, łużyckiego i grupy rycerzy mazo-
wieckich. Skład armii Jagiełły to w większości Litwini i spora 
grupa Tatarów z mniejszościowym udziałem rycerzy polsko - 
rusińsko - czeskim. W bitwie pod Grunwaldem brało udział 
250 rycerzy Zakonu i tyko  nieco mniejsza liczba rycerzy ślą-
skich. Wbrew polskiej literaturze historycznej, wojska Jagieł-
ły i Witolda  przez współczesnych im  były  postrzegane jako 
pogańskie, wspomagane polskimi siłami, co podkreślił na 
przykład Sobór w Konstancy potępiając Polskę. Późniejsza 
sekularyzacja Zakonu w Prusach i zhołdowanie ziem pruskich 
Królestwu Polskiemu przyczyniło się  do ożywienia dróg han-
dlowych wiodących z Polski do Gdańska. Umożliwiło to Pol-
sce zintensyfikowanie trwającej już od XIV wieku wojny han-
dlowej ze Śląskiem. 
 

Polsko - śląska wojna handlowa ciąg dalszy  w kolejnym wydaniu .  

9a podstawie artykułu Jana Lubosa - H. Machnik  

Śląsko  -  polska historia 

 

Składamy najserdeczniejsze  
życzenia urodzinowe  

lutowym solenizantom!!  
A są to: 

 

1. Jan Jargoń, 
2. Katarzyna Kabut, 
3. Rudolf Masarczyk 
4. Alojzy Musioł, 
5. Dorota Rak, 
6. Joanna Rusok, 
7. Zygmunt Siódmok, 
8. Eryka Sosna, 
9. Anna Urbańczyk, 
10. Henryk Wojtaszek, 

 
Podręczniki historii, oraz cała publicystyka historyczna przy-
zwyczaiły nas do myślenia, że to co było dobre  dla Polski, 
było też dobre dla Śląska a polskie nieszczęścia  były też nie-
szczęściem dla Śląska. To jednak nieprawda! Jagiełło po 
śmierci Jadwigi Andegawańskiej w 1399r nie miał praw do 
korony polskiej, dlatego prowadził politykę bardziej w intere-
sie ojczystego Księstwa Litewskiego. Dopiero chęć zdoby-
cia  korony dla synów z  czwartego małżeństwa spowodowały 
(po roku 1442) liczne jego ustępstwa na rzecz szlachty pol-
skiej i propolskie działania. Znakomita organizacja państwo-
wa i dokonania cywilizacyjne Zakonu nad Bałtykiem zostały 
w Polsce Jagiellonów zakwestionowane przede wszystkim ze 
względów politycznych. Kolejny jej etap to XIX wieczne na-
cjonalizmy i wpisująca się w polską mitologię narodową po-
wieść H Sienkiewicza, bardzo trwale deformującą polską wi-
zję Zakonu Niemieckiego (jednak nawet u Sienkiewicza wi-
dać niezłe stosunki zakonników z Piastami mazowieckimi  
z którymi Zakon miał wspólną granicę). 
 
�arodowości pod Grunwaldem. 
 
 Apogeum konfliktu Władysław Jagiełły z Zakonem  to oczy-
wiście  Bitwa pod Grunwaldem. Śląscy rycerze walczyli  
w niej po obu stronach. Nieliczni (za Codex epistolaris Vitoldi 
jedynie 34 rycerzy) po stronie wojsk Jagiełły, wśród których 
najznaczniejszym z nich był Krystyn Starszy z Koziegłów   
z księstwa siewierskiego. Jedną z najliczniej po stronie Zako-
nu - chorągwią oleśnicką dowodził Konrad VII Biały, mło-
dziutki, zaledwie 16 letni książę oleśnicki. Ślązacy zgrupowa-
ni byli jeszcze w 3 innych chorągwiach. Według badań źró-
dłowych szwedzkiego  mediawisty SwenaEkdahla - wybitne-
go znawcy wojen Zakonu z Polską i Litwą w bitwie po stronie 
Zakonu uczestniczyli przedstawiciele aż 100 śląskich rodów 
rycerskich - w sumie 214 rycerzy, z których każdy  przypro-
wadził mniejszy lub większy oddział zaciężny i którzy stano-
wili  - obok  szlachty pomorskiej - najliczniejszą grupę. Spo-
śród górnośląskich rycerzy największy oddział przyprowadził 
Dietrich z Kotulina: 57 kopijników (w oryginalnym dokumen-
cie „Księga żołdu Zakonu Niemieckiego” - czytamy dosłow-
nie 57 kopijników i 2 strzelców. Wiadomo jednak, że typo-
wa  prawie zawsze stosowaną formacja był układ kopijnik  
w towarzystwie 2 strzelców, dlatego cały oddział pana na Ko-
tulinie liczył prawdopodobnie co najmniej 171 osób).  Inni 
rycerze, których z całą  pewnością można zidentyfikować 
jako Górnoślązacy  to np. Heyncze, Czenko, Gonczel, 
Pryczlaw, Hermann i Wenczlaw, Borsnicz (ród władający 
Kopicami) Hanusz, Tader (ród wielokrotnie występujący  
w dokumentach bytomskich), Heyncze, Hannuszi, Jorge, Sto-
sch (ród  mający dobra na pograniczu raciborsko -opawskim) 
Hannusz, Heynemann i Heyncze, Twardawa, Henryk z Krap-
kowic. 
 
Między prawda a propagandą. 
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1. MODER�IZACJA ULICY OFIAR TERRORU 
 
1) Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębior-
stwo  Handlowo-Usługowe  TRANSKOM  Robert 
Białdyga - przygotowuje projekt tymczasowej orga-
nizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowla-
nych. 
Wartość robót budowlanych: 4 477 856,91 zł 
Termin wykonania: 30 czerwca 2021 r. 
2) Firma projektowa Usługi Projektowe Kołodziej-
ska-Derbis z Wodzisławia Śl. w dniu 18 grudnia 20-
19 r. uzyskała decyzję zatwierdzającą projekt bu-
dowlany i  udzielającą pozwolenia na budowę ul. 
Ofiar Terroru do punktu przesiadkowego. 
 
2.  REWITALIZACJA  OSIEDLA  KAROLA 
WRAZ z UTWORZE�IEM MIEJSCA USŁUG 
SPOŁECZ�YCH  PRZY  ZBIOR�IKU  WOD-
�YM MACH�IKOWIEC W RYDUŁTOWACH 
 
1) Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym 
„Machnikowiec" - utworzenie miejsca usług spo-
łecznych 

Stan zaawansowania robót: 
• zakończono  roboty  związane  z  kanalizacją 

deszczową wraz z podłączeniem do studni przy 
ulicy Strzelców Bytomskich, 

• trwają roboty związane z:  budową kanalizacji 
sanitarnej i wodociągu, budową pomostu stałe-
go, 

• trwają roboty instalacyjne elektryczne oświe-
tlenia w obrębie dojścia do slipu. 

 
Terminy pośrednie umowy dotyczące robót budow-
lanych: 
• wykonanie robót  budowlano-montażowych - 

do dnia 31 maja, 
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie -  do 

dnia 30 czerwca. 
 
Wartość umowy: 3 629 115,00 zł. 
Funkcję Inspektora nadzoru na przedmiotowym za-
daniu pełni  Piotr  Nowak prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą Nadzory i Obsługa Inwesty-
cji  Budowlanych  Piotr  Nowak  z  siedzibą 
w Wodzisławiu Śląskim. 
Wartość umowy: 29 520,00 zł brutto. 
Termin realizacji umowy: do dnia 30 czerwca. 

2) Rewitalizacja Osiedla Karola 

Firma  wykonawcza  CELMAR  spółka  z  o.o. 
z Bytomia w zakresie części pierwszej rewitalizacji 
Osiedla Karola dokonała zmiany kierownika budo-
wy. Firma przygotowuje się do prowadzenia robót 
w zakresie części kanalizacyjnej- przebudowy kana-
lizacji  ogólnospławnej  oraz  budowy  kanalizacji 
deszczowej. 
Termin realizacji umowy: 30.11.2020. 
Wartość umowy: 2 733 177,31 zł. 
W zakresie części  drugiej rewitalizacji w dniu 9 
stycznia  nastąpiło otwarcie ofert cenowych na robo-
ty  budowlane.  Wpłynęło  8  ofert  cenowych 
z przedziału od 419 967,84 zł do 1 108 061,58 zł. 
Trwa badanie ofert. 
 
3. ROZBUDOWA i MODER�IZACJA BUDY�-
KU URZĘDU MIASTA 
 
Trwają roboty budowlane. 
Kontynuuje się roboty związane z montażem stolarki 
okiennej. Trwają roboty związane z wykonywaniem 
pokrycia  dachowego  nowobudowanego  segmentu 
budynku oraz ociepleniem ścian zewnętrznych. 
Termin realizacji umowy: do dnia 30 września. 
Wartość umowy: 4 148 809,14 zł. 
Wartość aneksu: 38 808,78 zł. 
Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania  pełni 
„Mrozek  Grzegorz  doradztwo  budowlane  usługi 
G. Mrozek" z siedzibą w Gaszowicach. Zwiększona 
została  wartość  nadzoru  inwestorskiego,  co  jest 
związane z podniesieniem wartości robót budowla-
nych (roboty dodatkowe). 
Termin realizacji umowy: 30 październik. 
Wartość nadzoru inwestorskiego: 39 601,81 zł. 
 
4. MODER�IZACJA UL. GE�ERAŁA WŁA-
DYSŁAWA SIKORSKIEGO 
 
W dniu 20 grudnia dokonano odbioru końcowego. 
 
5.  MODER�IZACJA  ULICY  ZYGMU�TA 
KRASIŃSKIEGO 
 

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 

i URZĘDU 

za okres od 19 grudnia 2019r. do 30 stycznia 2020r.  
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Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia 
przetargu na roboty budowlane. 
 
6. MODER�IZACJA ULICY �OWEJ 
 
Oczekuje się na uzyskanie zezwolenia na wykonanie 
robót budowlanych. 
 
7. ODWOD�IE�IE PRZY ULICY PIETRZKO-
WICKIEJ 
 
W dniu 23 grudnia 2019 r. nastąpił odbiór końcowy 
zadania. 
Wykonano kanalizację deszczową od Ø 160 mm do 
Ø 315 na długości 209,76 m. Wykonano nawierzch-
nię  drogową  po  robotach  kanalizacyjnych 
z bloczków betonowych na długości 143,40 mb. 
Inwestycja współfinansowana z Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. 
w zakresie kanalizacji sanitarnej – wykonano 204,55 
mb. 
Rozliczono inwestycję. 
Wartość zadania finansowana przez Miasto Rydułto-
wy: 266 741,76 zł. 
 
 
8.  UTWORZE�IE  DROGI  WEW�ĘTRZ�EJ 
KAZIMIERZA PRZERWY -  TETMAJERA - 
SKAL�A 
 
Oczekuje się na uzyskanie zezwolenia na wykonanie 
robót budowlanych. 
 
9. MODER�IZACJA UL. KAROLA MIARKI 
 
W dniu 12 grudnia 2019 r. otwarto oferty złożone na 
wykonanie robót budowlanych. Wpłynęło 10 ofert 
o wartości od 305 287,01 zł do 645 750,00 zł. Trwa 
badanie ofert. 
W odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe na 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskie-
go złożono dwie oferty na kwoty 2 750,00 zł oraz 
3 500,00 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją 
zadania  pełnić  będzie  IMPERO  Stefan  Fiszer 
z  siedzibą  w  Wodzisławiu  Śląskim  -  za  kwotę 
2 750,00 zł. 
 
10.  PRZYŁĄCZE�IE  BUDY�KÓW  MIESZ-
KAL�YCH �A OSIEDLU KAROLA DO CIE-
PŁOCIĄGU WRAZ Z ICH TERMOMODER�I-
ZACJĄ 

 
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na dofinanso-
wanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

DO MIESZKAŃCÓW! 
 

Zarząd TMR oraz śpiewający zespół „Klika 
Machnika” zapraszają  

w dniu 12 marca od godz. 17.30 

do Restauracji „PLATINUM”  

na Biesiadę pod nazwą „Wreszcie wiosna”. 
Koszt 30 zł od osoby. 

 

Zgłoszenia, odbiór zaproszeń i pobieranie odpłatności do 3 marca  
w godz. od 9.00 do 13.00 w siedzibie TMR. 

 
Biesiada jest w części współfinansowana ze środków miasta 

w ramach realizowanego projektu „Propagujemy śląskie 
tradycje - to nas seniorów obowiązek” . Jak biesiada, to 

oczywiście śpiew, żarty, tańce i inne niespodzianki  
oraz śląski poczęstunek. 

 

Henryk Machnik  — Prezes TMR  
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                    Kalendarium  
                     Luty 

 
16 II 1984r. - zmarł dh Antoni Waler - był on jednym z 
trzech żołnierzy, którzy w 1945r. zaślubili sztandarem 
naszą Ojczyznę z Morzem Bałtyckim; sztandar ten prze-
chowywał do 1974r. w domu, następnie ofiarował go do 
Muzeum Wojska Polskiego w Kołobrzegu; całe życie 
mieszkał w Rydułtowach przy ulicy Podleśnej, 
II 1919r. - w Rydułtowach powstała Polska Organizacja 
Wojskowa, 
II 1939r. - połączono Kopalnię "Charlotta" i Kopalnię 
"Sack" w zjednoczoną Kopalnię "Charlotta", 
II 1909r. - w Rydułtowach zaczęto budować miejski wo-
dociąg, 
22 II 1810r. - urodził się Fryderyk Chopin, 
21 II 1998 r. - zmarł ks. Bolesław Szyszka budowniczy i 
proboszcz parafii na Orłowcu, 
22 II 1857r. - urodził się twórca skautingu generał Robert 
Baden-Powell,  
12 II 1798r. - zmarł ostatni król Polski Stanisław August 
Poniatowski, 
27 II 1884r. - urodził sie w Rydułtowach pierwszy poseł 
do parlamentu polskiego Emanuel Tomas, górnik kopalni 
"Charlotte", 
27 II 1987r. - zmarł ks. Franciszek Blachnicki, założyciel 
Ruchu Światło-Życie, więzień obozów koncentracyjnych, 
prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL, Czci-
godny Sługa Boży kościoła katolickiego, założyciel 
wspólnot życia konsekrowanego: Instytutu Niepokalanej 
Matki Kościoła, Wspólnoty Chrystusa Sługi oraz Unii 
Kapłanów Chrystusa Sługi, budowniczy Domku Maryi, 
Groty, 
II 1919r. - na oś. Karola urodził się kompozytor Paweł 
Święty, 
II 2009r. - zakończono budowę kaplicy przedpogrzebo-
wej pw. Matki Boskiej Bolesnej, 
23 II 1992r. - odbyły się pierwsze wybory po odłączeniu 
Rydułtów od Wodzisławia śląskiego, 
26 II 1993r. - powołana została Straż Miejska, 
II 1995r. - denominacja złotego; do lutego Kluka koszto-
wała 4500zł a od lutego 50 gr., 
II1995r. - cena Kluki wynosi 1,20 zł., 
12 II 1865r. - urodził się Kazimierz Przerwa - Tetmajer, 
poeta zafascynowany folklorem góralskim, 
4 II 1746r. - urodził się Tadeusz Kościuszko, 
25 II 2008r. - Biblioteka Miejska rozpoczęła działalność 
w nowej siedzibie przy ulicy Mickiewicza, 
14 II 1946r. - odbył sie pierwszy powojenny spis ludno-
ści; liczba mieszkańców Polski wynosiła wówczas 23 924 
757 osób. 
 

zebrał Stanisław Brzęczek 

Dieta przy wysokim poziomie cholesteroli  
i trój glicerydów 

 
Co to znaczy wysoki poziom cholesterolu i trójglicery-
dów? Czy cholesterol jest w granicach 230 mg/dl, czy 
ponad 350 mg/dl?  
Przede wszystkim istotne jest, jakie mamy poziomy cho-
lesterolu (z podziałem na frakcje) oraz TG . Ważne też, 
czy zawsze te poziomy były wysokie, czy nie. Jeżeli tak, 
to można podejrzewać hipercholesterolemię rodzinną. 
Oczywiście leki oraz stres także mogą wpłynąć na pod-
wyższenie cholesterolu, natomiast słodycze oraz alkohol 
na wzrost TG. 
Bardzo ważny jest regularny ruch, który obniża poziom 
TG i cholesterolu oraz łatwostrawna dieta z ogranicze-
niem cukru, tłuszczu nasyconego oraz nadmiaru energii. 
Ponadto w celu obniżenia wysokiego stężenia triglicery-
dów należy zastosować się do poniższych zaleceń. 
1. Zwiększenie spożycia węglowodanów złożonych  
z błonnikiem (produkty zawierające pełne ziarno). 
2. Wzrost spożycia produktów o niskim indeksie glike-
micznym. Produkty o niskim indeksie glikemicznym (do 
55) warunkują wydzielanie insuliny na stałym poziomie, 
a poziom glukozy utrzymywany jest na w miarę stałym 
poziomie. Są to np.: 
• IG 50: kuskus, chleb orkiszowy, kiwi, sok pomarańczo-
wy   
• IG 45: zielony groszek, żurawina, świeży ananas, wino-
grona 
• IG 40: truskawki, chleb pumpernikiel, biała fasola, sok  
z jabłek, marchwi, makaron razowy ugotowany al dente 
• IG 35: fasola, jabłka, śliwki, dziki ryż, siemię lniane, 
suszone pomidory 
• IG 30: czosnek, gruszki, niskosłodzone dżemy, cytrusy, 
pomidory 
• IG 25: gorzka czekolada, wiśnie, jagody 
• IG 20: fruktoza (cukier owocowy), czereśnie, sok cytry-
nowy bez cukru, orzechy 
• IG 15: zielone liściaste warzywa, cykoria, cebula, fasol-
ka szparagowa, szparagi, cukinia, kiełki soi, grzyby, oliw-
ki, por 
• IG 5: suszone przyprawy 3. Suplementacja omega 3. 
4. Wzrost aktywności fizycznej - redukcja masy ciała. 
5. Ograniczenie spożycia/unikanie alkoholu. 
6. Produkty zwiększające poziom cholesterolu, zabronio-
ne w diecie: 
• tłuszcze zwierzęce, niektóre oleje roślinne tj. kokosowy, 
palmowy 
• tłuszcze smażalnicze, cukiernicze, wyroby czekolado-
we, zupy w proszku, sosy, produkty typu fast-food 
• żółtka jaj (do 2-3 dozwolone/tydz) 
• wędliny podrobowe (pasztetowa, salceson), pasztet, wą-
tróbka 
• węglowodany łatwo przyswajalne - należy wykluczyć 
słodycze, napoje słodzone cukrem 
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• sól - można ją zastąpić świeżymi i suszonymi ziołami. 
7. Produkty zmniejszające stężenie cholesterolu, polecane 
w diecie: 
• oliwa z oliwek, olej rzepakowy, margaryny produkowane 
z oleju rzepakowego (na surowo i do smażenia) 
• olej sojowy, kukurydziany, słonecznikowy, oliwa z wi-
nogron (tylko na surowo, w mniejszych ilościach) 
• produkty zbożowe (owies, jęczmień), nasiona roślin 
strączkowych, owoce cytrusowe, jabłka, migdały 
• soja oraz mleko sojowe, jogurty sojowe  
• margaryny i jogurty pitne wzbogacane sterolami i stano-
lami (typu Benecol, Flora). 
 
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/diety/
wysoki-poziom-cholesterolu-trojglicerydow-dieta-aa-
gtMe-UNmW-PD5D.html 

 

Kwasy omega-3 - najzdrowsze tłuszcze 
 

 Kwasy tłuszczowe omega-3 stanowią ważny skład-
nik każdej diety. Kwasy te zaliczane są do tzw. Niezbęd-
nych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych. Słowo 
„Niezbędnych” zostało dodane celowo do nazwy grupy 
tych składników odżywczych ze względy na wagę znacze-
nia tych związków w diecie człowieka. 
1. Co to są kwasy omega-3? Jakie są źródła kwasów ome-
ga-3?  
Omega-3 to wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w któ-
rych wiązanie podwójne znajduje się przy trzecim od koń-
ca atomie węgla. Wśród kwasów omega-3 wyróżnia się: 
•     kwas eikozapentaenowy EPA, którego źródłem są: 

ryby morskie (szprotki, tuńczyk, makrela, łosoś, sardyn-
ki, dorsz, śledź) oraz kawior i owoce morza. 

•     kwas dokozaheksaenowy DHA (źródła podobnie jak 
EPA). 

•     kwas alfa-linolenowy ALA, którego źródłem są sie-
mię lniane, olej z siemienia lnianego, orzechy włoskie, 
olej rzepakowy i sojowy, zielone warzywa liściaste. 

UWAGA!  
Kwasy wielonienasycone występują w postaci „cis” lub 
„trans”. Większość z nich to pożądana forma „cis”, jednak 
w produktach takich jak mięso i mleko (krowie, owcze) 
przeważa forma „trans”, która podobnie jak tłuszcze nasy-
cone podnosi poziom „złego cholesterolu” we krwi. 
2. Jaką rolę pełnią kwasy omega-3 w organizmie człowie-
ka? 
Kwasy omega-3 spełniają wiele ważnych funkcji w orga-
nizmie decydując o prawidłowym przebiegu różnorodnych 
procesów życiowych: 
– Wspomagają pracę serca i układ krążenia. 
– Wpływają korzystnie na wzrost poziomu we krwi „dobrego 
cholesterolu” (HDL), obniżając równocześnie poziom„ złego 
cholesterolu” (LDH). Chronią żyły i tętnice przed miażdżycą 
zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. 

 
 
 
–  Są niezbędne dla prawidłowej pracy mózgu i centralne-
go układu nerwowego. Kwasowi dokozaheksaenowemu 
(DHA), na bazie którego w 60% zbudowana jest nasza 
kora mózgowa, jest niezbędny do właściwego funkcjono-
wania ośrodka wzroku i koordynacji. Podnosi zdolność do 
uczenia się. 
– Są prekursorami niektórych hormonów odpowiedzial-
nych za ważne procesy zachodzące w naszym organizmie. 
– Mają pośredni wpływ na: 
krzepnięcie krwi, 
zwężanie oskrzeli, 
różnicowanie komórek, 
reakcje naczynioruchowe, 
reakcje układu odpornościowego. 
– Ze względu na udział kwasów OMEGA-3 w budowie 
serotoniny (hormon szczęścia) wykazują one antydepre-
syjne działanie. Ich niski poziom, poza wymienionymi 
stanami depresyjnymi, może wywoływać również zabu-
rzenia emocjonalne. 
– Mają korzystny wpływ na skórę, włosy i paznokcie. 
3. Chcesz schudnąć? Zobacz jak kwasy omega-3 wspoma-
gają odchudzanie. 
Kwasy omega-3 nie odkładają się w komórkach tłuszczo-
wych. Wspomagając pracę mózgu ułatwiają jego odpo-
wiednie reagowanie na hormon wytwarzany przez tkankę 
tłuszczową – leptynę. Hormon ten wpływa na zmniejsza-
nie apetytu i reguluje poziom stężenia glukozy we krwi. 
Poziom leptyny w organizmie człowieka jest proporcjonal-
ny do ilości jego tkanki tłuszczowej. 
4. Jak kwasy omega-3 wpływają na zwiększenie odporno-
ści organizmu? 
Kwasy omega-3 korzystnie wpływają na podniesienie od-
porności organizmu na różnego typu bakterie i wirusy. 
    Podczas choroby wzmacniają mechanizmy obronne 
ustroju, 
    Po chorobie wspomagają regenerację, 
    Przeciwdziałają zmianom nowotworowym, astmom  
i alergiom, 
    Pomagają łagodzić stany zapalne  kręgosłupa, 
    Łagodzą objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. 
5. Źródła kwasów omega-3 
Najlepsze źródła kwasów omega-3: tłuste ryby morskie 
pochodzące z zimnych wód: halibut, łosoś, śledź, dorsz, 
makrela, sardynki oraz owoce morza (kwasy DHA i EPA). 
Kwasy omega-3 są także w oleju lnianym i orzechach wło-
skich (kwas alfa-linolenowy). 
https://www.akademiadietetyki.pl/dietetyka/kwasy-omega-
3-najzdrowsze-tluszcze/ 
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/
kwasy-omega-3-6-9-dzialanie-i-zrodla-w-zywnosci-aa-
xaee-HVyP-8R3i.html 
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Z atrzymali kierowcę za szybką jazdę. Licznik auta 
wskazał coś jeszcze. Policjanci zatrzymali do kontroli 
samochód, którego kierowca przekroczył dopuszczal-
ną prędkość. Skontrolowali także stan licznika pojaz-

du. Okazało się, że odczyt nie zgadza się ze wpisem z ostatnie-
go badania technicznego. Śledczy z rydułtowskiego komisaria-
tu wyjaśniają teraz, jak doszło do takiej rozbieżności wskazań 
licznika i kto jest za to odpowiedzialny. Za przestępstwa z art. 
306 a kk (zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w pra-
widłowość jego pomiaru) grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzie-
nia. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe 
przepisy ruchu drogowego. Policja oraz inne służby munduro-
we nabyły nowe uprawnienia. Mogą od teraz sprawdzać stan 
licznika pojazdów, a kierowca musi funkcjonariuszom to umoż-
liwić.  09.01.2020 
 

W  lokalnych mediach pojawiły się doniesienia  
w temacie rzekomej likwidacji ruchu 
"Rydułtowy" w KWK "ROW" do końca 2021 
roku, oparte o dokument z listą oddziałów Spół-

ki Restrukturyzacji Kopalń do likwidacji. NSZZ Solidarność na 
KWK "Rydułtowy" prostuje sprawę. Dokument, który pojawił 
się na jednym z lokalnych portali to lista, którą można by wziąć 
za spis kopalń do likwidacji. Znaleźć tam można 14 zakładów  
- w tym i KWK „Rydułtowy I” – likwidacja do 31 grudnia 
2021r. - Zamieszczone w artykule dokumenty SRK z wymienio-
nymi zakładami do likwidacji (z datami) są dokumentami,  
w których przedstawia się wydzielone z kopalń części niepro-
dukcyjne przedsiębiorstw. W przypadku naszej kopalni – nazwa 
RYDUŁTOWY I oznacza likwidowany szyb LEO: III z przyle-
głą infrastrukturą - czytamy w komunikacie NSZZ 
"Solidarność" na KWK "Rydułtowy". Dokument ten może być 
jednak istotny wobec planów miasta Rydułtowy dla terenu szy-
bu LEON III. Już w ubiegłym roku miasto zapowiadało chęć 
pozyskania tego terenu. Prowadzono rozmowy z SRK, ale na 
razie nie przyniosły one rezultatu. 09.01.2020 

T eatr SAFO z okazji swojego 10-lecia reaktywował  
5 stycznia jeden z najbardziej ukochanych spektakli, 
który swoją premierę miał 6 lat temu. Wybór sztuki 
„Prawiek” według Olgi Tokarczuk nastąpił tuż przed 

ogłoszeniem laureatów literackiej Nagrody Nobla. Prawiek leży 
w środku wszechświata... tutaj codzienność splata się z niezwy-
kłością, rzeczywistość z mitem, a powszednie życie jest waż-
niejsze od wielkich wydarzeń. W burzliwych latach XX wieku 
kilka pokoleń rodzin mieszkających w tytułowym Prawieku 
walczy o swoje szczęście i przyszłość. Ich losy układają się  
w uniwersalną opowieść o czasie, przemijaniu i ludzkim losie. 
Prawiek jest swoistym mikrokosmosem, miejscem mogącym 
istnieć wszędzie i nigdzie – opisują twórcy z Rydułtów. Spek-
takl na 10-lecie Teatru SAFO odbył się w Rydułtowskim Cen-
trum Kultury „Feniks”. 10.01.2020 
 

W OŚP w Rydułtowach: W RCK koncerty, kawia-
renka i strzelnica. Jak co roku na scenie zapre-
zentowały się młode talenty z Rydułtowskich 
Szkół i Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz indy-

widualne talenty. Główną gwiazdą finału o godz. 15:00 był Pan 
Marcin Zbigniew Wojciech ze swoim programem Stand-up 
"My Polacy" Główne licytacje odbyły się o godz. 17.00. Do 
wylicytowania był m.in. voucher na sesję zdjęciową wykonaną 
przez burmistrza Marcina Połomskiego w budynku starego 
dworca kolejowego, jeszcze przed jego wyburzeniem. 12 stycz-
nia znowu rydułtowianie udowodnili, że chcą i lubią pomagać. 
W tym dniu odbył się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku jest 41 350,92 zł i waluta obca! Gratulu-
jemy tegorocznego wyniku i dziękujemy wszystkim.  
12.01.2020 

P ożar w Rydułtowach. Paliła się piwnica przy rynku. 
Strażacy z JRG Rydułtowy zostali zadysponowani do 
pożaru piwnicy w budynku wielorodzinnym w Ryduł-
towach przy ul. Bema. Choć czytelnicy donosili  

o pożarze pizzerii, strażacy działali w piwnicy budynku. Choć 
wstępne doniesienia mówiły o pożarze w lokalu gastronomicz-
nym przy rynku w Rydułtowach, gdy strażacy przyjechali na 
miejsce okazało się, że dym wydobywa się z piwnicy. W tym 
samym budynku przy ul. Bema mieści się pizzeria i mieszka-
nia. - Pożar został szybko ugaszony, spalił się opał, kartony. 
Nikt nie doznał obrażeń - informuje bryg. Jacek Filas, rzecznik 
prasowy KP PSP w Wodzisławiu Śląskim.  13.01.2020 

P ijani kierowcy na drogach. Policja: "nie ma dla nich 
pobłażania". - Pomimo naszych akcji i zaostrzonych 
kar wciąż zdarzają się jeszcze tacy, którzy decydują 
się na jazdę po alkoholu - alarmują wodzisławscy po-

licjanci. W miniony weekend na terenie naszego powiatu za-
trzymali czterech kierujących na podwójnym gazie, z czego 
trzech było sprawcami kolizji. W piątek (10.01) o godz. 1.50 
policjanci z wodzisławskiej drogówki pojechali na ul. Ofiar 
Terroru w Rydułtowach. Doszło tam do zdarzenia drogowego. 
Na miejscu z relacji świadków wynikało, że kierujący pojaz-
dem marki Audi A4 nie dostosował prędkości do panujących 
warunków drogowych i uderzył w dwie latarnie oraz znak dro-
gowy, a następnie wysiadł z auta i oddalił się z miejsca zdarze-
nia. W trakcie wykonywanych czynności na miejsce powróciła 
para. Początkowo twierdzili, że to kobieta prowadziła samo-
chód, lecz po pouczeniu o konsekwencjach prawnych to 32-
latek przyznał się do spowodowania kolizji. W organizmie kie-
rowcy były blisko dwa promile alkoholu. Mężczyzna stracił już 
prawo jazdy. Mundurowi przypominają - prowadzenie po-
jazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2, do 0,5 promila) 
to wykroczenie, natomiast prowadzanie pojazdów w stanie 
nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) to przestępstwo. Jest 
zabronione i karane, jeśli odbywa się w ruchu lądowym. 
Konsekwencji jest wiele - zakaz prowadzenia pojazdów 
(wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat, 
kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności 
do lat 2, grzywna wymierzona w stawkach dziennych uza-
leżniona od dochodu, świadczenie pieniężne na rzecz Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpeniten-
cjarnej w wysokości od 5 tys. zł do 60 tys. zł. 13.01.2020 

EXPRESOWO  Z  ŻYCIA   MIASTA 
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B enfica Lizbona zaprosiła 
Kacpra z Rydułtów na 
testy. O utalentowanego 
chłopca, którego od pię-

ciu lat trenuje jego tato Artur, pyta-
ło już wiele europejskich klubów. 
Sam Kacper z bliska mógł zobaczyć 
jak wyglądają treningi w FC Barce-
lona. Teraz będzie miał okazję 
przekonać się jak to wygląda w 
Portugalii. Wszystko zaczęło się 
niespełna pięć lat temu. Wówczas 
tato Kacpra zaczął wrzucać do internetu krótkie nagrania wideo 
w którym pokazywał sposób w jaki trenuje z synem piłkę noż-
ną. Z czasem udostępniały je wielkie serwisy sportowe, a na-
grania osiągały milionowe wyświetlenia. Pochodzący z Ryduł-
tów 7-letni Kacper jest obecnie zawodnikiem Akademii Piłkar-
skiej Zagłębia Sosnowiec. 13.01.2020 

P otężny wstrząs w regionie. Zakołysało budynkami. 
Około 14.25 regionem mocno zakołysało. Wstrząs był 
odczuwalny m.in. w Radlinie, Rybniku i Wodzisławiu 
Śląskim, ale także w o wiele dalszej położonych mia-

stach. Spółki górnicze szukają przyczyny tąpnięcia.  Ze wstęp-
nych informacji wynika, że do tąpnięcia doszło w rejonie ko-
palni Budryk w Ornontowicach, w rejonie ściany D2 w pokła-
dzie 358/1. Na razie brak informacji o osobach poszkodowa-
nych, załoga kopalni jest wycofywana z rejonu.  13.01.2020 

D o wypadku doszło na ulicy Radoszewskiej w Ry-
dułtowach. Samochód osobowy wpadł w poślizg  
i wypadł z drogi. Jedna osoba ucierpiała. Na miej-
scu jest już pogotowie.  14.01.2020 

W  piątek 17.01.2020 zakończył się 
I turnus półkolonii zimowych. 
Na balu przebierańców pojawiła 
się zastępca burmistrza Mariola 
Bolisega, która życzyła wszyst-
kim dobrej zabawy i bezpiecznej 

drugiej połowy ferii!  

1 7 stycznia odbyła się 
uroczysta Gala z okazji 
Jubileuszu 100-lecia 
Śląskiego Związku Piłki 

Nożnej i 95-lecia Podokręgu 
Rybnik. Razem z działaczami 
świętowali przedstawiciele 
władz samorządowych, również zastępca burmistrza Mariola 
Bolisega.  

C zołowe zderzenie w Rydułtowach. Dwie osoby  
w szpitalu. Dwa samochody osobowe deowoo matiz 
oraz opel zderzyły się na ul. Ofiar Terroru w Ryduł-
towach. Konieczna była pomoc strażaków i załogi 

pogotowia ratunkowego. Strażacy krótko po godz. 17.00 zostali 
wezwani na ul. Ofiar Terroru, gdzie tuż przy rynku w Rydułto-
wach doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów.  
W wyniku zderzenia dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły 

do szpitala. Strażacy uprzątnęli płyny eksploatacyjne i elemen-
ty pojazdów z jezdni, odblokowując drogę. Obecnie w tym 
miejscu nie ma już żadnych utrudnień w ruchu.  

Z uzanna Krzystała mi-
strzynią Polski w ko-
larstwie przełajowym. 
Zuzanna Krzystała z 

Rydułtów wywalczyła w Szcze-
kocinach tytuł mistrzyni Polski 
w kolarstwie przełajowym elity 
kobiet. 20.01.2020 
 

2 0 stycznia w OSP Lyski na wspólne kolędowanie za-
prosiły uczestników dwa regionalne zespoły ludowe: 
Klika Machnika i Dzimierzanki. Zespoły zaśpiewały 
kolędy, piosenki świąteczne a także hymn Śląska.  

W trakcie występów na scenie zaprezentowała się jedna z naj-
starszych mieszkanek gminy Lyski pani Agnieszka Rusok  
i wyrecytowała wiersz o kolędowaniu. Udało się wyczarować 
klimat niedawno obchodzonych Świat Bożego Narodzenia. 
Podczas spotkania panowała miła i radosna atmosfera.  
 

R ydułtowy: Skończyły się dotacje na wymianę pie-
ców. Tegoroczny nabór wniosków o dofinansowanie 
do wymiany pieców centralnego ogrzewania już się 
zakończył, bo środki na ten cel zostały wyczerpa-

ne.  Przypominamy, iż do wymiany źródła ciepła można uzyskać 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu 
„Czyste Powietrze”. Podobnie jak w ubiegłym roku na terenie 
Miasta Rydułtowy będzie utworzony punkt konsultacyjny dla 
mieszkańców Miasta zainteresowanych uzyskaniem dofinanso-
wania z ww. Programu. 21.01.2020 
 

P OTRZEBUJĄCY MOGĄ SKORZYSTAĆ  
Z OGRZEWALNI . Osoby bezdomne z Rydułtów 
mogą korzystać z ogrzewalni, która znajduje się przy 
ulicy Raciborskiej 369 w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej. Miejsce to przeznaczone jest dla osób, które nie 
mają dachu nad głową i nie mają innej możliwości zabezpie-
czenia przed zimnem w nocy. Ogrzewalnia czynna jest co-
dziennie w godz. od 19:00 do 7:00. 

Ś 
mieci w naszych lasach - oto 
co wyrzucają mieszkańcy 
regionu. W Nadleśnictwie 
Rybnik, które swoim obsza-

rem obejmuje m.in. miasta Rybnik, 
Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój 
i Żory, w ubiegłym roku przezna-
czono na usuwanie śmieci z lasów blisko 100 tys. zł! Do lasu 
wyrzucono nawet samochód - fiata 126p całkowicie wypchane-
go śmieciami...24.01.2020  
 

M iasto z szansą na spore pieniądze. Miasto znala-
zło się na liście 54 samorządów z całej Polski, 
które będą ubiegać się o norweskie środki finan-
sowe na wsparcie rozwoju. W samym woje-

wództwie śląskim złożono aż 27 wniosków, z czego do konkur-
su ostatecznie przeszło 5 miast – obok Rydułtów są to Cieszyn, 
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Zabrze, Zawiercie i Żywiec. Miasto może zyskać sporo, bo na-
wet do 10 mln euro. To na razie środkowy etap konkursu, ale 
Rydułtowy mają dużą szansę na wygraną. Ostatecznie w całym 
kraju wyłonionych zostanie 15 miast, które otrzymają dofinan-
sowanie. - Złożony przez miasto zarys projektu „W cieniu Szar-
loty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” obecnie będzie 
wymagał przekształcenia w Kompletną Propozycję Programu. 
29.01.2020 
 

Z espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rydułtowach będzie 
realizować w tym roku szkolnym kolejną dużą inwestycję. 
Powiat podpisał umowę z wykonawcą na termomodernizację 
placówki. Pochłonie ona 2,3 mln zł  

 

U słyszeć taniec 
w Rydułtow-
skim Centrum 
Kultury - wido-

wisko na Walentynki. 
Już 14 lutego o godz. 19.00 
Rydułtowskie Centrum 
Kultury "Feniks" zapra-
sza na widowisko muzycz-
no-taneczne "Usłyszeć 
taniec". Będzie to idealna propozycja na ciekawe spędzenie wie-
czoru w Walentynki.  "Usłyszeć Taniec" to widowisko różnych 
form stepowania: flamenco, stepu irlandzkiego, amerykańskie-
go, tańca jazzowego oraz muzyki ethnojazzowej granej na żywo. 
Barwny spektakl, w którym taniec jest częścią muzyki, a muzy-
ka – tańca. Różne kultury spotykają się w jednym miejscu,  
a tradycja i współczesność to synonimy. Projekt tworzą wybitni 
tancerze i muzycy, soliści widowisk w Europie i USA, tacy jak 
tancerka Marta Czyż (program Taniec z Gwiazdami), gitarzysta 
flamenco Michał Czachowski (zespół Indialucia), twórca projek-
tu Mateusz Wójcik (widowisko Night of the Dance). Od premie-
ry w 2014 roku odbyło się ponad 150 spektakli, pokazów 
i warsztatów w największych salach widowiskowych w całej 
Polsce.  Bilety w cenie 40 zł i 50 zł - dostępne w RCK 
"FENIKS".  

N ieruchomości nie-
zamieszkałe z od-
dzielnymi umowa-
mi na śmieci. RY-

DUŁTOWY Obiekty z prowa-
dzoną działalnością gospodar-
czą, budynki z działalnością 
usługową, ogródki działkowe 
oraz inne niezamieszkałe nieruchomości na terenie miasta muszą 
zaopatrzyć się w umowy z odbiorcą śmieci. Nie będzie się tym 
już zajmować miasto. Do tej pory właściciele niezamieszkałych 
posesji na terenie miasta musieli składać deklaracje o wysokości 
opłaty za odbiór śmieci, a tym samym uiszczali te opłaty w urzę-
dzie. Od 1 lipca nastąpi zmiana przepisów. - Właściciele nieru-
chomości niezamieszkałych będą zobowiązani do zawarcia we 
własnym zakresie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą odbie-
rającym odpady komunalne. Musi to być jednak przedsiębiorca 
wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza 
Miasta Rydułtowy. Lista podmiotów wpisanych do ww. rejestru 
znajduje się na stronie internetowej Miasta – informują urzędni-
cy z Rydułtów. Co ważnie, nie można gromadzić odpadów  

z prowadzonej działalności gospodarczej w jednym pojemniku 
wraz z opadami domowymi. Jeżeli jednak jedna część nierucho-
mości jest zamieszkała, a na drugiej prowadzona jest działal-
ność, należy złożyć deklarację w urzędzie miasta dla części za-
mieszkałej. Dla części z prowadzoną działalnością gospodarczą 
należy podpisać umowę z odbiorcą odpadów we własnym zakre-
sie. 31.01.2020 

W  PGG powołano sztab protestacyjno-strajkowy. 
Reprezentanci organizacji związkowych z Pol-
skiej Grupy Górniczej powołali 27 stycznia  
w Katowicach wspólny sztab protestacyjny-

strajkowy. W spółce od końca listopada trwa spór zbiorowy na 
tle płacowym. Górnicy są też zaniepokojeni rosnącymi zwałami 
nieodebranego węgla. 31.01.2020 

U roczysta zmiana 
służby w JRG Ry-
dułtowy. Dowódca 
pierwszej zmiany na 

emeryturze. W Jednostce Ratow-
niczo-Gaśniczej nr 2 w Rydułto-
wach odbyła się uroczysta zmia-
na służby, związana z przejściem 
na emeryturę wieloletniego dowódcy zmiany 1. asp. sztab. Janu-
sza Rasska. Zakończył pracę w Państwowej Straży Pożarnej po 
prawie 31 latach. 31.01.2020 

R ozpoczęły się studniówki. Klasy maturalne Zespołu 
Szkół Ponadpodstawoch w Rydułtowach zaprosiły 
swoich nauczycieli oraz osoby towarzyszące, aby 
wspólnie odliczyć sto dni do matury. Świętowano w 

domu przyjęć „EWA” Nie zabrakło toastu, podziękowań oraz 
tradycyjnego poloneza. Piątkowy wieczór na całe życie zapa-
miętają również maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Noblistów Polskich w Rydułtowach. Bal tradycyjnie otworzył 
dyrektor szkoły Piotr Skowronek, później był wspólny toast  
i odtańczono poloneza. 31.01.2020 
 

E liminacje do konkursu piosenki Niezapominajka  
w Rydułtowach. W piątek 31 stycznia w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Ryduł-
towach odbyły się eliminacje do XII Festiwalu Piosen-

ki "Niezapominajka". Uczestnicy zaśpiewali m.in. piosenki 
Wojciecha Młynarskiego.  W eliminacjach wzięło udział 20 
osób z różnych miejscowości na Śląsku. Zadaniem uczestników 
było artystyczne wykonanie jednej piosenki wybranej z twórczo-
ści Wojciecha Młynarskiego oraz jednego utworu dowolne-
go. Finał zaplanowano na 27 marca w Rydułtowskim Centrum 
Kultury. „Niezapominajka” co roku cieszy się dużym zaintere-
sowaniem wśród młodzieży. Festiwal jest powiatowym konkur-
sem piosenki oraz przeglądem twórczości artystów polskiej sce-
ny muzycznej, którzy już odeszli. Nawiązuje do tradycji poezji 
śpiewanej, piosenki aktorskiej, artystycznej, kabaretowej i in-
nych cenionych zjawisk polskiej sceny muzycznej.31.01.2020 

M asówki w kopalniach PGG. Sztab Protestacyjno-
Strajkowy 13 central związkowych z Polskiej Grupy 
Górniczej ogłosił 31 stycznia pogotowie strajkowe. Po-
wodem jest fiasko mediacji w sporze zbiorowym doty-
czącym tegorocznych płac w firmie.  
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– Prowadzone 30 stycznia mediacje 
były wielkim rozczarowaniem. 
Propozycje zarządu zupełnie rozmi-
jają się z oczekiwaniami załóg ko-
palń PGG. Przypomnę, że strona 
społeczna w sporze zbiorowym 
wysunęła postulat 12-proc. pod-
wyżki płac. Tymczasem ostatnia 
propozycja zarządu PGG, czyli 100 
mln zł więcej na tegoroczne wynagrodzenia przy założenia osiągnięcia 
150 mln zł zysku w 2020 roku tylko na pozór wygląda imponująco. 100 
mln w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w PGG daje około 200 zł 
brutto. To nieco ponad 100 zł na rękę, czyli kilkakrotnie mniej, niż 
wynikałoby z naszych postulatów – mówi Bogusław Hutek, przewodni-
czący „Solidarności” w PGG, a zarazem szef górniczej „S”. 

– Nie jesteśmy też zadowoleni ze sposobu prowadzenia mediacji, bo 
trudno było się oprzeć wrażeniu, że mediator ma problem, aby zacho-
wać absolutnie niezbędną w tej roli bezstronność. Wobec powyższego 
uznaliśmy mediacje za zakończone i 3 lutego podczas masówek będzie-
my rozmawiać załogą o dalszych planach - dodał Hutek. 

Duże emocje budzi również kwestia sposobu naliczenia nagrody rocz-
nej, czyli tzw. czternastki. Tu też jest znacząca różnica pomiędzy stano-
wiskiem związków a stanowiskiem zarządu. Ale kwestie płacowe to 
niejedyny problem, który sprawił, że na początku tygodnia centrale 
związkowe powołały sztabu protestacyjny, a w piątek ogłosiły pogoto-
wie strajkowe. Strona związkowa wyraża zaniepokojenie rosnącym 
zwałami węgla przy kopalniach i brak przychodów za zakontraktowany 
i nieodebrany przez energetykę surowca. Ogromne obawy strony spo-
łecznej budzi też fakt wstrzymania inwestycji m.in. w kopalni Pokój. 
03.02.2020 

 

R usza kwalifikacja wojskowa. 19-latkowie z regionu przed 
komisje. W województwie śląskim jak i na terenie całego 
kraju startuje kwalifikacja wojskowa. Przed komisjami kwa-
lifikacyjnymi szukajcie żołnierzy w oliwkowych beretach – 

opowiedzą Wam oni o służbie w WOT, opiszą proces rekrutacji  
i przedstawią jakie profity czekają na tych, którzy zdecydują się wstąpić 
do Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa 
w województwie śląskim obejmie 
blisko 22 tysiące młodych Polaków. 
Na komisję muszą stawić się obliga-
toryjnie 19-latkowie z rocznika 2001. 
Wezwanie otrzymają także urodzeni 
w latach 1996-2000, którzy do tej 
pory nie mają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojsko-
wej. Stawiennictwo na kwalifikacji jest obowiązkowe. Wojska Obrony 
Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od począt-
ku 2017 roku. Docelowa liczebność formacji to 53 tys. żołnierzy  
w siedemnastu brygadach OT (po jednej w każdym województwie  
i dwie na terenie Mazowsza). Głównym zadaniem WOT jest przeciw-
działanie skutkom kryzysów i klęsk żywiołowych, uzupełnianie  
i wspieranie służb ratowniczych, a w razie wojny współdziałanie z woj-
skami operacyjnymi. 04.02.2020 

 

G órnicy z JSW odwiedzili dzieci w Rydułtowach. Górnicy 
oraz przedstawiciele zarządu JSW wraz z senator Ewą Ga-
wędą odwiedzili Przedszkole nr 2 im. Czesława Janczar-
skiego w Rydułtowach, aby opowiedzieć o pracy na kopal-

ni, o tradycjach górniczych oraz wręczyć upominki.  Jastrzębska Spółka 
Węglowa SA w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu organizuje szereg działań skierowanych do społeczności lokal-
nych na obszarach, na których prowadzi działalność. Szczególny nacisk 
kładzie na wspieranie dzieci i młodzieży. Programy – JSW Dzieciom 

czy Kopalnia Wiedzy JSW cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem 
wśród szkół, przedszkoli, instytucji, 
stowarzyszeń. 31 stycznia w ramach 
tej akcji Przedszkole nr 2 im. Czesła-
wa Janczarskiego odwiedziła Senator 
Ewa Gawęda, Wiceprezes JSW Artur 
Dyczko, Burmistrz Miasta Marcin 
Połomski, Radna Joanna Kubala. Były upominki, górnicy w mundu-
rach, występy dzieci, wspólne zdjęcia. 

C o dalej z Drogą 
Główną Połu-
dniową? Decyzja 
sądu ma pomóc. 

Bez tzw. ostatecznej decyzji 
środowiskowej projekt 
Drogi Głównej Południowej 
nie może zostać dokończo-
ny i zatwierdzony. Czy 
wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w 
Warszawie pomoże w realizacji inwestycji? - Mamy taką nadzieję - 
przyznają wodzisławscy włodarze.  Droga Główna Południowa (DGP) - 
miała być obwodnicą dla wielu miast, w tym Wodzisławia Śl., Pszowa  
i Rydułtów. Przedstawiano ją jako arterię kluczową dla rozwoju powia-
tu wodzisławskiego. Miała być nie tylko szansą na płynniejszy ruch, ale 
także magnesem na potencjalnych inwestorów. Problem w tym, że od 
kilku lat realizacja tej inwestycji stoi w miejscu, ponieważ utknęła  
w gąszczu urzędniczych procedur. 05.02.2020 

P ijany kierowca wymyślił napad i kradzież samochodu. Pijany 
kierowca, który spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarze-
nia, myślał, że pozostanie bezkarny. Uszkodzone auto zapar-
kował pod sklepem, poszedł na stację benzynową po alkohol, 

a następnie zadzwonił na policję zgłosić, że został napadnięty. We wto-
rek 04.02.2020 przed 23.00 patrol ruchu drogowego został wezwany do 
Rydułtów na ulicę Ligonia. Na miejscu zgłaszający mężczyzna oświad-
czył policjantom, że przed chwilą na teren jego komisu samochodowe-
go wjechał volkswagen, który podczas cofania uszkodził dwa zaparko-
wane tam samochody, a następnie odjechał.W międzyczasie na numer 
alarmowy 112 zadz wonił mężczyzna, który zgłosił, że na stacji benzy-
nowej w Rydułtowach został napadnięty i skradziono mu samochód. Na 
miejsce pojechali policjanci z komisariatu. Oczekiwał na nich pijany 
52-latek. Oznajmił, że przyjechał swoim volkswagenem na stację, gdzie 
został napadnięty, a sprawca ukradł mu samochód. Po przejrzeniu mo-
nitoringu okazało się, że do żadnego napadu nie doszło. Pracownicy 
stacji potwierdzili jedynie, że mężczyzna kupił u nich ćwiartkę wódki. 
Policjanci połączyli fakty i wiedzieli już, że mężczyzna sfingował na-
pad, żeby uniknąć odpowiedzialności za kolizję. W trakcie czynności 
52-latek zrozumiał, że jego "przekręt" się nie udał... W końcu przyznał, 
że nie doszło do żadnej kradzieży pojazdu, a on sam brał udział w zda-
rzeniu drogowym, po którym poszedł na stację, by się napić. Badanie 
alkomatem wykazało u niego ponad 3 promile alkoholu. Okazało się 
także, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem. 
Uszkodzonego volkswagena mundurowi odnaleźli pod sklepem na 
ulicy Raciborskiej. Tam również znajdowały się kamery... O losie 52-
letniego mężczyzny zdecyduje wkrótce sąd. 05.02.2020 

: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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Prawdziwa miłość nie mija 
 

Niektórzy mówią, że miłość mija, 
Że czasem w końcu się ulatnia, 
Że początkowo to tylko matnia. 
Ci co tak sądzą, tak uważają, 
To do końca nigdy nie kochają  
I mylą miłość z pożądaniem; 
Nie wiedząc co prawdziwe kochanie. 
 

A kocha się sercem, całym sobą. 
Gdy zapłonie iskierka miłości  
To świeci ona aż do wieczności  
I nic jej płomienia nie powstrzyma 
Bo tak jak słońca nic się nie ima, 
Tak miłość jest aż takim gorącem, 
Porównywalnym tylko ze słońcem. 
 
 

                                   Wioletta Budyn 
 
 
 
Kotwica miłości 
 
Jeżeli w twoim życiu  
nie brak kotwicy miłości; 
źródła człowieczej radości. 
To jesteś w nim spełniona 
jako miła żona. 
Możesz być szczęśliwa  
„Jachtem” przez nie pływasz. 
 

                                   Wioletta Budyn 
 
jesteś  
 
dla mnie prawdziwą miłością 
o której marzy każda kobieta 
jesteś 
w każdym oddechu 
zamyśleniu i w uśmiechu 
nawet wiatr w kominie  
ciebie mi przypomina 
gdy w półmroku pokoju 
szkicuję wiersz 
jesteś 
w pogodnym poranku  
w kroplach na szybie 
płatkiem śniegu 
i zapachem pomarańczy  
w zimowym zmierzchu 
pierwszym  
źdźbłem trawy 
jesteś 

i pozostaniesz  
do końca 

 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 
 
 
 
ZA�IM PRZYJDZIE SE� 
 
pozamykam tylko trudy 
dnia 
a rozpędzone stado myśli  
wyciszę 
 
zanim przyjdzie sen 
poczekam  
na okrycie płaszczem  
z twoich ramion 
 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 

 
 

Witam, do kolejnego numeru KLUKI, wybrałam wiersze na 14-go lutego, czyli o miłości. Autorkami są; Wioletta Budyn i ja, czyli 
Ewa Wierzbinska-Kloska. Czytelnikom życzę miłej lektury.  

Pozdrawiam serdecznie. Ewa Wierzbinska-Kloska 
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Współpraca  
z Ciepłownią Rydułtowy 

 
 
 
       

 
Od samego początku mojej pracy zawodowej związany byłem  
z kopalnią Rydułtowy pełniąc różne stanowiska, dzięki czemu 
poznałem różne działy, w tym Dział Maszynowy  i jego część 
związana z kotłownią, kuźnią, sprężarkami, gdzie  jednym  
z szefów był mgr inż. Andrzej Wycisk. Bodajże w latach 90-ych 
następowały zmiany organizacyjne i padła propozycja wyodręb-
nienia kotłowni, kuźni i wodooczyszczalni z zasobów kopalni  
i powołania spółki, która miałaby zajmować się tego typu dzia-
łalnością na rzecz kopalni. W tym okresie pełniłem funkcję Kie-
rownika Gospodarki Materiałowej i miałem zwiększone kompe-
tencje do wyrażania opinii na temat proponowanych zmian, więc 
znając osobiście inż. Wyciska i pozostałą fachową grupę (w tym 
inż. Karola Klimanka) w pełni poparłem ten projekt. Tym bar-
dziej, że w mieście mieliśmy ogromne braki wody a nowa spół-
ka z energią przystąpiła do budowy nowoczesnego systemu 
uzdatniania wody dołowej dla celów komunalnych, gwarantując 
dostawę wody dla os. Orłowiec i os. Ligonia. W roku 1993 za-
angażowałem się w działalność Towarzystwa Miłośników Ry-
dułtów i oczywiście w wydawanie gazety Kluka, pełniąc nadto 
funkcję radnego w mieście. To wymuszało potrzebę interesowa-
nia się firmami. które w części swej działalności związani byli  
z potrzebami miasta. A te były ogromne, jedne związane z bra-
kami wody pitnej a z drugiej strony z uciepłowieniem miasta. Po 
uruchomieniu instalacji oczyszczania wody przez spółkę Cie-
płownię Rydułtowy zaczęły się problemy, bo okazało się, że 
oczyszczona woda metodą tzw. odwróconej osmozy była tak 
czysta, że wytrącała kamień z rur, więc z kranów leciała zanie-
czyszczona woda. Dzięki wspólnym działaniom organizacyjnym 
Ciepłowni i naszego TMRu organizując publiczne spotkania  
z Mieszkańcami, wyjaśniając przyczynę zanieczyszczeń udało 
się przekonać ludzi do korzystania z tej wody i problem z bra-
kiem wody dla Mieszkańców tych osiedli po kilku miesiącach 
przestał istnieć. Pragnę nadmienić, że problem z pełnym wyko-
rzystaniem zasobów wody z kopalni nadal istnieje ale wymaga 
to kolejnych poważnych inwestycji a na to się nie zanosi bo 
PWIK  nie jest póki co zainteresowane kupnem tej zwiększonej 
masy wody do sieci. Na terenie miasta mieliśmy część magistra-
li ciepłowniczej zarządzanej przez PEC a jednocześnie powstały 
nowe nitki ciepłociągu budowane przez społeczne komitety 
mieszkańców. Władze miasta w porozumieniu z PECem, Cie-
płownią Rydułtowy najpierw skomunalizowała istniejące ciągi 
rurociągów a potem przekazała w użytkowanie spółce Ciepłow-
nia Rydułtowy. Powstał ambitny plan (autorzy: Karol Klimanek, 
Antoni Piła, Henryk Machnik) ze wsparciem Andrzeja Wyciska 
by powołać odrębną spółkę, która zajmie się kompleksowo au-
dytami budynków, ocieplaniem, by zmniejszyć koszty ciepła, 
które niestety ustalały władze centralne. Brak gwarancji kredy-
towej, nieufność spowodowały, że projekt upadł a zniechęceni 
Mieszkańcy podwyżkami za dostarczone ciepło zaczęli rezygno-
wać z umów na ciepło z ciepłociągów co spowodowało lawinę 
rezygnacji, gdyż każde kolejne odłączenie powodowało wzrost 
kosztów dla osób korzystających z sieci ciepłowniczej. To nie-
wątpliwie jedna z porażek wizerunkowych Ciepłowni Rydułto-
wy   ale firma działając nadal prężnie i wielokierunkowo, stale 
podnosząc przez Prezesa Andrzeja Wyciska, że trzeba współpra-
cować z wszystkimi, którzy walczą o poprawę środowiska,  

w tym o dobre powietrze, wodę i ciepło systemowe by obniżać 
emisję pyłów i dymów, Ciepłownia zaczęła od siebie, poprawia-
jąc parametry kotłowni, odpylania, uzyskując certyfikaty jako-
ści .Pracowników Ciepłowni z Prezesem na czele zawsze było 
widać na wszelkiego rodzaju naradach, konferencjach, poświę-
conych zagadnieniom ekologii, wykorzystując też  naszą gazetę 
Kluka gdzie umieszczają informacje reklamy związane z wyko-
rzystaniem ciepła sieciowego i nie tylko. Pomoc Ciepłowni dla 
przedsięwzięć proekologicznych była i jest wszechstronna. To 
fundowane nagrody w konkursach dla dzieci organizowane prze 
nasze TMR, ale także  nagrody za akcje sadzenia drzew, zakupu 
sadzonek, dzięki czemu w okresie 6 lat rozdaliśmy 6 tys. sadzo-
nek drzew i krzewów i w zasadzie skończyły się na terenie mia-
sta kradzieże sadzonek a na terenie machnikowca, erpreichu 
powstały piękne zalesione kompleksy lasów. Ciepłownia fundo-
wała nagrody, wspierała zakup rękawic, worków, w corocznych 
akcjach sprzątania miasta jakie organizowaliśmy przez wiele lat. 
Nasza przyjaźń z pracownikami Ciepłowni miała też wymiar 
kulturalny a nawet sportowy. Przypomnę wspólne ogniska, bie-
siady, mecz piłki nożnej kobiet TMRu z kobietami z Ciepłowni 
itd. Przez 8 lat TMR był organizatorem zajęć rekreacyjnych na 
machnikowcu remontując przy okazji starą przepompownię na 
świetlicę na os. Ligonia. Dzięki pomocy Ciepłowni uzyskaliśmy 
podłączenie do sieci ciepłowniczej i przez 10 lat ta świetlica 
służyła naszym Członkom ale też dzieciom z osiedla, dla któ-
rych organizowaliśmy zajęcia w oparciu o te pomieszczenia. 
Pamiętam, że w tym okresie zanotowaliśmy zatrucie wody na 
machnikowcu i tu również otrzymaliśmy fachową pomoc w po-
staci przeprowadzonej analizy wody z machnikowca, która wy-
kryła, że zatrucie spowodowane było zrzutem nadmiernie chlo-
rowanej  wody z basenu i spuszczaniem ścieków z domów przy 
ul Ładnej. Zatkanie wylotów ściekowych rur poprawiło sytuację. 
Co pewien czas spotykamy się z przedstawicielami Ciepłowni, 
zwłaszcza z Prezesem Andrzejem Wyciskiem, wymieniając po-
glądy na sytuację w mieście, zwłaszcza odnoszące się do ciepła 
sieciowego, fotowoltaniki, konieczności wykonywania audytów 
energetycznych, sposobów działania na rzecz ograniczania ni-
skiej emisji, zaopatrzenia w wodę i możliwości dalszego uzyski-
wania pomocy od Ciepłowni Rydułtowy na przedsięwzięcia 
ekologiczne i inne programowe realizowane przez nasze Towa-
rzystwo Miłośników Rydułtów. Za dotychczasową pomoc  
i współpracę wyróżniliśmy Ciepłownię Rydułtowy wielokrotnie, 
w tym specjalną statuetką - Mecenasa TMRu. Od kilku lat kolę-
dujemy wraz naszym zespołem Klika Machnika z piosenkami   
u Przyjaciół, do których niewątpliwie zaliczamy Ciepłownię 
Rydułtowy, stąd też nasze występy w nowej, pięknej siedzibie 
Ciepłowni Rydułtowy. Razem z kierownictwem Ciepłowni Ry-
dułtowy nasz Zarząd TMRu i ja osobiście mam przekonanie, że 
ciepło z sieci ciepłowniczej powinno być głównym źródłem 
uciepłowienia naszych domów. Zarzut, że kotłownia jest też 
opalana węglem - czyli nieekologiczna, jest o tyle moim zda-
niem niesłuszna bo wydzielane spaliny są dobrze filtrowane  
i spełniają normy emisji a być może Ciepłownia zacznie w zna-
czący sposób spalać metan i jeszcze więcej produkować wody 
dla celów komunalnych czego serdecznie załodze Ciepłowni 
Rydułtowy życzę!. 
 

Henryk Machnik  
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Bobik 

Fryd 

Albin 

Ewald 

Flora 

Psiaki  
i kociaki  
Szukają 
 domu!!! 

Informacja  
pod telefonem:  

605 109 891 

Pelia �ero 

 
Gdzie można kupić „Klukę”? 

 
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3 
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48 
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 
61 
- Petrol Point Group Migrex Sp. z o.o., ul. Raciborska 
275 
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22 
- Handel Hurt. I  Detaliczny K. Pawełek, Traugutta 
264 
- �owalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16 
- Handel Art.. Przemysł. Weronika �owak-Szynk, 
ul. Ofiar Terroru 41 i ul Raciborska  Zaczarowany 
Ołówek 
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski 
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru 
- Kwiaciarnia „Margaretka” ul. Spokojna 

Reksiu Wera 

Szanowni Mieszkańcy 

Informujemy, iż pomiędzy Województwem Ślą-
skim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Woje-
wództwa Śląskiego a Beskidzkim Cechem Kominia-
rzy zawarto porozumienie o współpracy partner-
skiej w celu realizacji działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza w województwie śląskim. 

W ramach zawartego porozumienia, członkowie stowarzyszeń ko-
miniarskich w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich 
przeprowadzają inwentaryzację urządzeń grzewczych. Inwentaryza-
cja odbywa się metodą wywiadu bezpośredniego poprzez wypełnienie 
Formularza inwentaryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW. 
Kominiarze powinni posiadać identyfikator umieszczony w widocz-
nym miejscu oraz kserokopię zawartego porozumienia o współpracy 
partnerskiej. 

Ponadto można sprawdzić, czy kominiarze posiadają certyfikaty i 
uprawnienia oraz czy są związani członkostwem z organizacją ko-
miniarską potwierdzającą ich pełnomocnictwa i kompetencje do 
realizacji zadania. 

Inwentaryzacja pozwoli m.in. na pozyskanie szczegółowych infor-
macji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania 
budynków, a analiza zebranych danych posłuży do poprawy jakości 
środowiska, zwłaszcza w zakresie powietrza. 
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Wyjaśnienie dotyczące likwidacji  

oznaczonej części zakładu górniczego  

„Rydułtowy I” 

  
 
 
 
 
W ostatnim okresie pojawiły się w mediach donie-

sienia o planowanej do 2021 roku likwidacji Kopalni – 
aktualnie Ruchu – „Rydułtowy”. Informacje te są nie-
prawdziwe, a ich źródłem jest niewłaściwa interpretacja 
danych przekazanych przez Spółkę Restrukturyzacji 
Kopalń S.A. 

Kopalnia „Rydułtowy” od połowy 2016 roku funk-
cjonuje w ramach kopalni zespolonej „ROW” jako je-
den z czterech jej Ruchów. W grudniu 2018 roku, w 
ramach procesu upraszania modelu Kopalni, zbędna 
część infrastruktury powierzchniowej i dołowej została 
wydzielona i jako oznaczona część zakładu górniczego, 
nazwanego „Rydułtowy I”, nieodpłatnie przekazana 
Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., czyli podmiotowi 
powołanemu do prowadzenia likwidacji kopalń. Od te-
go momentu, oprócz Ruchu „Rydułtowy”, zaczął funk-
cjonować Oddział SRK S.A. o nazwie KWK 
„Rydułtowy I”. 

Podobieństwo nazwy obydwu podmiotów – czyli 
Ruch „Rydułtowy” KWK ROW w ramach PGG S.A. 
i Oddział KWK „Rydułtowy I”  w ramach SRK S.A.  
jest najprawdopodobniej przyczyną całego zamieszania. 
Nazwa KWK „Rydułtowy I” pojawia się bowiem na 
liście 14 kopalń, które SRK S.A. zamierza zlikwidować 
do końca 2021 roku.  

Zasadniczą część majątku przekazanego SRK S.A. 

stanowił szyb Leon III wraz z wieżą szybową i terenem 
wokół tego szybu o powierzchni około 7 hektarów wraz 
z zabudowaniami. 

Od czasu przejęcia w/w obiektów, SRK S.A. pro-
wadzi sukcesywną ich likwidację, z zamiarem jej za-
kończenia do końca grudnia 2021r. 

W tym czasie Ruch „Rydułtowy” prowadził, pro-
wadzi  i będzie prowadzić normalną działalność produk-
cyjną.  

Przekazanie części obiektów dołowych i po-
wierzchniowych do SRK S.A. odbyło się bez szkody 
dla tej działalności – co więcej, pozwoliło na istotne 
ograniczenie kosztów związanych z ich utrzymaniem.  
Przekazanie do SRK S.A. szybu Leon III w celu likwi-
dacji pozwoliło również na zaprojektowanie w jego w 
filarze ochronnym trzech ścian w pokładzie 712/1-
2+713/1-2. Warunkiem rozpoczęcia ich eksploatacji 
było wyłączenie z ruchu, a następnie likwidacja szybu. 
Szyb jest aktualnie zasypywany, dwie spośród tych 
ścian już zostały wybrane, a eksploatacja trzeciej ruszy 
w kwietniu bieżącego roku. Po zasypaniu szybu zosta-
nie zlikwidowana wieża szybowa i jej charakterystycz-
na sylwetka zniknie z krajobrazu Rydułtów.  

Ruch Rydułtowy natomiast będzie funkcjonował 
dalej w ramach kopalni zespolonej ROW.  

 
Dyrekcja  KWK ROW 

 
Do Mieszkańców Rydułtów i Gmin Sąsiednich 

 
Towarzystwo Miłośników Rydułtów już od 26 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 orga-
nizacja spotkań obywatelskich, a w szczególności pomoc prawną. Działania w tym zakresie 
szczególnie widoczne były w postaci pomocy emerytom górniczym. Na realizację tych działań 
potrzebne są dodatkowe środki finansowe, oprócz  tych które ofiarowują nasi Członkowie.  
 
Jesteśmy od 14 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 opublikowane 
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  



KLUKA 410/15 luty 2020  20 WIEŚCI Z GMI�Y LYSKI 

AKCJA ZIMA  
W OŚRODKU WSPIERA�IA RODZI�Y 

 
 
 
 
W tym roku po raz kolejny Ośrodek Wspierania Rodziny - Od-
dział Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi przygotował  
w swoich filiach szereg zajęć dla dzieci z terenu Gminy Lyski, 
w ten sposób dzieci mogły bezpiecznie, aktywnie i kreatywnie 
spędzić swój wolny czas. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rodziców placówki były czynne w godzinach porannych i po-
południowych. W ramach zajęć uczestnicy mogli odbyć podróż 
kulinarną po krajach Europy, gdzie nie tylko przygotowywali  
i degustowali potrawy danego państwa, ale także poznawali 
jego kulturę, stolicę oraz brali udział w konkursach wiedzy. 
Bardzo dużą frekwencją cieszyły się warsztaty plastyczno - 
techniczne, na których dzieci mogły samodzielnie wykonać 
slajmy, gniotki i laurki na Dzień Babci i Dziadka. W czasie ferii 
zimowych odbyły się również baliki przebierańców, zawody 
sportowe, gry, zabawy, czy popołudniowe spotkania z bajką – 
Bajkowa Noc Zimowa, w czasie której podopieczni wykonali 
Minionka i wzięli udział w zabawach tematycznych, tym sa-
mym wesoło spędzając czas. Podsumowując minione ferie 
można stwierdzić, że z propozycji skorzystało bardzo dużo 
dzieci a największą satysfakcją było to, że dzieciaki z zajęć do 
domu wracały zadowolone i uśmiechnięte. 
 

OWR 

 

20 stycznia br. w sali OSP Lyski na wspólne kolędowanie Gmi-
nę Lyski zaprosiły dwa regionalne zespoły ludowe: „Klika 
Machnika” z Rydułtów oraz „Dzimierzanki”. Artyści wykonali  
najpiękniejsze  kolędy,  pastorałki  oraz  piosenki  świąteczne,  
a także hymn Śląska. Swoją energią, poczuciem humoru oraz 
grą na instrumentach zespoły zachwyciły zebraną publiczność. 
Nie obyło się bez wspólnych śpiewów i bisów. W trakcie wy-
stępów na scenie zaprezentowała się także jedna z najstarszych 
mieszkanek Gminy Lyski - Pani Agnieszka Rusok, która wyre-
cytowała piękny wiersz o kolędowaniu. Udało się wyczarować 
klimat  niedawno  obchodzonych  Świat  Bożego  Narodzenia. 
Podczas spotkania panowała miła i radosna atmosfera. Dzięku-
jemy za południe pełne wrażeń i liczymy na kolejne wspólne 
inicjatywy! 
 

Urząd Gminy Lyski,  

 

Koncert kolęd i pastorałek 
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Okres Bożego Narodzenia sprzyja wspólnemu kolę-
dowaniu. W ten radosny czas swoje doroczne spo-
tkanie miały osoby niepełnosprawne z terenu Gminy 
Lyski, które wraz z opiekunami 29 stycznia br. zgro-
madziły się w sali OSP Bogunice, gdzie przez kilka 
godzin rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy polskie 
i zagraniczne. 

 Niezwykle emocjonujący i wzruszający pro-
gram artystyczny przygotowali podopieczni Ośrodka 
Wspierania Rodziny w Nowej Wsi, którzy zaprezen-
towali  przedstawienie  pn.  „Aniołowie”.  Występ 
przygotowany był bardzo profesjonalnie i zadbano w 
nim o każdy szczegół - artyści mogli pochwalić się 
pięknymi strojami oraz ciekawymi rekwizytami. Ak-
torzy  występowali  z  wielkim  zaangażowaniem, 
wkładając w to całe swoje serce. I tak jak w latach 
poprzednich, tak również w tym roku przedstawienie 

stworzyło  niepowtarzalny  nastrój  spotkania,  
a w oczach nie jednej osoby pojawiła się łza wzrusze-
nia. 

 „Cicha Noc”, „Kolęda dla nieobecnych”, „Feliz 
Navidad” - czyli najpiękniejsze polskie i światowe ko-
lędy, pastorałki oraz pieśni bożonarodzeniowe wykonał 
Chór „Małgorzata” z Lysek oraz Zespół „Adagio”. Wy-
konawcy zaskoczyli też utworami mniej znanymi, ale 
doskonale oddającymi klimat Świąt Bożego Narodze-
nia. Kolędy w wykonaniu tych artystów pozwoliły raz 
jeszcze przywołać wspomnienia minionych świąt i po-
czuć ich wyjątkową, rodzinną atmosferę. 

 Coroczne  wspólne  kolędowanie  jest  wyrazem 
szacunku wobec osób niepełnosprawnych. Uczestnicy 
wydarzenia mają okazję do wspólnych rozmów o po-
trzebach, jak i problemach osób niepełnosprawnych. 
„Wspólne kolędowanie” to także idealna okazja, aby 
docenić wkład osób z niepełnosprawnością w życie 
kulturalne naszej gminy. 

Urząd Gminy Lyski,  

 

 

„Wspólne Kolędowanie” w Bogunicach 
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Nowy rok przywitał nas przerażającymi wiadomościami: epidemia 
koronawirusa, pożary w Australii a skala tych zjawisk jest wprost 
niewyobrażalna, czego przykładem jest blokada 11 milionowego 
miasta z powodu epidemii, czy skala pożarów, których od kilku 
miesięcy nie można ugasić, mimo użycia ogromnych sił i środków. 
Mamy też polityczne trzęsienia. Do nich zaliczam wyjście Wiel-
kiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale też konflikt naszych Władz  
z UE na tle zmian w naszym sądownictwie. Nie będę rozwijał tła 
tego konfliktu ale twierdzę, że chodzi tu o stałe „podgrzewanie” 
konfliktu bo niestety naszym Obywatelom podoba się Władza, 
która walczy nawet wbrew logice ze wszystkimi — co potwierdza-
ją sondaże. Mieliśmy też rocznicę wyzwolenia obozu koncentra-
cyjnego w Oświęcimiu i poruszające wystąpienie byłego więźnia 
tego obozu, ale mnie najbardziej zastanawiało, dlaczego wśród 
wielu wspomnień osób, które przeżyło ten obóz tak mało jest 
wspomnień Żydów. To wyjaśnił Żyd polskiego pochodzenia 
mieszkający w Izraelu. Powiedział, że „ze wstydu, że przeżyliśmy, 
ukrywaliśmy to, bo krążyły pogłoski, że widocznie współpracowali-
śmy z :iemcami w zagładzie swoich ziomków, mimo iż wtedy mia-
łem 12 lat”. Swoje wspomnienia zaczęli upubliczniać dopiero po 
procesie Eichmanna i jego współpracowników zaangażowanych 
czynnie w zagładę Żydów. Jakie było nastawienie naszej polskiej 
ludności do Żydów w okresie wojny, to warto przeczytać książkę 
Marii Fredro Bonieckiej pod tytułem „Za kryształową szybą”. Hi-
storia ciągle nas zaskakuje, a raczej interpretacja faktów, bo jak 
czytam, że ustalenia Aliantów wobec Polski po wojnie były nie 
tylko zdradą ale też niekorzystne terytorialnie, to pytam czy pozy-
skanie Śląska, Ziem Zachodnich, Pomorza jest bardziej korzystne 
w stosunku do ziem Podola, Litwy, czy Białorusi czy nie? Takie 
negowanie rzeczywistości jest groźne bo  podważa prawo Polki do 
Śląska i Ziem Zachodnich. Na szczęście jesteśmy w UE, w której 
granice są symboliczne  a zmiany terytorialne nie dają powodów 
do wojny. Na szczeblu wojewódzkim słyszymy o projektach zmian  
- połączeń województw, likwidację innych ale myślę, że to może 
się rozpocząć dopiero w roku przyszłym. W ubiegłym roku mieli-
śmy protesty nauczycieli o płace, zmiany w podatkach podwyżki 
płac w sferze budżetowej i warto wiedzieć jaki to ma wpływ na 
obecny stan finansów w naszych gminach i miastach. Co nieco 
czytamy o tych kłopotach a jak to wygląda w naszym mieście. 
Otóż dochody  są planowane na kwotę 120 382 367 zł a wydatki 
na kwotę 125 549 358 zł, Brak zrównoważonego budżetu wynika  
z faktu, że subwencja ogólna nie pokrywa zwiększonych wydat-
ków płac w szkolnictwie na kwotę prawie 2,5 mln zł a kolejne 
zmniejszenie dochodów to efekt zmniejszonych wpływów z powo-

du obniżki podatku i zwolnień podatkowych. Nieco więcej  o bu-
dżecie napiszemy w następnym wydaniu a w tym numerze wyka-
zujemy planowane inwestycje, bo te sprawy chyba najbardziej 
interesują Czytelników. Na podstawie telefonów i wpisów w inter-
necie widać, że Mieszkańców mocno „gryzie” istnienie dużej ilo-
ści  pustostanów po zamkniętych sklepikach i usługach i uważam 
iż nasze Władze nad tym stanem muszą się głęboko pochylić  
i znaleźć rozwiązanie. Cieszy, że Władze naszego powiatu prze-
znaczyły 2,5 mln, zł na termomodernizację ZSzP nr 2 (Os Orło-
wiec). Widać tu działanie naszej byłej burmistrz K. Newy a obec-
nie Członka Zarządu Powiatu  - odpowiedzialną między innymi za 
oświatę w powiecie. Redakcja naszej Kluki niewątpliwie też zain-
teresuje się sprawą dalszej rozbudowy kanalizacji, ciepłociągu  
i gazociągu i w tych sprawach spotkamy się z Władzą miasta  
i zainteresowanych firm, ale przed nami poważny problem, czyli 
zmiana siedziby TMR. Z tym musimy się uporać, bo działalność 
TMR i to już ponad 26 lat, więc i ogrom sprzętu, dokumentacji, 
które przed przeprowadzką trzeba przeglądnąć. Jednym z ważnych 
działań naszego Stowarzyszenia jest dbałość o zachowanie trady-
cji. W tym mieści się nasza gwara, stroje, obyczaje. Myślę, że pio-
senki naszego autorstwa, scenki kabaretowe, stroje w których wy-
stępujemy spełniają tę rolę i do takiego działania zachęcamy 
wszystkich, którym bliska jest nasza Mała Ojczyzna. Nasza Klika 
stała się zespołem bardzo popularnym. Proszę sobie wyobrazić, że 
w roku ubiegłym nasza Klika wystąpiła 41 razy, w tym wielokrot-
nie w Rydułtowach, ale też w Rybniku, Rzuchowie, Pstrążnej, 
Czernicy, Pszowie, Wodzisławiu Śl, Rudach Raciborskich, Radli-
nie, Kokoszycach, Raszczycach, Niedobczycach, Lubomi, Gorzy-
cach, Syryni, Czyżowicach, Łubowicach. Ten nowy rok również 
zaczął się bardzo intensywnie, bo kolędowaliśmy na ludowo  
w Urzędzie Gminy Lyski, w Ośrodku Zdrowia przy ul. Tetmajera 
(NZOZ), w Ciepłowni Rydułtowy, w Czyżowicach (gdzie wystąpi-
ło aż 18 zespołów) i wreszcie w Klubie Emeryta KWK Rydułtowy. 
Zawsze się staraliśmy by organizując imprezy kulturalne zapraszać 
do czynnego udziału zespoły wszystkich grup wiekowych i cieszy 
nas ogromnie, że razem z nami występowały zespoły: Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej, zespół Czelodka, zespół młodzieżowy „The 
secret Project”, Rzuchowianki, Trojak, Pszowiki, Zespół tańca 
liniowego SPIN, Dziewczynki Sprężynki, Dzimierzanki, Gołężan-
ki, harcerze ze Stowarzyszenia Czuwaj i inni. Popularność zyskały 
też zdjęcia w internecie na profilach facebooka, które wykonywali 
między innymi Bernadeta Oślizły, Grażyna i Henryk Gunia oraz 
Henryk Kaletka z Rybnika, który umieszczał filmiki na youtube 
pod nazwą Klika Machnika. Były też inne działania programowe, 
w tym przygotowanie 2 projektów do naszego miasta, które za-
czniemy realizować od 15 lutego ale też projekt do powiatu, który 
już  się zaczął. O tym w następnym wydaniu. Co miesiąc nasze 
Panie organizują spotkanie towarzyskie w siedzibie TMR, Redak-
cja zaprasza chętnych do zaangażowania się w reporterkę, organi-
zujemy szereg działań, które mogą zainteresować każdego, więc 
zapraszamy w szeregi Towarzystwa Miłośników Rydułtów  
a wszystkich, którzy doceniają nasze działania na rzecz Miasta  
i Mieszkańców prosimy o deklarację wpłat na cele programowe 
TMR — nasz KRS to 0000002098. Deklarujący mogą nieodpłatnie 
mieć wypisane PITy za pośrednictwem Kancelarii Rachunkowej  
p. Grzegorza Krajczoka a deklarujący jeśli wyrażą takie życzenie 
zostaną wypisani w naszej gazecie.  
 

H. Machnik 

Moje  rozważania. 
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Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9  
w Rydułtowach służą pomocą 

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

�iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Rydułtowy, ul. Tetmajera 150 

 
Poradnie lekarskie prowadzone w 
ramach podpisanych kontraktów 

z �FZ 
Lekarza POZ, Ginekologiczno-
położnicza, Dermatologiczna, Oku-
listyczna, Laryngologiczna, Lecze-
nia bólu,    Neurologiczna, Urazo-
wo-ortopedyczna, Leczenia uzależ-
nień, Medycyny paliatywnej, Hospi-
cjum domowe,  

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach usług komercyjnych 
(odpłatnych)      Alergologiczna dla dzieci, Medycyny pracy 

 
„CICHY KĄCIK” BAR Rita Pielczyk  

ZAPRASZA 
 

"Pielczyk Rita Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa" jest barem z fast foo-
dem i proponuje obszerną paletę pysznych potraw w atrakcyjnej cenie. Restaura-
cja współpracuje z najlepszymi kucharzami i stara się o miły serwis. Możesz w 
tym miejscu zjeść wyjątkowy posiłek. Dodatkową zaletą baru jest dogodna lokali-
zacja, a także wygodne pory działania. Dlatego to miejsce chętnie odwiedzane jest 
przez gości. 
 
Siedziba firmy znajduje się w Rydułtowy (województwo śląskie). Jeżeli chcesz 
bezpośrednio skontaktować się z "Cichy Kącik" Bar Rita Pielczyk – kieruj się 
pod adres: ul. Ligonia 3, Rydułtowy. Z "Cichy Kącik" Bar Rita Pielczyk możesz 
skontaktować się nie tylko na miejscu, ale także telefonicznie, pod numerem  
32 457 72 19 

Mapa dojazdu 

 

 

 

Sprzedaż ekogroszku  

z KWK Piekary,  

workowany i luzem  

wraz z dostawą. 
 

Tel: 501 538 428 

www.transstal.eu 


