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26 kwietnia 2019 z okazji Dnia Kobiet odbyła  się Gala w restauracji „Platinum” zorganizowana przez redakcję Kluki oraz 
zespół zwany potocznie „Klika Machnika”. Wystąpili: „Klika Machnika”, „Czelodka” oraz „Rzuchowianki” a  na akorde-

onie grał Henryk Sosna, na gitarze Jerzy Adamczyk. Było naprawdę super. 
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Majówka. Długi majowy weekend. Określenia te kojarzą 
nam się zwykle z odpoczynkiem, grillem i beztroskim leniu-
chowaniem. Ale czym tak naprawdę jest tzw. majówka?  
Co wtedy świętujemy? 
Długi weekend majowy to dla wielu z nas upragnione wiosenne 
„mini-wczasy”. Liczymy wówczas na dobrą pogodę, radosną 
atmosferę, smażoną rybę pod gołym niebem i wdychanie świe-
żego powietrza. Niestety, podobnie jak to bywa ze świętami 
Bożego Narodzenia, czy Wielkanocą, tak i o majówce nie za 
wiele potrafimy powiedzieć. Jej właściwe znaczenie zniknęło 
pod atmosferą zabawy i różnorodnych rozrywek. Tutaj przypo-
minamy o co w tym święcie chodzi. 
Słowo „majówka” ma co najmniej trzy znaczenia: religijne, 
rozrywkowe oraz społeczno-polityczne. 
W znaczeniu religijnym majówka to Nabożeństwo Majowe 
odprawiane w Kościele Katolickim ku czci Matki Bożej. Zresz-
tą dla Kościoła cały maj jest miesiącem poświęconym Maryi. 
Dlatego nie ma wyznaczonego dnia, w którym odprawiana jest 
majówka, ponieważ odprawia się ją przez cały miesiąc. 
Z kolei w znaczeniu rozrywkowym majówka to po prostu 
okres nieustającej beztroski i zabawy. Wyjeżdżamy wówczas 
za miasto, do rodziny, na działkę, aby rozpalić grilla, czy zjeść 
kiełbasę z rożna. Okres ten (już od końca kwietnia), przy odro-
binie dobrej woli można wydłużyć nawet do 8-9 dni. 
Kolejne znaczenie majówki, społeczno-polityczne, dotyczy dni 
1-3 maja. Wypadają wówczas aż trzy wyjątkowe dni: Święto 
Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  i święto Konsty-
tucji 3 maja. 
1 maja, czyli Święto Pracy oficjalnie ogłoszono w Polsce  
w roku 1899 (choć jego korzenie sięgają Stanów Zjednoczo-
nych, kiedy obchodzono je po raz pierwszy w roku 1889). 
Święto pracy jest w istocie upamiętnieniem strajku robotników 
w Chicago z 1886 r., którzy walczyli o 8-godzinny tryb pracy, 
wyższe płace i lepsze warunki. W Polsce natomiast władze 
komunistyczne w latach 50-tych uczyniły to święto najważniej-
szym dniem „ludu pracującego”. I do dziś 1 maja to dzień wy-
jątkowy, tkwiący głęboko w świadomości Polaków. "Święto 
ludu pracującego", "Niech żyje jedność narodu", 
"Współzawodnictwo  pracy wychowuje nowego człowieka" - 
sztandary z takimi hasłami to była norma w okresie PRL na 
wiecach i marszach pierwszomajowych.  
2 maja to z kolei Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest 
to święto młode, ustanowione w roku 2004. Ideą przyświecają-
cą temu dniowi jest popularyzowanie tożsamości narodowej  
i wiedzy o symbolach narodowych (na tę okazję Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Błaszczak prze-
kazał wojewodom, samorządowcom oraz służbom podległym 
resortowi publikację pt. „Biało-Czerwona”, poświęconą wła-
śnie fladze i symbolom narodowym). Stało się zwyczajem,  
że wiele osób tego dnia przypina sobie biało-czerwony koty-
lion, wywiesza w oknach flagi, odbywają się też różne patrio-
tyczne wydarzenia. 
3 maja to natomiast święto Konstytucji 3 maja. Tego dnia 
upamiętniamy uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na 
świecie (po USA) konstytucji. Działo się to właśnie 3 maja 
1791 r. Dzień uchwalenia dokumentu nie jest przypadkowy  
i narzuca skojarzenia z historią współczesną. Konstytucję 
uchwalono właśnie na początku maja, ponieważ był to okres 

najbardziej ku temu sprzyjający. Dlaczego? Otóż większość 
posłów, którzy byli przeciwni wprowadzeniu konstytucji prze-
bywała jeszcze na urlopach wielkanocnych. Złamano wówczas 
obowiązujący zwyczaj i nie ogłoszono nawet projektu uchwały. 
Po kilku godzinach narad – które odbyły się w atmosferze za-
machu stanu i pod okiem gwardii królewskiej z księciem Józe-
fem Poniatowskim na czele – ignorując protesty opozycji sejm 
zatwierdził Konstytucję. Następnie została ona podpisana przez 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Już w 1791 roku, kiedy podpisano Konstytucję 3 Maja, Polacy 
doszli do wniosku, że dzień ten powinien być świętem narodo-
wym. Plany te na ponad sto lat pokrzyżowały rozbiory. 
Święto zostało przywrócone dopiero w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym. Z kalendarza zniknęło wraz z wybuchem wojny.  
Po jej zakończeniu, 3 maja ponownie powrócił jako święto na-
rodowe. Jednak już w 1946 rząd PRL-u zakazał publicznego 
świętowania, a w 1951 roku święto oficjalnie zniesiono. 
Na dobre powróciło dopiero w latach 90tych, kiedy to uchwałą 
z 6 kwietnia 1990 roku 3 maja oficjalnie ustanowiono Święto 
Narodowe Trzeciego Maja. 

Majówka to dla większości Polaków czas odpoczynku, nie 
oficjalnych obchodów. Obecnie większość z nas wykorzystu-
je ten czas na krótki urlop, nie na oficjalne obchody świąt 
państwowych. Majówka nie zawsze była jednak czasem 
relaksu. 
1 maja, czyli Święto Pracy ma długą tradycję. Już w wieku XIX 
ten dzień świętowali robotnicy.  
Święto Pracy obchodzone 1 maja – w czasach PRLu obchodzo-
no w duchu socjalistycznym. Odbywały się wtedy oficjalne 
pochody pierwszomajowe. Pomimo że dzień był wolny od pra-
cy, pracownicy zakładów państwowych mieli obowiązek 
uczestniczenia w nich. 
Tego dnia nie można było przegapić. Jak Polska długa i szeroka 

czerwień wyle-
wała się na ulice. 
I towarzyszyła 
portretom przy-
wódców oraz 
słusznym ha-
słom. 
Punktem kulmi-
nacyjnym był 
pochód przez 
miasto. Jedni 
chcieli się w nim 

pokazać z jak najlepszej strony, inni marzyli, by przejść ze 
spuszczoną głową przed trybuną, bo strach skłaniał do pójścia, 
a poczucie wstydu podpowiadało, że trzeba jak najszybciej 
rejterować do domu . 
Święto Pracy zawsze odbywało się według takiego samego 
schematu. Wszystko rozpoczynało się od przemówienia przed-
stawiciela partii, dopiero po nim rozpoczynał się pochód. 
Wszystko mocno teatralizowane. Idący byli podzielni na ko-
lumny, z których każda reprezentowała inną grupę społeczną – 
górnicy w kaskach, pielęgniarki i lekarze w kitlach i sportowcy 
w dresach wykonując akrobacje. Dodatkowo na platformach 
odgrywane były scenki rodzajowe, które pokazywały wyideali-
zowany świat socjalistyczny oraz te demonizujące zachodni 

 
Co tak właściwie świętujemy w majówkę?  

 
Jak obchodzono majowe święta? 
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kapitalizm. Wszystko było więc dokładnie wyreżyserowanym 
spektaklem, nie spontaniczną celebracją. Władze zachęcały 
obywateli do przychodzenia również między straganami, na 
których można było kupić produkty, które normalnie nie leżały 
na sklepowych półkach. Na pochody pierwszomajowe chodziło 
się dlatego, że było trzeba. W szkole dzieciom wciskano w ręce 
chorągiewki albo powycinane z kartonu Myszki Miki i prowa-
dzono ze szkoły na pochody.  
Większość obywateli zażywała przechadzki 1-majowej dla 
świętego spokoju i z nawyku. Należało być tylko czujnym  
w fazie wciskania szturmówek, plansz z podobiznami wodzów 
(przeważali mocno zarośnięci) i transparentów. Potem można 
było sobie pogadać do woli, obserwując bacznie, gdzie stoją 
samochody z okolicznościową sprzedażą. Sąsiad mawiał, że 
piwo 1-majowe dodawało wiary w doczekanie lepszych cza-
sów, bo skoro przeżyliśmy sanację, to przeżyjemy i demokrację 
(ludową). 
Trzeba przyznać, że na ogół pogoda na 1 Maja sprzyjała tej 
wymuszonej turystyce pieszej. Tego też dnia rozpoczynał się  
i kolarski Wyścig Pokoju, a młodszym trzeba przypomnieć, że 
w roli Roberta Kubicy występował wtedy kolarz Stanisław 
Królak, co to ruskich potrafił dyscyplinować pompką od rowe-
ru. Może, to tylko legenda, ale jaka miła! 
Miłe były i majówki. Milicjanci zezwalali na deptanie trawni-
ków, a po kilku łykach "jasnego" i kęsach "zwyczajnej" lepiej 
czuło się wiosnę. Dowcipy też opowiadano chętnie. Ten  
o 1 Maja zawierał pytanie: kto chodził przed wojną w pocho-
dach z czerwonymi sztandarami, a kto obecnie? Odpowiedź 
poprawna brzmiała: przed wojną ci, co się nie bali, a po wojnie 
sowsiem abarotno (zupełnie na odwrót). Organizatorzy gonitwy 
ulicznej to bali się jeszcze, by gdzieś flaga polska nie została do 
3 maja.  
Z trzecim maja było zupełnie inaczej. Tam chodziło się dlatego, 
że się chciało, po to, żeby pokazać swój opór.  
Jeśli chodzi o 3 maja, to przez bardzo wiele lat święto to było 
dla władz niewygodne. Źle postrzegały je rządy zaborców, oku-
pantów oraz władze PRL-owskie. W czasach niewoli Polacy 
zawsze traktowali je natomiast jako powód do przypominania  
o swojej niezależności i dumie narodowej. 
W czasach PRL-u nie istniały oficjalne uroczystości trzecioma-
jowe. Pomimo to opozycjoniści często organizowali obchody, 
które miały charakter patriotyczno-religijny. Odbywały się po-
chody, msze święte, akademie, odczyty popularnonaukowe, 
koncerty oraz odczyty Konstytucji 3 Maja – wszystko nielegal-
nie. Często towarzyszyły im protesty i demonstracje antyrządo-
we. Wyraźne akcenty antyrządowe były powodem do interwen-
cji milicji, a uczestnikom obchodów grożono postawieniem 
zarzutów za ich antysocjalistyczne i antyradzieckie poglądy. 
Najmłodsze święto – 2 maja – nie jest oficjalnym świętem na-
rodowym, nie towarzyszą mu specjalne obchody. Politykom 
zależało, aby wiązało się ono jednak z refleksją Polaków nad 
ważnymi momentami dla historii Polski oraz pokrywało się  
z obchodami Międzynarodowych Dni Polonii. Zgodnie z trady-
cją zapoczątkowaną przez Lecha Kaczyńskiego, prezydenci 
noszą tego dnia kokardę narodową 
Majówka jest cudowna zawsze i wszędzie, bez względu na po-
godę i ilość dni wolnych. Kiedy jednak i jedno i drugie stanie 
na wysokości zadania, jest to okres absolutnie nie do podrobie-
nia. Można wtedy leniuchować w śląskiej scenerii .Jeśli szuka-
cie odpowiedzi na pytanie, jak obchodzi się majówkę na Ślą-
sku, odpowiem od razu: grilluje się kiełbaski i karkóweczki jak 
w reszcie świata, z tym, że w towarzystwie krupnioków. Gdy 

tylko nastanie wiosna i słońce mocniej przygrzeje, pakujemy 
kosz z jedzeniem i ruszamy na piknik. Majówka to wiosenna 
wycieczka za miasto. Posiłek w lesie lub nad rzeką smakuje 
lepiej niż w domu. Obecnie mówiąc majówka bardzo często 
mamy na myśli nie tylko krótką wycieczkę, ale także spotkanie 
z bliskimi przy grillu w ogrodzie lub niedzielny spacer po lesie. 
I to właśnie maj jest najczęściej miesiącem, gdy mamy okazję 
odczuć pierwsze ciepłe dni, które najlepiej spędzić na świeżym 
powietrzu. Dawniej majówki organizowało się zwykle samo-
dzielnie, na przykład wyjeżdżając na piknik z rodziną czy na 
przejażdżkę rowerową z przyjaciółmi. Kto wybiera się na ma-
jówkę, ten musi pamiętać o zabraniu wiktuałów. Z dawien daw-
na pakuje się je do wiklinowego koszyka. Pierwsza wzmianka 
o koszu piknikowym pochodzi ze starej francuskiej kroniki. 
Kronikarz opisał w niej kosz, w który znalazły się: pieczeń, 
szynka, pasztet i wino. Po raz pierwszy opisał też piknik, cho-
ciaż sam jeszcze o tym nie wiedział. Francuski wyraz „pique-
nique” powstał bowiem znacznie później. Pochodzi od czasow-
nika „picorer”, znaczącego „zbierać jedzenie”. Trudno sobie 
wyobrazić koszyk piknikowy bez kanapek. Czy wiecie, że jesz-
cze w połowie XVIII wieku nikt na świecie jeszcze ich nie 
znał? Kanapkę wymyślił w roku 1762 Anglik John Montagu, 
czwarty lord Sandwich. Jegomość ten całymi dniami grał  
w karty, a ponieważ nie lubił się od nich odrywać, kucharz po-
dawał mu specjalne danie: plastry pieczeni włożone między 
kromki chleba. Odtąd lord mógł  jeść, nie odrywając się od gry. 
Pomysł znalazł szybko naśladowców. I kanapki, zwane po an-
gielsku sandwiczami, zrobiły zawrotną karierę.. 
Kiedyś majówka była połączona z dobrą zabawą. Występowały 
orkiestry, kręciły się karuzele. Na odważnych czekało nie lada 
wyzwanie: wysoki, nasmarowany tłuszczem słup, a na jego 
szczycie nagroda. Prześcigano się w pomysłach, jak ją zdobyć. 
Jedni nacierali ręce piaskiem, inni opłacali śmiałków, którzy 
wspinali się jako pierwsi i ścierali tłuszcz. Wielką atrakcją była 
też diabelska kolejka. Za niewielką opłatą można było wejść na 
wieżę, złapać dwa uchwyty i zjechać w dół po drucie. Zdarzało 
się, że ktoś po drodze zgubił spodnie. Dawniej dzieci ze 
wszystkich polskich szkół co roku z utęsknieniem czekały na  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 maja. Tego dnia nauczyciele i uczniowie udawali się na 
wspólną wycieczkę. Przez cały dzień uczniowie grali w piłkę, 
brali udział w wyścigach i bawili się na przygotowanych dla 
nich placach zabaw. Wieczorem przy śpiewie i muzyce wraca-
no do domu.  

 

Przygotowała   J. Oleś 
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 Roz w roku w kożdyj chałpie trefio się niezwykło niedzie-
la. Jedyno tako, bezmała ważniejszo niż inksze i jakoś tak bar-
dzij świyntowano. !iy ma to ani geburstag starzika, ani jakiś 
halołiny. To je łodpust. We katowickij diecezji momy terozki 
322 parafie, co by zanaczyło, że średnio kole 6 parafii w kożdo 
niedziela mo swój łodpust. Ale co to tak na prowdy je i z czym 
się to jy. Łodpust to je dziyń kej Kościół wspomino patrona 
danyj parafi. Może to być jakiś świynty, albo !ojśwyntszo Pa-
nienka, som tyż kościoły kierym patonuje som Ponboczek, np. 
!oświyntszego Serca, abo Krziża Świyntego. 
Trowniki wyszcziżone. 
Wiadomo taki dziyń, może przipaść w kożdy dziyń tydnia, ale 
jakoś się tak na Ślonsku przijono, że łodpust świyntuje się we 
niedziela po takim wspomnieniu. Już dwa tydnie najprzód wy-
szyjscy lotajom choby muchy we taszlampie. Nojbardzij fa-
rorz. Trowniki kole koscioła muszom być wyszcziżone, klomby 
wyplewane, parking pośmiatatny, a we kościele wszystko na 
zicher akuratne. Taki farorz zaproszo innych farorzy na suma, 
łobiod i kawa. Jednego łobsztaluje co bydzie godoł kozani. 
Zaproszo tyż łorkiestra z nojbliższyj gruby, coby ludziom się 
lepij śpiywało Te Deum. Prosi tyż górników, fojermanów kole-
jorzy, koło gospodyń, hutników coby prziszli ze sztandarami. 
Im je ich wiyncyj tym lepszyj wyglondo procesja łodpustowo. 
Na koniec wiadomo trza postroić kosciół blumami, pobiglować 
nojpiykniejsze szaty, i wyciongnyć z ańcli ta nojwiynkszo mon-
strancjo, co tam była zkukano łod Bożego Ciała. Ale niy ino 
faroż mo pełno roboty. We kożdyj chałpie baby myjom łokna, 
piekom kołocze i tortynsztiki, warzom, pierom i biglujom. Far-
bujom kudły i paznokcie. Chłopy zaś siekom trowa, malujom 
płoty, glancujom wszyskim we chałpie szczewiki, i pomogajom 
jak ino umiom. Niekiedy nojlepszo pomoc babie to je się stra-
cić sprzed slypi. Kej już wszysko je narychtowane i prziłazi 
niedziela łodpustowo, to kożdy wybiyro się na suma do kościo-
ła. Kożdo baba wkłodo nojlepszy klajd jaki ino mo. A nojlep-
szy to wiadomo je nowy. Zauśniczki i pieszczonki muszom być 
złote i taki coby blindowały z daleka. Szczewiki na wysokim 
kromfleku i taszka ze skóry na ksionżeczka i klepoki. Chopy 
rychtujom ancugi, oberhymdy i bindry tak, coby wyglondać 
choby Daniel Craig we filmach o Bondzie. Nawet bajtle mu-
szom być wysztikowane na zicher. Cołki familije idom cuza-
myn na suma. Tam je procesjo naokoło kościoła, łorkiestra, i 
pierońsko długo mszo, na koniec kieryj czekajom nojbardzij te 
nojmłodsze. 
Łodpustowe fajrowani 
Po sumie kożdy idzie na łodpustowe budy. U mie w doma ma-
mulka godajom na to rozpust. Ci co tam sprzedujom już łoński-
go roku tuszkami malujom chodnik kole kościoła coby 
mieć łobsztalowany plac na bezrok. We sobota przijyżdżajom 
wielkimi autokami, rozstawiajom klamory i ze samego rana w 
niedziela zaczynajom handlować. Kupić tam idze bele co, ale 
do gowy idzie dostać łod ilości pierdołów jaki tam som. Baby 
stojom w raji do pierników. Bujakowskie som nojlepsze. Futer-
meloki to som takie pierniki tradycyjne, pieczone z ekstra mon-
ki futermelowyj, leko ino lukrowane. Som jeszcze makrony, to 
znaczy kokoski. Zozwory to taki troszka choby szkloki cukro-
we z imbirym. Idzie jeszcze kupić kartofelki, to som takie mar-

cepanowe kuleczki, no i jeszcze taki kostki piernikowe z mar-
meladom w szekuladzie, jo nojbardzij je lubia. Chłopy idom 
z synkami pozaglondać na placpatrony, flinty, plastikowe auto-
ki i roztomańte graczki. Larma je przi tymu w pierony. Dziołsz-
ki lecom do tych co sprzedujom pieszczonki, zauśniczki, i ink-
sze świycidełka, abo lalki i luftbalony. Kożdy miarkuje coś dlo 
siebie. Jak bajtle som już przi tych budach to zaczyno się liczy-
ni piniyndzy. Jo mioł za bajtla tako taktyka, coch na tydziyń 
przed łodpustym we sobota szoł do ujka kiery je bambrym, 
pociepołech gnój, abo połodbywołech gowiydź i zawsze dostoł 
mi się jakiś kotlok, co bych móg być na budach gerojym. Ale 
niy kożdy bajtel mo taki możliwości, tak że nojczyńścij lecom 
do starki abo jakij ciotki, nagodajom ij jako to je piykno i jako 
ij przajom, a ona zawsze wyciongnie jaki piniondz kiery idzie 
udać łod razu na bele jaki duperele. 
�iy styknie rolada i kluski. 
Łodpustowo niedziela je wyjontkowo to i łobiod musi być eks-
tra. Już nie styknie ino rolada i kluski, ale baby robiom rozto-
mańte kitka z kaczki, pieczynie, kapusty i szałoty. Taki łobiod 
to je dobro okazjo na byzuch i czynsto familije sie trefiajom 
przi stole. Po łobiedzie musi być kawa i kołocz, jak we kożdo 
niedziela, ale na łodpust je i kopa, i tortynsztiki i bele jaki ink-
sze maszkiety niy ino te kupione na budach. 
Karasole, szizbudy i muzykanty. 
Skuli łodpustu czynsto cołko wieś abo parafia w mieście mo 
możliwość fajerować. Przijyżdzajom karasole, to je nojwiynk-
szo uciecha do bajtli. Som szizbudy, na kierych niejedyn karlus 
wygroł coś dlo frelki, abo synki wetowali sie kiery wiyncyj 
uszczeli. Na wieczór zawsze trefi się jaki artysta muzykant, przi 
kierym na ekstra postawionyj tancbinie fajeruje cołko wieś. 
Zabawa trwo nierozki do samiućkigo ćimoka, ale żodyn się nie 
przejmuje, że we poniedziałek trza wczas stować, bo łodpust je 
ino roz do roku.                                              www.gryfnie.com 

Łodpust po ślonsku. 

 

Składamy najserdeczniejsze  
życzenia urodzinowe  

majowym solenizantom!!  
A są to: 

 
1. Joanna Maciejewska 
2. Krystyna Konkol 
3.  Bernadeta Oślizły 
4.  Alojzy Stebel 
5. Bogusława Jędrośka 
6.  Jan Połomski 
7. Andrzej Pikos 
8. Jan �iedziela 
9. Regina Kałuża 
10. Arkadiusz Skowron 
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�azwa tego święta nie bez przyczyny jest zapisywana w licz-
bie pojedynczej. Dzień Matki był bowiem początkowo po-
święcony tylko jednej osobie. A ta pojedyncza matka to Ann 
Reeves Jarvis, mama Anny Jarvis. Seniorka była adwoka-
tem. Poświeciła swoje życie tworzeniu klubów "Mothers Day 
Work Clubs", które aktywizowały zawodowo kobiety po 
urodzeniu dziecka. Dzień Maki wiąże się jednak ze smutną 
historią.  
Kluby pracy "Mothers Day Work Clubs" były początkowo 
wczesną formą zajęcia dla młodych matek. Póź-
niej przekształciły się w miejsce pomocy dla żołnierzy amery-
kańskiej wojny domowej i ich rodzin. Po wojnie Jarvis stworzy-
ła w 1868 r. Dzień Przyjaźni Matek, starając się za ich pośred-
nictwem ponownie zjednoczyć północ i południe kraju.   
Niezupełnie się to udało, ale po śmierci Jarvis w 1905 r. jej cór-
ka, Anna zdecydowała się zrobić wszystko, by stworzyć święto 
dla uczczenia pamięci mamy. W końcu kobieta była już po-
wszechnie znana jako "Matka Jarvis". Stąd właśnie Dzień Mat-
ki. Pierwszy odbył się w 1908 r., w majową rocznicę śmierci 
Matki Jarvis w kościele metodystów w Grafton, w Zachodniej 
Wirginii. Tam właśnie kobieta przez dziesięciolecia prowadziła 
naukę w niedzielnej szkole. 
Anna ogłosiła symbolem tego specjalnego dnia goździki, które 
były ulubionymi kwiatami jej mamy. Promowała nowe świę-
to za pośrednictwem kwiaciarni i sprzedawców detalicznych. 
Reszta to historia 21,4 miliardów dolarów. Prezydent Woodrow 
Wilson uznał Dzień Matki za święto narodowe w drugą niedzie-
lę maja 1914 r. Niestety, Anna okazała się niepoprawną idealist-
ką. Zszokowana komercjalizacją i wykorzystaniem stworzonego 
przez nią święta dla innych celów, zwalczała je przez resztę ży-
cia.  
Często pozywała przedsiębiorstwa i grupy za wykorzystanie 
słów "Dzień Matki". Spotkało to m.in. Eleanor Roosevelt, która 
używała nazwy tego dnia, aby zebrać pieniądze na cele charyta-
tywne. Kobieta próbowała też doprowadzić do wycofania praw-
nego statusu święta. Pewnego razu została aresztowana za zakłó-
cenie festynu zorganizowanego w 1925 r. przez stowarzyszenie 
American War Mothers, na którym sprzedawano goździki. Bez-
robotna Jarvis trafiła w latach czterdziestych XX wieku do ho-
spicjum, gdzie zmarła w 1948 r. Za jej pogrzeb zapłaciły firmy  
z branży kwiaciarskiej i wydające kartki okolicznościowe. 
 
https://www.fakt.pl/hobby/historia/skad-sie-wzial-dzien-matki-
smutna-historia-dnia-matki/8bjjvhb 

Prziszła wiosna. Klara trocha przigrzoła i wszyscy już posebly-

kali grube mantle, mycki i glazyjki. Ludzie sie terozki wszyndzi 

wiyncyj pokozało. I kożdy jakiś taki bardzij rod chodzi.  

 
Bajtle już som na placu 
Bajtle, jak yno mogom, to cisnom na szpilplac, coby sie pohuś-
tać, pokryncić na karasolu abo pozjyżdżać na ruszbanie. Synki 
szpilajom we fusbal, dziołchy oblykajom na nogi rolki. Na ba-
wiyniy sie w piosku je jeszcze trocha za gibko, bo erda jeszcze 
je nienagrzono, ale jeszcze trocha i pójdzie stowiać pioskowe 
babówki. Dzieckom to tam nie trza zabaw wynokwiać, one za-
wdy se znejdom co do roboty. Abo grajom w szukani, abo w 
dekle, abo skoczom w sznura. 
Nieroz trefi sie dziyń po deszczu, kiej wszyndzi je maras, ale 
komu by to zawadzało! Styknie guminioki oblyc na szłapy  
i szlus. Dyć uciorane dziecka to szczynśliwe dziecka. Nikiedy 
sie wto na szpilplacu powadzi, wtynczas kożdy biere swoi 
graczki i idzie w swoja strona. Ale bajtle długo sie gniywać nie 
poradzom, beztóż ci, co sie jednego dnia wadziyli, nostympnego 
som nojlepszymi kamratami. 
Ludzie wyłażom z chałupy 
Karlusy bierom swoje frelki pod rynka i chodzom na szpacyry. 
Nikierzy siodajom na koła i jak majom wygodny zic i naplom-
pane kółka, to drałujom po sztyrdziści kilometrów oroz. Gorzyj, 
jak ci sie po drodze trefi pana. Wtynczas mo sie niemało łostuda. 
Jak  wto już cołko okolica na kole pozwiedzoł, to moge poje-
chać kaj dalij. Styknie pociś na bana, wrazić koło do cugu i wy-
siednyć tam, kaj sie nom zdo być gryfnie. 
Jak wto mo małego bajtla, to go biere do wózka i chodzi z wóz-
kiym, bo sie wszyscy przez to dotlyniom a bajtlom sie dobrze na 
świyżym lufcie śpi. Światło, kerym nom świyci klara je fest 
ważne dlo naszego zdrowio, bo wtedy nom sie łonaczy witamina 
D. Beztóż trza codziynnie być na lufcie, choby yno na chwila,  
a nie sie yno kisić we chałpie. 
Starki i starziki tyż sie przechodzajom, a jak sie zmynczom, to 
przicupnom na chwila kaj na ławce i sie trocha łogrzejom w tym 
słońcu. Zawdy to tyż idzie jakigo kamrata trefić i poklachać 
trocha, bo bez zima to kożdy by nojchyntnij posiedzioł pod pier-
zinom. Kiery by tam w grudniu siedzioł na ławce, jak suje śnie-
giym tak, że nikiedy tej ławki ani nie widać! 
Nikierzy już fajrujom na świyżym lufcie. Rozkłodajom grilla, 
ciepiom wuszt i pieczom, a potym go jedzom z kamratami.  
Na siedzyni w laubie to jeszcze ni ma pogoda, chyba że pod 
dekom. Ale taki wuszt abo konsek miysa z grilla nawet w doma 
fest smakuje. 
Wszyndzi sie robi zielono 
Trowa sie pomału zielyni, niedługo zacznom kwitnyć cześnie  
i jabłonki. Pokożom sie tyż piyrsze kwiotki i bydzie ganc piyk-
nie na dworze. Godajom, że wiosnom nojwiyncyj ludzi sie zako-
chuje i zaczyno se nawzajym przoć. No jo sie tymu nic a nic nie 
dziwia, bo jak tu przi dobrej pogodzie nie przynść sie sztrekom 
miyndzy kwitnoncymi drzewami i nie kochać cołkigo świata? 

www.gryfnie.com 

Skąd się wziął Dzień Matki? Idzie wiosna ... 
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1. MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PRO-
JEKT 
 
Etap III - (od projektowanego punktu przesiadkowego na 
długości około 170 mb) – trwają prace projektowe. Pro-
jektant opracował i przedstawił koncepcję. Wystąpił o wa-
runki techniczne podłączenia do gestorów sieci. 
Wystąpiono o zgodę na dysponowanie nieruchomością 
na cele budowlane do Polskiej Grupy Górniczej, PKP 
PLK S.A. oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Uzyskano 
zgody od prywatnych właścicieli na dysponowanie nieru-
chomością na cele budowlane. 
Termin opracowania dokumentacji: 31 lipca 
Wartość umowy: 19 434,00 zł 
 
2. BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL. 
OFIAR TERRORU 91 W RYDUŁTOWACH – POPRAWA 
UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 
 
Wystosowano pisma do gestorów sieci oraz właścicieli 
terenów graniczących z planowaną inwestycją, wykaza-
nych w piśmie PKP Polskie Koleje Państwowe S.A., o 
uzgodnienie realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
Termin wykonania: 31 lipca 
Wartość umowy: 6 150,00 zł 
 
3.  REWITALIZACJA  OSIEDLA  KAROLA  WRAZ  Z 
UTWORZENIEM  MIEJSCA  USŁUG  SPOŁECZNYCH 
PRZY  ZBIORNIKU  WODNYM  MACHNIKOWIEC 
W RYDUŁTOWACH 
 
1).  Przebudowa  terenu  przy  zbiorniku  wodnym 
„Machnikowiec" - utworzenie miejsca usług społecz-
nych 
Trwają prace projektowe na opracowanie dokumentacji 
projektowej. 
Z uwagi na czas rozpatrywania wniosków przez Państwo-
we Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” o wydanie po-
zwolenia wodnoprawnego podpisano aneks do umowy 
przedłużający terminy pośrednie: 
a) wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 30 czerw-
ca, 
b) uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 15 sierpnia, 
c) przekazanie kompletnej dokumentacji i dokonanie jej 
odbioru do dnia 31 sierpnia. 
Terminy  dotyczące  realizacji  robót  budowlano-
montażowych i  uzyskania  pozwolenia na użytkowanie 
pozostają bez zmian, tj: 
d) wykonanie robót budowlano — montażowych do dnia 
31 maja 2020 r., 
e)  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  do  dnia  30 
czerwca 2020 r. 
Wartość umowy: 3 629 115,00 zł. 

W dniu 21 marca na stronie Urzędu Miasta Rydułtowy 
zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące zapytania 
ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją robót budowlanych związanych 
z  przebudową  terenu  przy  zbiorniku  wodnym 
"Machnikowiec". W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy 
oferty cenowe na kwotę 18 245,00 zł, 29 520,00 zł oraz 
99 753,00 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert, w tym 
badanie rażąco niskiej ceny oferty z najniższą ceną. Ter-
min składania wyjaśnień - do dnia 29 kwietnia. 
2) Rewitalizacja Osiedla Karola 
Trwają ustalenia i negocjacje w sprawie sprawowania 
nadzoru autorskiego. 
 
4. ROZBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘ-
DU MIASTA 
 
W dniu 27 marca nastąpiło otwarcie ofert na pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zostały złożo-
ne trzy oferty, na kwotę od 39 237,00 zł do 99 753,00 zł. 
Ofertę z najniższą ceną złożyła firma Doradztwo Budow-
lane Usługi inż. Grzegorz Mrozek z Gaszowic za cenę 
brutto 39 237,00 zł. 
W dniu 3 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert przetargu nie-
ograniczonego na roboty budowlane. W wyznaczonym 
terminie wpłynęły dwie oferty cenowe na kwotę 4 149 
588,02 zł i 4 766 138,19 zł. Kwota, jaką zamawiający za-
mierzał przeznaczyć na realizację zadania wynosiła 4 145 
554,14 zł. Trwają prace komisji przetargowej. 
 
 
5. MODERNIZACJA UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA 
SIKORSKIEGO 
 
Dokumentacja projektowa została opracowana przez Biu-
ro Projektowo-Usługowe „ALDA” z Wodzisławia Śl. Staro-
stwo Powiatowe wydało postanowienie w którym wzywa 
projektanta do uzupełnienia i wyjaśnienia złożonych do-
kumentów. Projektant uzupełnił żądane dokumenty. 
Termin opracowania: 29 kwiecień. 
Wartość umowy: 6 888,00 zł 
 
6. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIE-
GO 
 
Przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wykonanie 
prac. 
 
7. MUR OPOROWY PRZY ULICY SKALNEJ 
 
W dniu 18 marca upłynął termin realizacji umowy. Do dnia 
dzisiejszego nie został złożony projekt. 
Wartość umowy: 8 786,99 zł brutto, 
Wartość nadzoru autorskiego 1 230,00 zł. 
 
8. MODERNIZACJA ULICY ZYGMUNTA KRASIŃSKIE-
GO 
 
W związku z przedłużającym się terminem uzyskania ostatecz-
nej  wersji map do celów projektowych oraz koniecznością 
wprowadzenia zmian projektowych, podpisano aneks do umo-

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 
i URZĘDU 

za okres od 21 marca do 24 kwietnia 2019 r. 
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wy z  wykonawcą  dokumentacji,  wydłużający termin do  3 
czerwca. 
Projektant przedstawił do uzgodnienia dokumentację projekto-
wą z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami. 
Wartość umowy: 14 350,00  zł brutto. 
Wartość nadzoru autorskiego 350,00 zł 
Termin realizacji umowy: 3 czerwca. 
 
9. MODERNIZACJA ULICY NOWEJ 
 
Trwają prace projektowe. 
Wartość umowy: 18 350,00  zł brutto. 
Wartość nadzoru autorskiego 350,00 zł 
Termin realizacji umowy: 12 czerwca. 
 
10. MODERNIZACJA ULICY ŚW. JACKA 
 
Wykonawca robót opracował projekt tymczasowej organizacji 
ruchu i uzyskał w dniu 28 marca stosowne jego zatwierdzenie. 
Wartość robót budowlanych: 712 064,06 zł. 
Termin realizacji: 13 październik. 
 
11. OŚWIETLENIE DROGI BOCZNEJ UL. MARCINA 
STRZODY 
 
Przygotowano i wysłano do sześciu wykonawców zapytanie 
ofertowe na wykonanie robót budowlanych. Termin składania 
ofert mija 26 kwietnia. 
 
12. ODWODNIENIE PRZY ULICY PIETRZKOWICKIEJ 
 
W dniu 28 marca zawarto porozumienie w sprawie wspólnego 
przeprowadzenia inwestycji, polegającej na budowie odcinka 
kanalizacji sanitarnej, który należy wykonać w oparciu o doku-
mentację projektową wykonaną przez PWiK Wodzisław Śl oraz 
przebudowie kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją 
będącą w naszym posiadaniu. 
 
13. PIŁKOCHWYTY – BOISKO OSIEDLE NA WZGÓ-
RZU 
 
Trwają roboty budowlane. 
Wartość umowy: 29 999,70zł brutto. 
Wartość nadzoru inwestorskiego 1 000,00 zł 
Termin realizacji umowy: 30 kwietnia. 
 
14. UTWORZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ KAZIMIE-
RZA PRZERWY - TETMAJERA - SKALNA 
 
Trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 
Wartość umowy: 12 615,00 zł 
Termin wykonania: 30 sierpień. 
 
15. BUDOWA DROGI JESIONOWEJ - ETAP II 
 
Trwają prace projektowe. 
Wartość umowy: 4 900,00 zł. 
Termin realizacji umowy: 31 maja. 
 
 

16. MODERNIZACJA UL. KAROLA MIARKI 
 
W dniu 25 marca dokonano otwarcia ofert na opracowanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej.  Zostały złożone dwie 
oferty,  na  kwotę  od  7  300,00  zł  do  8  887,00  zł.  Ofertę 
z najniższą ceną złożył Piotr Lilla, prowadzący działalność 
gospodarczą pn. ML Design Lilla Piotr z siedzibą w Kończy-
cach Małych. Wartość oferty: 7 300,00 zł brutto. 
 
17. MODERNIZACJA OSIEDLA NA WZGÓRZU 
 
W dniu 8 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Rady Technicz-
nej w celu określenia zakresu rzeczowego inwestycji. W zakre-
sie odwodnienia drogi zaszła konieczność dokonania inspekcji 
telewizyjnej istniejącej kanalizacji deszczowej i ustalenia stanu 
technicznego. W dniu 11 kwietnia wystąpiono o wydanie wa-
runków technicznych dla odprowadzenia wód powierzchnio-
wych. 
 
18. MODERNIZACJA UL. A. CZECHOWA 
 
W dniu 28 marca uzyskano warunki dla odprowadzenia wód 
powierzchniowych. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego inwe-
stycji. 
 
19. POSTAW NA ZDROWIE – SIŁOWNIA ZEWNĘTRZ-
NA 
 
Wprowadzono nowe zadanie realizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego – budowa siłowni zewnętrznej w Parku Hvi-
dovre. Dla przedmiotowego zadania przygotowywane są mate-
riały do zaproszenia na złożenia oferty cenowej. 
 
20. ZABUDOWA DEFIBRYLATORÓW AED W MIEŚCIE 
 
W ramach budżetu obywatelskiego zakupione zostaną cztery 
komplety defibrylatorów AED wraz ze skrzynkami. W najbliż-
szym czasie zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie za-
mówienia publicznego. 
 
21. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PU-
BLICZNEGO NR 3 
 
Do  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  przekazano  polecenie 
wykonania zadaszenia nad tarasem żłobka. 
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                    Kalendarium  
                      Maj 

 

1 maja 1923 r.- w Rydułtowach powstał I Drużyna Harcerska 
ZHP. 

23 maja 1929 r. rozkazem Komendy Chorągwi z Hufca Rybnik 
powstały nowe Komendy Hufca w Knurowie  
i Rydułtowach.  

1. V. 1890 – pierwszy obchód święta robotniczego w Polsce.  

3.V.1791 r. uchwalenie Konstytucji 3 maja.  

8-9 maja 1945 r.-zakończenie II wojny światowej- kapitulacja 
III Rzeszy. 

V.1970r. dr Bolesław Lepiarczyk zostaje lekarzem naczelnym 
w rydułtowskim szpitalu.  

8. V. 1900 – urodził się dr Stanisław Bruckner (lekarz o spe-
cjalności chirurgia), w czasie okupacji działający pod pseudoni-
mem „Ossoliński”. Był więźniem obozów koncentracyjnych 
„Dachau” i „Mauthausen-Gusen”. W obozie przestrzelono mu 
rękę by dalej nie mógł operować. W obozie na „Anna Rompa” 
leczył więźniów. Zmarł w 1971r. pochowany w Rydułtowach.  

18.V. 1936r. w Brzeziu k/Raciborza zmarła siostra zakonna 
Dulcissima Hoffmann, była stygmatyczką.  

21. V. 1916r. w wieku 61 lat zmarł proboszcz parafii p.w. św. 
Jerzego Paweł Bernert.  

18. V. 1920r. urodził się papież Karol Wojtyła.  

od 3 do 5 lipca 1921 r.– odbyło się trzecie powstanie śląskie 
pod wodzą Wojciecha Korfantego.  

V. 1992r. – ukazała się pierwsza niezależna gazeta Rydułtow-
ska „Goniec Rydułtowski”(ukazały się 3 wydania).  

31 maja 1995 r. miasto Rydułtowy zajęło I miejsce w turnieju 
sportowym miast. 

1 maja 1999 r w Rydułtowach został powołany Zakład Go-
spodarki Komunalnej.  

12. V. 1919 r. w Raciborzu zmarł Karol Miarka.  

23.V 1984 r. zmarł Jan Klama były komendant Hufca ZHP 
Rydułtowy.  

20.V 2002r. zm. Stanisław Pawelec instruktor ZHP Środowiska 
Rydułtowy. 

30. V 1917r. urodził się Paweł Zimny instruktor ZHP Rydułto-
wy, zginął w Kompanii wrześniowej w Biłgoraju.  

 

Zebrał: Stanisław Brzęczek 

W kolejnym okresie 2019 roku,  Seniorzy zrzeszeni w Ryduł-
towskim „Klubie Seniora” realizowali plan działań w zakresie 
plastyki, wykonawstwa ozdób świątecznych i rękodzieła, pro-
wadzone pod kierunkiem Pań: Izabeli Bluszcz i Zenobii Wol-
nik, zajęcia ruchowe prowadzone są pod kierunkiem Pani. An-
ny Szweda, a także inne zajęcia kierunkowe przewidziane dla 
Seniorów. W ramach przygotowań Wielkanocnych,  wykonano 
szereg tradycyjnych ozdób w  formie zajęcy, ozdobnych ko-
szyczków, tradycyjnych palm wielkanocnych, ozdobnych kar-
tek z życzeniami, z wykorzystaniem dostępnych materiałów 
papierniczych w tym wikliny papierowej. Zrealizowano także 
spotkanie z Policjantami, zrealizowano spotkanie z prawni-
kiem, a staraniem Seniorów zrealizowano tradycyjne Spotkanie 
Wielkanocne z udziałem przedstawicieli Władz Miasta, Dyrek-
cji MOPS oraz Zarządu Towarzystwa Miłośników Rydułtów, 
gdzie prezentowano wykonane ozdoby. Uczestnicy projektu 
mieli okazję spotkać się z przedstawicielami władz samorządo-
wych i zadać Im szereg pytań o plany Naszego Miasta. Działal-
ność Klubu odbywa się w oparciu o comiesięczne plany i umo-
wę Grantu Miejskiego. 

                                                                                                              
(-) Jerzy Majer                                                                                                          

Koordynator Projektu 
  

Realizacja Projektu:  
„Rydułtowski Klub Seniora 
i Bank Usług Lokalnych” 
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) Jerzy Majer                                                                                                          

6 sposobów zapobiegania chorobie Alzheimera 
 
Choroba Alzheimera i 
demencja wcale nie są 
nieuniknionymi kon-
sekwencjami starze-
nia się. Już teraz mo-
żesz wiele zrobić, aby 
zachować mózg w 
dobrej kondycji. 
 
 

 
Choroby Alzheimera obawiamy się bardziej niż jakiegokolwiek 
innego schorzenia, ponieważ wiąże się z utratą własnego "ja". Kie-
dy już nas dosięgnie, to, zgodnie z dzisiejszą wiedzą medyczną, 
nieuchronnie i nieubłaganie będzie następowało pogorszenie - 48 
mld dolarów wydanych na opracowanie leku, który cofnąłby jej 
rozwój, nie przyniosło jak dotąd żadnego rezultatu. 
Medycyna nie znalazła także odpowiedzi na pytanie o przyczynę 
choroby Alzheimera, innej niż teoretyzowanie, że ma coś wspólne-
go z nierównowagą chemiczną. 
Około 800 tys. mieszkańców Wielkiej Brytanii cierpi z powodu 
demencji, z czego 62% przypadków to chorzy na chorobę Alzhe-
imera, u których dochodzi do powstawania w mózgu blaszek zbu-
dowanych z beta-amyloidu i splątków białka tau. Choroba Alzhe-
imera jest więc główną przyczyną demencji, co dziwi o tyle, że 
pierwszy przypadek został zdiagnozowany przez niemieckiego psy-
chiatrę Aloisa Alzheimera, od którego nazwiska nazwano chorobę, 
w 1907r., jednak aż do lat 30. XX w. podręczniki do patologii nie 
wspominają o wykryciu w mózgu obecności blaszek i splątków w 
trakcie sekcji zwłok osób dotkniętych tym schorzeniem. 
Pomimo że nagły wzrost zachorowań, jaki można zaobserwować w 
ostatnich 60 latach mógłby stanowić ważną wskazówkę co do istoty 
choroby Alzheimera, przemysł farmaceutyczny i organizacje dobro-
czynne wspierające walkę z chorobą skupiły się na poszukiwaniu 
farmaceutycznego rozwiązania, jak do tej pory ze znikomym powo-
dzeniem. Są jednak obiecujące badania, które wskazują na prawdo-
podobne przyczyny i metody leczenia, a nawet sposoby spowolnie-
nia jej postępu. 
Sposoby zapobiegania chorobie Alzheimera 
            1 Kontroluj poziom homocysteiny 
            Wysoki poziom aminokwasu homocysteiny we krwi jest 
markerem choroby Alzheimera. Wytwarzany jest przez organizm 
po zjedzeniu posiłku mięsnego i odgrywa znaczącą rolę w rozwoju 
miażdżycy, w przebiegu której dochodzi do stwardnienia tętnic i ich 
zaczopowania przez złogi tłuszczowe. Każdy wynik świadczący o 
poziomie homocysteiny we krwi powyżej 10 mmol/L uważany jest 
za dowód zwiększonego ryzyka zachorowania na alzheimera. Tego 
powiązania dowiedziono już ponad dekadę temu, kiedy naukowcy 
odkryli, że u ludzi z hiperhomocysteinemią - czyli mających pod-
wyższony poziom homocysteiny we krwi - istnieje większe prawdo-
podobieństwo rozwinięcia się demencji lub alzheimera. 
            2 Uzupełniaj dietę w witaminy z grupy B 
            Zażywanie witamin z grupy B - w tym wit. B6, B12 i kwasu 
foliowego - to uznany sposób zmniejszenia poziomu homocysteiny. 
A skoro homocysteina jest markerem zwiększonego ryzyka demen-
cji i choroby Alzheimera, suplementacja witamin z grupy B może 
zadziałać profilaktycznie. Tej teorii dotyczył projekt pod nazwą 
Vitacog. Przez ostatnie trzy lata grupa naukowców powstała przy 
Uniwersytecie w Oxfordzie szacowała, na ile witaminy spowalniały 
zanikanie kory mózgowej i utratę pamięci w badanej grupie osób w 
wieku od 70 lat, u których zdiagnozowano łagodne zaburzenie po-
znawcze (ang. MCI - mild cognitive impairment), uważane za  

 
 
wczesną fazę alzheimera i demencji. Naukowcy, pod wodzą prof.  
Davida Smitha dowiedli, że 77 uczestników badania mających MCI 
i podwyższony poziom homocysteiny doświadczyło najszybszego 
postępu zanikania kory mózgowej, a witaminy z grupy B ten proces 
spowalniały. 
 3.Dbaj o prawidłową dietę 
 Skoro istnieje powiązanie między homocysteiną a chorobą 
Alzheimera, sensowne wydaje się zmniejszenie spożywania tłusz-
czów nasyconych, gdyż mają one związek z podwyższonym pozio-
mem homocysteiny. Unikaj także tłuszczów trans, a spożywaj jak 
najwięcej produktów zawierających antyoksydanty, takie jak czarne 
maliny, jagody bzu czarnego, rodzynki, czarne borówki. 
Do warzyw bogatych w antyoksydanty zalicza się: marchewki, ka-
lafior, brokuły, brukselkę i szpinak. Jedz więcej tłustych ryb,  
a mniej mięsa. Rozsmakuj się w czekoladzie i czerwonym winie, bo 
pomagają one zachować mózg w dobrej kondycji. Herbata - zwłasz-
cza zielona - również pomaga zwalczać toksyczne działanie beta-
amyloidu. 
 4 "Gimnastykuj" umysł 
 Zaszycie się w domu przed telewizorem to nie najlepszy 
pomysł. W zamian podejmij się bardziej wymagających intelektual-
nie czynności, takich jak czytanie, granie w gry planszowe, rozwią-
zywanie krzyżówek lub granie na instrumencie muzycznym. Czyli 
rób wszystko to, co zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobę 
Alzheimera. To samo dotyczy rozwijania nowych umiejętności, 
uczestniczenia w kursach naukowych dla dorosłych i nauki języka 
obcego. 
        5 Ćwicz i udzielaj się towarzysko 
        Ćwicz trzy razy w tygodniu. Dobrze zrobi Ci energiczny spa-
cer trwający przynajmniej pół godziny - zmniejszy prawdopodo-
bieństwo zachorowania na chorobę Alzheimera o ok. 30%, nawet 
wśród osób powyżej 65. roku życia, które są w grupie największego 
ryzyka. A skoro z natury jesteśmy "zwierzętami stadnymi", zainte-
resuj się tym, co dzieje się w Twoim otoczeniu - dołącz do amator-
skiego zespołu teatralnego lub innej grupy zainteresowań, staraj się 
także jak najczęściej spotykać się z członkami rodziny. 
        6 Spróbuj kuracji ziołowej 
        Jeśli pojawią się u Ciebie pierwsze objawy łagodnego zaburze-
nia poznawczego, jest kilka ziół, których działanie wydaje się obie-
cujące w opóźnianiu rozwoju spowolnienia umysłowego. 
        Szałwia (łac. Salvia officinalis L.) ma silne działanie antyok-
sydacyjne i przeciwzapalne; w jednym z badań porównawczych  
z użyciem placebo wykazano, że osoby zażywające 60 kropli olejku 
szałwiowego dziennie zachowały sprawność umysłową na lepszym 
poziomie niż osoby zażywające lek stosowany w chorobie Alzhe-
imera - Aricept. 
        Miłorząb japoński. Zamiast leków na receptę lekarze  
w Niemczech często polecają swoim pacjentom będącym we wcze-
snej fazie choroby Alzheimera Ginkgo biloba. Zalecana dawka 
dzienna to 240 mg, aczkolwiek może minąć nawet do 6 miesięcy 
zanim pojawi się jakakolwiek poprawa. 
        Kurkuma, przyprawa będąca standardowym składnikiem in-
dyjskiego curry, także wydaje się mieć właściwości zwalczające 
alzheimera. Jedno z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) wykazało, że przyprawa ta 
pobudza usuwanie z mózgu złogów beta-amyloidu przez układ im-
munologiczny (makrofagi). 
 

https://oczymlekarze.pl/profilaktyka-i-leczenie/1379-6-sposobow-
zapobiegania-chorobie-alzheimera 



KLUKA 401/15 maja 2019  12 AKTUAL�OŚCI 

 

K omisariat w Rydułtowach w czołówce. Policjanci z Ryduł-
tów mają się czym pochwalić. Rydułtowski komisariat 
zajął drugie miejsce w całym województwie, jeśli chodzi  
o wykrywalność przestępstw szczególnie uciążliwych dla 

mieszkańców, takich jak bójki czy kradzieże. Funkcjonariusze bardzo 
dobrze radzą sobie również z wykrywaniem przestępstw kryminalnych 
- w tym zakresie komisariat uplasował się na czwartym miejscu  
w województwie.  
 

P iękna Wiktoria z ryduł-
towskiej szkoły została 
miss publiczności. 5 
kwietnia odbył się wielki 

finał czeskiego konkursu Miss 
Reneta. Wiktoria Marek, która 
jest uczennicą Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w Rydułto-
wach, zdobyła tytuł "miss publicz-
ności". Wiktoria była jedyną Polką 
w konkursie.  
 

S zkoły w powiecie wodzisławskim stanęły, dzieci zostały  
w domach. Przeprowadzone 7 kwietnia rozmowy ostatniej 
szansy między nauczycielskimi centralami związkowymi,  
a rządem nie przyniosły przełomu. 8 kwietnia w powiecie 

wodzisławskim nauczyciele zdecydowanej większości szkół i przed-
szkoli nie przystąpili do pracy.  
 

5  kwietnia 2019r odbyło się Walne Ze-
branie Towarzystwa Miłośników Ryduł-
tów.  
 

 
 
 

I zba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  
w Katowicach jest największą organizacją pracodawców w wo-
jewództwie śląskim. 
6 kwietnia 2019 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła 

się XXVI Wielka Gala, żeby poznać najlepsze firmy województwa 
śląskiego, które zostały uhonorowane nagrodami w kategoriach: Firma 
z Jakością, Wiarygodny Lider Biznesu, Firma Rodzinna. 
W kategorii Firma Rodzinna wyróżnienie odebrał w imieniu Firmy 
Michael z Rydułtowskiej Strefy Przedsiębiorczości pan Henryk Mi-
chalik. 
 

V III Cross Rydułtow-
ski już za nami. Miał 
na celu promocję 
biegania jako najbar-

dziej dostępnej formy aktywności 
fizycznej. Frekwencja na starcie 
dopisała jak zawsze. 06.04.2019r 
Machnikowiec gościł 229 biega-
czy, którzy przyjechali niemal z 
całego województwa. Do biegu 
przystąpili sportowcy z wieloletnim doświadczeniem i mniej zapra-
wieni zawodnicy, w tym: 118 dzieci i młodzieży w różnych kat. wieku, 
począwszy od przedszkolaków a skończywszy na juniorach młodszych 
oraz 111 osób dorosłych.  
 

E gzaminy w powiecie wodzisławskim raczej zgodnie z pla-
nem. Choć w kilku szkołach jest niepewność. Jutro tzn. 
11.04.2019r rozpoczyna się egzamin dla uczniów ostatnich 
klas gimnazjalnych. Sprawdziliśmy zatem jak, w związku  

ze strajkiem nauczycieli, wygląda sytuacja w szkołach z oddziałami 
gimnazjalnymi. Czy w związku ze strajkiem egzaminy są zagrożone? 
Jeśli tak, to w bardzo małej liczbie szkół.   
 

R ydułtowskie Wiktorie. 
Młodych i uzdolnio-
nych sportowców 
wciąż w naszym mie-

ście przybywa. 9 kwietnia  
w Rydułtowskim Centrum Kultu-
ry ,,Feniks” rozdano Rydułtow-
skie Wiktorie. 52 sportowców i 2 
drużyny, którzy w roku 2018 
osiągnęli wybitne wyniki na spor-
towej arenie ogólnopolskiej oraz 
międzynarodowej, odebrało z rąk 
Burmistrza pana Marcina Połom-
skiego statuetki. W tym roku 
nagrodzeni zawodnicy reprezen-
towali 7 dyscyplin, z czego najliczniejszą grupę stanowili kolarze, nie 
zabrakło też lekkoatletów, szachistów, uprawiających sztuki walki, 
judoków, szermierzy i pływaków.  
 

S trażacy! Ratujcie chomika! Strażacy interweniują w różnych 
sytuacjach ale ta była prawdopodobnie najdziwniejsza.  
8 kwietnia 2019 do ratowników zadzwoniła mieszkanka Ry-
dułtów, bo jej chomik wszedł za szafę i nie potrafił wrócić  

z powrotem. Mieszkanka jednego z bloków przy ul. Ofiar Terroru  
w Rydułtowach, skontaktowała się ze strażakami, bo nie mogła pora-
dzić sobie ze zwierzątkiem.  Ostatecznie na miejsce pojechał zastęp 
strażaków czyli 5 ratowników. Bez problemu przemieścili dużą szafę  
i chomik odzyskał wolność.  
 

R ydułtowy: Mimo strajku, dzieci znajdą opiekę. Puste sale, 
puste korytarze – tak wyglądają wszystkie szkoły w regio-
nie. 8 kwietnia o godzinie ósmej rano rozpoczął się strajk 
nauczycieli. Przy drzwiach placówek, komitety strajkowe 

prowadzą weryfikację nauczycieli, którzy przyszli do pracy. Wchodzą-
cy do szkoły, wpisują się na specjalne listy. Strajkujący nauczyciele 
przychodzą do placówki według godzin, kiedy powinni rozpocząć 
pracę. Wpisują się na listę i idą do pokoju nauczycielskiego. 
 

W reszcie jest! Strefa rodzica na oddziale dziecięcym  
w Rydułtowach. Od 11.04.2019 rodzice dzieci przeby-
wających na oddziale pediatrycznym szpitala w Ryduł-
towach mają swoją strefę. Jest kolorowa kuchnia,  

są krzesła i stoliki, jest łazienka. Wkrótce będzie też telewizor.  
A wszystko to dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców.  
 

T eren przy szybie Leon III do wzięcia. Przejmie go miasto? 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń prowadzi rozmowy z wła-
dzami Rydułtów na temat przejęcia 7 hektarów terenu, który 
jeszcze niedawno należał do rydułtowskiej kopalni.  

 

B ędzie mniej szpital-
nych łóżek dla ma-
łych pacjentów. Na 
oddziale pediatrycz-

nym szpitala w Rydułtowach 
trzeba zlikwidować 15% łóżek. 
Powód? Brakuje pielęgniarek. 
Niestety pielęgniarek brakuje, 
więc znalezienie nowych, chęt-
nych do pracy graniczy z cudem. Efekt jest taki, że trzeba zmniejszyć 

EXPRESOWO  Z  ŻYCIA   MIASTA 
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liczbę łóżek na oddziale pediatrycznym w szpitalu w Rydułtowach. 
Obecnie na rydułtowskiej pediatrii jest 58 łóżek dla małych pacjentów. 
W wyniku redukcjo będzie ich o 9 mniej. Zmiana nastąpi 19 kwietnia.  
 

Z marła Maria Antonina Wieczo-
r e k .  M ó w i ł a  o  s o b i e 
" fan a t yc z ka  Ryd u ł tó w" .  
W wieku 81 lat odeszła Maria 

Antonina Wieczorek, mieszkanka Ryduł-
tów, radna powiatu wodzisławskiego 
pierwszej kadencji (1998-2002), emeryto-
wana nauczycielka I Liceum Ogólno-
kształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.  
i Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach. Kilka miesięcy temu ode-
brała statuetkę "Rydułtowika roku 2018".  
 

P otrzebny nowy komisariat. Bu-
dynek komisariatu policji  
w Rydułtowach jest w fatalnym 
stanie. O potrzebie budowy no-

wej siedziby dla mundurowych mówi się 
od lat. Wszystko rozbija się o pieniądze.  
 

P ijani kierowcy zatrzymani przez wodzisławską policję. Okres 
świąt wielkanocnych nie był bezpiecznym czasem na dro-
gach nie tylko ze względu na ilość kolizji ale również dlate-
go, że kierowcy jeździli pod wpływem alkoholu. Choć w tym 

okresie nie doszło do żadnego wypadku drogowego, to nie obyło się 
bez mniej lub bardziej poważnych stłuczek. Mundurowi odnotowali 12 
kolizji drogowych. Czterech kierowców straciło prawo jazdy w związ-
ku z kierowaniem w stanie nietrzeźwości.  
 

D erby dla Czernicy. W meczu 21. kolejki piłkarskiej klasy 
okręgowej, Naprzód Rydułtowy przegrał z Zameczkiem 
Czernica.  
 

 

P onad 4 miliony na rozbudowę urzędu miasta. Urząd Miasta  
w Rydułtowach zostanie rozbudowany. Powstanie dodatkowe 
skrzydło budynku z windą i bezpieczną klatką schodową.  
 

 

Ż 
ołnierz nie umiera. Żołnierz 
oddaje życie i odchodzi  
na wieczną służbę. Burmistrz 
Miasta Rydułtowy pan Mar-

cin Połomski, Przewodniczący Rady 
Miasta pan Lucjan Szwan wraz  
z Radnymi, Radna Powiatu Wodzi-
sławskiego pani Kornelia Newy, 
włodarze sąsiednich gmin, Starosta 
Miasta Orlova oraz Zastępca Starosty, kapitan Armii Krajowej pan 
Robert Grzybek, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Opieki 
nad Oświęcimem, służby mundurowe, przedstawiciele rydułtowskich 
jednostek oświaty, kultury, przedstawicie Stowarzyszeń, rydułtow-
skich Przedsiębiorców, mieszkańcy złożyli dziś kwiaty pod obeliskami 
na Ścieżce Powstań Śląskich. W ten sposób uczcili tych, których na-
zwiska zapisały się złotymi zgłoskami na kartach historii naszego 
miasta: Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka - harcmistrzów i porucz-
ników Armii Krajowej. 25.04.2019 
 

W  nocy znów mocno zatrzęsło. "Myślałem,  
że dom się zawali". W piątek (26 kwietnia)  
o godz. 23.12 doszło do silnego wstrząsu. Od-
czuło go wielu mieszkańców naszego regionu, 

m.in. Wodzisławia, Radlina, Rydułtów, Pszowa, ale też powiatu 

rybnickiego. Jego źródłem była rydułtowska kopalnia. Wstrząs 
miał energię 2,7 x 10 do 7 J. Doszło do niego 1200 metrów pod 
ziemią. Nikomu nic się nie stało, na dole bez skutków. Były  
za to zgłoszenia o odczuciu wstrząsu na powierzchni.  
 

C ztery bezpieczne przejścia. W Rydułtowach piesi 
będą czuli się bezpieczniej. Miasto dostało 100 tys. 
zł na modernizację czterech przejść dla pieszych. 
Środki przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji. W ramach projektu zmodernizowane zo-
staną przejścia: na ulicy Obywatelskiej przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 (wraz z wykonaniem chodnika po prze-
ciwnej stronie szkoły), na ulicy Fryderyka Chopina w rejonie 
wyjazdu z parkingu, na ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera  
w rejonie budynku nr 1, na ulicy Ofiar Terroru w rejonie sklepu 
Aldi.  
 

F ood trucki z całego kraju w Rydułtowach. Będzie kon-
kurs jedzenia na czas. W październiku ubiegłego roku 
w Rydułtowach odbył się pierwszy zlot food trucków. 
Impreza cieszyła się sporym powodzeniem. Nic więc 

dziwnego, że będzie powtórka. Dań z wozów będzie można 
spróbować 22 i 23 czerwca. Wśród atrakcji m.in. konkurs je-
dzenia na czas. Gościem specjalnym ma być Jarosław Śliwka - 
uczestnik programu Top Chef Polska.  
 

M ajówka w Rydułtowach. Z re-
konstrukcją historyczną i har-
cerskim poczęstunkiem. 3 maja 
w Rydułtowach  uroczystości 

rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą świętą  
w intencji ojczyzny w kościele pod wezwa-
niem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na 
Orłowcu. Później, w strugach deszczu, nastą-
pił przemarsz z kościoła na teren przy Ścieżce 
Powstań Śląskich, tuż przy rydułtowskiej bibliotece. Delegacje 
złożyły kwiaty. Przemawiający Burmistrz Miasta Marcin Połom-
ski, podziękował mieszkańcom, że mimo niesprzyjającej aury 
przyjęli zaproszenie i uczestniczą w spotkaniu. O 12.45 można 
było zobaczyć rekonstrukcję wydarzeń historycznych pod nazwą 
"Stulecie powstań śląskich - nasze dziedzictwo".  Na zakończenie 
wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne z udziałem Kręgu Rydułto-
wy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj", harcerzy  
i członków Towarzystwa Miłośników Rydułtów. Potem był har-
cerski poczęstunek. Rok 2019 ustanowiono rokiem powstań ślą-
skich. To właśnie w Rydułtowach - na tunelu - toczyła się jedna  
z walk I powstania śląskiego. W jej trakcie 18 sierpnia 1919 roku 
poległ pierwszy powstaniec Jerzy Dembczyk. Jego śmierć upa-
miętnia obelisk znajdujący się niedaleko ul. Raciborskiej.  

M ieszkańcy Rydułtów chwycą się za portfele. Dro-
żej za śmieci.  Od 1 lipca mieszkańcy Rydułtów 
więcej zapłacą za śmieci. Stawka wzrośnie z 12 
zł do 19,50 zł od osoby za miesiąc. Co ciekawe, 

Rydułtowy dopiero ogłoszą nowy przetarg na zagospodarowa-
nie i wywóz odpadów. Obecna umowa - podpisana z firmą Na-
przód - obowiązuje do 31 października tego roku. To oznacza, 
że stawki śmieciowe wzrosną jeszcze w trakcie trwania aktual-
nej umowy.  
 
!a podstawie wiadomości  z innych mediów zebrała J. Oleś 
https://www.nowiny.pl/Rydułtowy https://www.rydultowy.pl https://
www.facebook.com 
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Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku 
szkolnym 2019/2020 

  
Prezentujemy prace, które powstały podczas Rydułtowskiego 
Festiwalu Graffiti – Rydułtowska Murmalada 2019 na ścianach 
garażów przy ulicy F. Chopina. 27 kwietnia odbywał się ten 
festiwal. 

Ideą jest pokazanie graffiti jako jednego z kierunków sztuki  
w publicznej przestrzeni, jest to również pole do twórczego 
działania młodych ludzi oraz rozwijania ich pasji i zaintereso-
wań. Tematem przewodnim była przyroda. Zrobiło się zielono, 
tym bardziej, że obok znajduje się Seledynowa Wyspa przy sta-
rym Dworku. I tak powoli jedną z cech charakterystycznych w 
Rydułtowach stają się dzieła graffiti. I to jeszcze nie koniec. 
Jesienią będziecie mogli oglądać jak powstaje mural. Do zoba-
czenia!  
https://www.rydultowy.pl/aktualnosc-1840-murmalada_2019.html 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Burmistrz Miasta Rydułtowy informuje, iż Miasto Rydułtowy 
zapewnia dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie 
Miasta Rydułtowy bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę  
w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podsta-
wowej i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w którym 
realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 

Rodzic/opiekun prawny może ubiegać się o zwrot kosztów prze-
jazdu własnym transportem lub środkami komunikacji publicz-
nej. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki 
jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 996 z późn. zm). 

W roku szkolnym 2019/2020 z dowozu mogą korzystać: 

1)dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie 
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub 
ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy); 

2) dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkol-
nym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku ka-
lendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6  
w związku z art. 31 ust. 2 ustawy); 

3) dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej 
(art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy); 

4) dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawo-
wej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego  
w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia 
(art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy); 

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepeł-
nosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalida-
cyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest nie-
pełnosprawność intelektualna, 

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyj-
no-wychowawczych, (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 
17 ustawy). 

Wnioski w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szko-
ły, przedszkola, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego skła-
dać można do 31 maja 2019 r. w kancelarii Urzędu Miasta Ry-
dułtowy. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy 
(tel: 032 45 37 471). 

MURMALADA 2019 
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Tobie  
  
Pamiętam jakby to było wczoraj 
poczułam się dorosła 
uwalniając rękę 
pobiegłam do marzeń 
 
Choć smutna,  pozwoliłaś odejść 
 
łzy szczęścia przeplatały się  
ze smutkiem 
wzruszenie dławiło 
zagubiona w labiryncie 
szukałam właściwej ścieżki 
nadzieje 
znikały we mgle 
 
czas nie chciał się cofnąć 
ani zatrzymać 
 
stąpałam wolno 
po oszronionych kamieniach 
nim słońce znów ogrzało tęsknotę 
 
dotyk ciepła był jak Twoje dłonie 
 
teraz wiem 
co mówiłaś - Mamo. 

Teresa Jagiełło 

Mateńka 
 
od poczęcia po dorosłość 
z troską odpędza ciężkie chmury 
nie lubi deszczu przypominają łzy 
jej ręce spełniają tyle ról  
są kołyską wyściełaną poduszkami miłości 
tęczowym parasolem kiedy dźwięczą 
po szybach smutku nuty 
nigdy nie odchodzi pozostaje pogodna 
jak słoneczny zegar odmierza duszą każdy 
czas 
 

Ewa Wierzbinska - Kloska 
 
 
zawsze taka silna 
 
wczoraj skrzyczałaś  
moje łzy  
szaro-zielonym spojrzeniem 
z fotografii na półce  

wyczułaś mój lęk i obawy 
dzisiaj prostuję plecy 
z dawnym uśmiechem 
grzecznego dziecka  
 
Mamo 

 
Ewa Wierzbinska – Kloska 

 
wiem 
 
dla mnie pozostaniesz  
świętą 
 
nosiłaś barwne suknie 
i pachniałaś fiołkami 
 
w oczach miałaś dobroć 
i spracowane ręce 
wieszałaś pościel i haftowany obrus 
na podwórzu 
 
kochałaś kwiaty z ogrodu 
zapach choinki zmieszany  
z piernikiem  
 
byliśmy dla ciebie wszystkim 
jak Bóg któremu zanosiłaś troski 
codziennie 
 
nie do wiary że mimo zmęczenia 
miałaś dla nas karminowy uśmiech 
na twarzy  
 
- Mamie - 
 

 
Ewa Wierzbinska – Kloska 

           

W tym numerze pragnę zaprezentować wiersz Teresy Jagiełło, oraz moje wiersze o Matkach, Mateńkach, Mamuśkach, 
z serdecznymi życzeniami z okazji Dnia Matki. 
Mam nadzieję, że spodobają się czytelnikom. 
 

Pozdrawiam serdecznie Ewa Wierzbinska – Kloska 
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Podane poniżej wyrazy 
należy wpisać do diagramu 
tak, aby powstała krzy-
żówka. Litery z kratek z 
cyframi utworzą nazwę 
śliwek. 

KRZYŻÓWKA 
ZE 

ŚLIWKĄ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrazy 5-literowe 
 
∗ AMPER 
∗ BRZEG 
∗ DOSYT 
∗ GRANT 
∗ IŁAWA 
∗ REMIZ 
 
Wyrazy 6-literowe 
 
∗ CHLUBA 
∗ IMIONA 
∗ JOSZKO 
∗ KAPSLE 
∗ KOZIOŁ 
∗ KUJAWY 
∗ KWASEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ MAŁYSZ 
∗ PIERZE 
∗ PIORUN 
∗ RANDKA 
∗ RELAKS 
∗ SAFARI 
∗ ŚLIWKA 
∗ WIEŃCE 
∗ ZAKAŁA 
 
Wyrazy 7-literowe 
 
∗ ATERIER 
∗ AWOKADO 
∗ BRANDYS 
∗ BREDNIE 
∗ CHAJZER 
∗ EKSCESY 

∗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ FOLWARK 
∗ GARSTKA 
∗ KLINIKA 
∗ KSZTAŁT 
∗ KWICZOŁ 
∗ ŁAKOCIE 
∗ PARKING 
∗ RUBIKON 
∗ SKRAWEK 
∗ SZAFRAN 
∗ SZATYNI 
∗ SZCZĘKA 
∗ TANDETA 
∗ WENDERS 
∗ WESTERN 
∗ WYMIANA 
∗ ZAPUSTY 
∗ ZIELSKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrazy 8-literowe 
 
∗ LIPOWSKA 
∗ ULĘGAŁKI 
∗ WOKALIZA 
∗ ZSZYWACZ 
 
Wyrazy 9-literowe 
 
∗ KLUBOWICZ 
∗ OBŁĄKANIE 
∗ SZYBOWNIK 
∗ WCZEŚNIAK 
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Puzia 

Erast 

Zufa 

Bruno 

Gertek 

Psiaki  
i kociaki  
Szukają 
 domu!!! 

Informacja  
pod telefonem:  

605 109 891 

Herma Boss 

 
Gdzie można kupić „Klukę”? 

 
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3 
- KWK Rydułtowy, ul. Leona 
- 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 
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26 
- �owalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16 
- Handel Art.. Przemysł. Weronika �owak-Szynk, ul. 
Ofiar Terroru 41 i ul Raciborska  Zaczarowany Ołó-
wek 
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski 
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru 
- Kwiaciarnia „Margaretka” ul. Spokojna 

Czaruś Emir 
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Dawno zapowiadana, długo oczekiwana…. Wresz-
cie nadeszła XI �iezapominajka z KORĄ -  spraw-
czynią tegorocznego festiwalu piosenki. 

„Mam swoje drogi kręte, mam krecie korytarze,  
Wiem kiedy o mnie myślisz, wiem kiedy o mnie marzysz” 

 
Dziesięcioro młodych ludzi zmierzyło się z twór-
czością królowej polskiego rocka, cudownej  
i charyzmatycznej Kory! Akompaniował im su-
per band: Czesław Hubner – gitara, Marek Ogo-
nowski – bas, Piotr Tkaczyk – perkusja, Bartek 
Głombica – saksofon i Jakub Niemirski – pianino 
i muzyczny mózg przedsięwzięcia! W jury zasie-
dli: Ania Urbańczyk – dyrektor Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. Pawła Świętego w Rydułtowach, 
Jarosław Hanik – nauczyciel śpiewu, Arkadiusz 
Dzierżawa – basista w zespole Łzy, Robert Je-
żewski – producent muzyczny, autor piosenek  
i wokalista oraz Mateusz Szewczyk – saksofoni-

sta i multiinstrumentalista. Jak zwykle i publiczność miała swój głos. 
Czy sprawiła to Kora? Czy marka festiwalu? Jedno jest pewne, że spon-
sorzy dopisali za co organizatorzy nie szczędzili pochwał. 
Dopisała też publiczność, bardzo zróżnicowana ale zafascynowana 
Korą i wspierająca młodych wykonawców, to dla nas finaliści trenowali 
swoje wokale, muzycy i inni zarywali noce szukając pomysłu jak do-
skonalić każdy element festiwalu. 
I wreszcie sceną zawładnęła muzyka z mottem… 
„Ma nam być noc spokojna, ma nam być lepiej, ma nam śpiewać Kora,   
ma nam grać Maanam! Bo Maanam to stan umysłu...” 
-Nie jestem biała i nie jestem czarna. Zgubiłam język i chęć do działa-
nia. Jestem szara…to z ostatniej, solowej płyty Kory z 2011 roku  
pt.” Ping – pong”. Twórczość Kory to kawał dobrej poezji mawiali – 
uwielbiający ją Muniek Staszczyk i bardziej wobec niej krytyczny  
Wojciech Mann. Zaśpiewała ją Jadzia Jagoda Lazar siedemnastolatka  
z Zabrza.  
-Królowa polskiego rocka żyła jakby poza czasem. Zaczęło się od Kra-
kowa i od hipisów z zachodu-  Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą 
greckiego pochodzenia i Johnem Porterem, Walijczykiem. Z nimi wła-
śnie powstały pierwsze wersje  Maanamu, Kora zaśpiewała  Boskie 
Buenos w Opolu w 1980r., zawładnęła publicznością i wywołała rewo-
lucję – tym razem wykonała ją  Zuzia Niewiadomska z Piekar Śląskich. 
Zauroczenie Grecją zaowocuje jeszcze później „Cykadami na Cykla-
dach” –  relacją z podróży o której śpiewała Alicja Czerner. 
-Kora pochłaniała literaturę, wciąż coś czytała a  czasem nawet brała to 
i owo na wokalny warsztat. „Nic dwa razy się nie zdarza” Wisławy 
Szymborskiej z muzyką Marka Jackowskiego zaśpiewała dwa lata 
przed Noblem dla poetki a w RCK  zaśpiewała go pasjonatka siatkówki  
Alicja Czerner  z Raciborza.  
-Śpiewała po polsku czasem  po angielsku - bo wtedy zagraniczne  
trasy to nie tylko muzyka, ale i dobra niedostępne w PRLu. Wyjeżdżała 
więc z Maanamem, śpiewała i pewnie kupowała kolorowe szminki  
a ich ślady na szklankach sprowokowały „Lipstick on the glass” zaśpie-
wany przez Anię Nowak z Pszowa 
-Kora występowała od dzieciństwa. W domu dziecka grywała w świą-
tecznych szopkach i wielkopostnych misteriach. Śpiewała i recytowała 
na rodzinnych spotkaniach, zawsze serdeczna i opiekuńcza. A na scenie 
oglądaliśmy drapieżną punkowę, ekscentryczną i demoniczną divę – 
doskonały aktorski talent! Swoją rolę zaprezentował w piosence „Raz 
dwa, raz dwa” Paweł Warzyczny ze Skrzyszowa.  
-Pierwszym mężem Kory był gitarzysta i kompozytor Marek Jackow-
ski. „Niedobrze jest pracować z mężem. Odradzam. Taka jedność miej-
sca, czasu i akcji to fundament tragedii greckiej” – wyznała. Mimo 
rozstania pozostali w relacji przyjacielsko – zawodowej, bo łączyła ich 
chemia artystycznej natury. O tej miłości jest piosenka „Bez Ciebie 
umieram”, którą zaśpiewała Magda Szweter z Rybnika. 
-Prekursorem radiowym w latach 80tych bez wątpienia była Trójka,  
w której Maanam i Kora zagościli na dobre. W 1982 roku wystartowała 

kultowa lista przebojów. W pierwszym wydaniu na drugim, w następ-
nym już na pierwszym miejscu znalazła się ta oto piosenka: „O! Nie 
rób tyle hałasu” wyśpiewana i to jak przez Agatę Konofał.  
-„Jestem bardzo, bardzo trudną osobą, niesłychanie trudną. To jest cud, 
że ktoś w ogóle może ze mną być. Powiedziała też, ani kaczka, ani kot, 
ani drzewo, ani słońce, ani plaża, ani wszystko co podziwiam nie są  
w stanie zastąpić mi tego podłego człowieka”. I zrodziła się kolejna.. 
”Po prostu bądź” wykonana przez Weronikę Nawarę z Rudy Śląskiej!  
-Odważna, otwarta na życie i ludzi różne rzeczy robiła. Wygrywała 
castingi na role czarnych charakterów, kontrolowała stację meteorolo-
giczną, pracowała jako psychoterapeutka dziecięca. Aktywna społecz-
nie, nie unikała drażliwych i trudnych tematów i zawsze bezkompromi-
sowo wyrażała swoje zdanie. Należała do elitarnego kobiecego klubu 
22. Czy stąd tekst? „Po to jesteś na świecie” zaprezentowany przez 
Nikolę Kotyrba. 
-Malowała obrazy i pisała wiersze, nade wszystko eksperymentowała  
z muzyką. Zawsze coś tworzyła i zaowocowało piosenką  
o „Wyjątkowo zimnym maju” – wykonaną przez Martynę Wrona. 
-Wracając do początku…, pisała i śpiewała mieszkając w szarym  bloku 
w Krakowie przez rozgłośnię w Lublinie i porozumienia gdańskie. Czas 
metamorfozy dla wszystkich.! „Szare miraże” i Magda Szweter. 
-W tle zdarzeń różnych były uczucia… od 1974r.do Kamila poznanego 
w windzie, pobrali się dopiero w 2013 roku, po 40 latach .”Kocham Cię 
kochanie moje”, śpiewała Zuzia Niewiadomska.  
-Intensywne i długie trasy koncertowe, często z dziećmi śpiącymi za 
sceną a także turnusy odwykowe muzyków były standardem. W 2008 
roku Maanam zawiesił działalność.  Nadszedł dla Kory sezon na meta-
morfozy m.innymi w – jurorkę, feministkę i wolnomyślicielkę, żonę, 
malarkę i ogrodniczkę. Okazało się, że istnieje życie po Maanamie, 
czego efektem jest album Ping- pong, z tytułową piosenką - Weronika 
Nawara. 
-W trudnych politycznie czasach umiejętność radzenia sobie z cenzurą 
była jak bezwzględna „gra” kota z myszą. Kora pisała inspirując się 
często światową literaturą. „Parada słoni i róża” zaśpiewana przez Anię 
miała być aluzją do inwazji Związku Radzieckiego  na Afganistan zaś 
Nocny patrol do stanu wojennego.  
-Kora to postać eksterytorialna, jak Berlin Zachodni, albo Watykan. 
Sama wyznaczała granice swojego terytorium i stworzyła najszczęśliw-
szą przystań w domu na Roztoczu.  O zupełnie innym życiu „Luccioli” 
w portowej dzielnicy, opowiadała Nikola .  
-Większość tekstów Kora pisała sama, ale na wydanych płytach znala-
zło się kilka wierszy autorstwa Kamila Sipowicza. Jeden z nich postał 
pod wpływem tragedii mieszkańców Bośni i Hercegowiny, krótki, moc-
ny tekst – Wieje piaskiem od strony wojny zaśpiewała Agata. 
-Osobowość jaką prezentowała Kora była doskonała do Must be the 
music, gdzie zabawiła się w celebrytkę, jurorkę i niezłą prowokatorkę. 
Bezkompromisowo szczera, zaczepna i zawsze oryginalnie ubrana. 
Może Paweł wyobraził sobie, że śpiewa przed nią- „Ta noc do innych 
jest niepodobna”…  
-Dorobek Kory jest imponujący: płyty, koncerty, Fryderyk, ordery, 
uznanie i miłość fanów. A co na to Ona? „Ja słucham tylko pięknych 
melodii, ładnych, dobrych słów. A resztę olewam!” No i pięknie – 
„Krakowski spleen” w interpretacji Jadzi.  
-Przychodzimy, odchodzimy, ale zdarzyło mi się być szczęśliwą, jak 
mówiła. Ikona wolności, kosmitka… Przecież jest nie z tej ziemi.  
I pożegnalny utwór „ściemnia się”… Martyna  

Takiego wyboru piosenek Kory dokonali organizatorzy festiwalu. 
Zadbali o sporą dawkę informacji zgrabnie prezentowanych przez pro-
wadzących konferansjerów, tu została ich namiastka.  
12 kwietnia wszyscy występujący byli zwycięzcami, ale najbardziej 
Jadzia Lazar, Weronika Nawara,  Magda Szweter, Ania  Nowak i Agata 
Konofał choć wiadomo, że najlepsza była…..Kora!!! 
Stworzyli nam muzyczny, piątkowy relaks na bardzo dobrym poziomie 
za co dziękujemy i gratulujemy nie zapominając oczywiście o wszyst-
kich organizatorach z Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Pol-
skich na czele z Kasią Konofał.  

Dziękujemy, gratulujemy i chętnie damy się zaprosić za rok!  

Alicja Kołodziej 
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VII Konkurs Pieśni Chóralnej  
im. Czesława Prudla w Lyskach 

 
 

 

 

7 kwietnia br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lyskach 
odbył się VII Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla  
w Lyskach. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem i już na stałe wpisał się w kulturalny pro-
gram Gminy Lyski stając się ważnym wydarzeniem muzycz-
nym w kalendarzu imprez. Patronat nad konkursem od począt-
ku pełni Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt, a rolę Dyrektora 
Artystycznego pełni dr Norbert Prudel. Celem konkursu jest 
upamiętnienie postaci Czesława Prudla kompozytora, autora 
pieśni, piosenek i hymnów, a także twórcę i propagatora terapii 
słowno - muzycznej. Konkurs jest także wspaniałą okazją do 
prezentacji dorobku artystycznego chórów i zespołów wokal-
nych. 
 
 W części konkursowej swoje umiejętności zaprezento-
wało 5 chórów, które podlegały ocenie jury w składzie: prof. 
nadzw. dr hab. Jacek Glenc, dr hab. Krystyna Lubos, mgr Łucja 
Stawarska i mgr Wacław Mickiewicz. 
 
  Jury oceniało intonację, emisję, interpretację, dobór re-
pertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe oraz 
ogólny wyraz artystyczny. Tegoroczna edycja konkursu stała na 
bardzo wysokim poziomie, dlatego wybór laureata GRAND 
PRIX nie był łatwy, ostatecznie decyzją jury tytuł Grand Prix 
Konkursu otrzymał Chór „DOMINANTA” Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Rybniku pod dyrekcją Joanny Glenc, 
który brawurowo wykonał swój program. Chór ten otrzymał 
także Nagrodę specjalną Dyrektora Artystycznego Konkursu za 
najlepiej wykonany utwór obowiązkowy pochodzący ze zbioru 
Czesława Prudla Terapia słowno - muzyczna „Chóralne pieśni 
religijne”, a dyrygentka tego chóru otrzymała dyplom dla Naj-
lepszego Dyrygenta Konkursu. 
 
 Pozostałe nagrody przyznano w kategorii chórów mie-
szanych. I tak pierwsze miejsce w konkursie wyśpiewał sobie 
Chór Kameralny „PIÚ  MOSSO” z Wrocławia, drugie miejsce 
zajął „Chór im. JULIUSZA ROGERA” z Rud, a trzecie Chór 
Mieszany „LUTNIA” z Pszczyny. Wyróżnienie otrzymał Chór 
Mieszany „MAŁGORZATA” z Lysek. Nagrody, statuetki i dy-
plomy wręczali: Przewodniczący Jury prof. nadzw. dr hab. Ja-
cek Glenc, Dyrektor Artystyczny Konkursu dr Norbert Prudel 
oraz Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt. 
 
 Podczas oczekiwania na werdykt publiczność wysłucha-
ła koncertu zwycięzcy zeszłorocznej edycji Konkursu - Męskie-
go Zespołu Wokalnego „CALVI CANTORES” z Knurowa, 
których występ został nagrodzony gromkimi brawami publicz-
ności. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie 
oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji! 
 

Anna Macioszek 

Chór 
„Dominanta” 
PSM II ST. w 

Rybniku 

Chór 
„Juliusza Ro-
gera” z Rud 

Chór Kame-
ralny „Piu 
Mosso” z 

Wrocławia 

Chór 
„Małgorzata”  

z Lysek 

Chór Miesza-
ny „Lutnia”  z 

Pszczyny 

Męski Zespół 
Wokalny  

„Calvi Canto-
res” z Knuro-

wa 
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3 maja 2019 r., w Pstrążnej odbył 
się jubileusz 110-lecia istnienia tam-
tejszej Ochotniczej Straży Pożarnej 
połączony z nadaniem jednostce 
nowego sztandaru ufundowanego 
przez mieszkańców sołectwa. 
 Na uroczystość przybyły 
delegacje z sąsiednich i zaprzyjaź-
nionych jednostek OSP – łącznie aż 
13 pocztów sztandarowych stawiło 
się na strażackim święcie, by wspól-
nie z druhami z Pstrążnej uczestni-
czyć w tym ważnym akcie. Jubile-
usz rozpoczął się od uroczystej 
Mszy Świętej w Kościele Św. Miko-

łaja w Pstrążnej. Tuż potem odbył się przemarsz pododdziałów 
na plac przy strażnicy OSP w Pstrążnej.  Następnie zgodnie  
z ceremoniałem pożarniczym odbył się apel, podczas którego 
prezes OSP Pstrążna przedstawił rys historyczny jednostki, od 
dnia jej powstania, aż po czasy współczesne. Centralnym punk-
tem uroczystości była ceremonia odprowadzenia starego sztan-
daru jednostki i przekazania nowego przez Wiceprezesa Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Druha Jerzego Szkatuła. Szczególnie zasłużo-
nym strażakom OSP Pstrążna wręczono medale oraz odznaki 
za aktywność ochotniczą. 
 Wyrazy uznania wszystkim strażakom za ofiarną służbę, 
akcje gaszenia pożarów, jak również za działalność sportową, 
kulturalną oraz prewencję składali m.in. Wójt Gminy Lyski 
Grzegorz Gryt, W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
RP Woj. Śląskiego 
Jerzy Szkatuła, 
Członek Zarządu 
Województwa Ślą-
skiego Michał Woś, 
Senator RP Adam 
Gawęda, Przewodni-
czący Rady Gminy 
Lyski Stanisław Ha-
łacz, Radny Powiatu 
Rybnickiego Bogu-
sław Niestrój oraz 
Sołtys Sołectwa Pstrążna Bernadeta Gajda. 

Anna Macioszek 

 

Jubileusz 110-lecia OSP Pstrążna 
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 Tradycyjnie w kwietniu w naszej „Kluce” publikowali-
śmy żarty primaaprilisowe. Niestety w ubiegłym roku nasza 
wiadomość primaaprilisowa została odebrana  bardzo wiary-
godnie i spowodowaliśmy zamieszanie, nie tylko w naszym 
mieście. Napisaliśmy, że „minister Macierewicz wydał zarzą-
dzenie o obowiązku wywieszania flagi przez każdą rodzinę  
a kto tego nie zrobi będzie musiał dzień odpracować społecz-
nie. Flagi należy nabyć do 1 kwietnia. W terminie do 20 kwiet-
nia zobowiązuje się Urzędy Gmin do nieodpłatnego  przekazy-
wania swoim mieszkańcom flag z rejestracją tych mieszkań-
ców”. Sporo mieszkańców zgłosiło się do urzędów po flagi  
a mnie Straż Miejska zawiozła do Urzędu gdzie usłyszałem 
poważne ostrzeżenie za ten żart. Obserwując tegoroczny ten 
obywatelski obowiązek dochodzę do przekonania, że tylko za-
kaz wywieszania flagi w święta państwowe  spowodowałby,  
że w prawie wszystkich domach i oknach zawisły nasze biało 
czerwone barwy. Chcieliśmy zażartować w wydaniu kwietnio-
wym ale zrezygnowaliśmy, że „spór z Pszowem o teren poniżej 
pszowskiej hałdy  jest bardzo zasadny bo na głębokości 120 m 
odkryto gorące źródła i już Ciepłownia Rydułtowy wystąpiła  
o koncesję na czerpanie gorącej wody z tej głębokości. Po-
twierdzeniem jest para buchająca okresowo z ziemi”. Mam 
nadzieję, że publikując to zdanie tym razem Władze, firma  
i Mieszkańcy właściwie zinterpretują tą informację. Niestety 
informacje światowych mediów są zatrważające. Oficjalnie nie 
mamy wojen a ginie co pewien czas tysiące niewinnych ludzi. 
Co zadziwia to większość zabójstw, akty terroru mają podłoże 
religijne i rasowe. Przeraża fakt rosnących w siłę populistów  
i nacjonalistów, co jest zauważalne też w naszym kraju. Niepo-
koi polityka dzielenia ludzi w  zamyśle mająca przynieść ko-
rzyści wyborcze. Przykładem jest zachowanie Władz w czasie 
protestu niepełnosprawnych czy też strajku nauczycieli a przy 
tym rozdawanie pieniędzy nawet tym (wysokie przykładowo 
emerytury) którzy tego nie potrzebują! Mieliśmy więc przez 
kilka tygodni najpierw cyrk z rozmowami ze związkowcami, 
niebywały strajk nauczycieli, dodatkowe ferie uczniowskie, 
zamieszanie z egzaminami i cyniczne rozprawienie się ze straj-
kiem napuszczając rodziców uczni na nauczycieli. To droga  
do upadku oświaty! W czasie tych krajowych wydarzeń w na-
szym mieście odbyły się przy ścieżce powstańczej obchody; 
Memoriał imieniem Margycioka i Hałaczka tradycyjnie rozpo-

częty przypomnieniem naszych bohaterów ale i żyjącego kapi-
tana Roberta Grzybka, składaniem kwiatów pod pomnikami  
na ścieżce powstańczej a zakończone rozegranym meczem pił-
karskim przez sportowców Naprzodu. Święta były okazją  
do organizowania wystaw świątecznych, koncertów religijnych 
w kościołach i koncertów o charakterze ludowym. Okazyjne 
spotkanie świąteczne  wraz z okazyjną wystawą prac klubowi-
czów zorganizował nasz Rydułtowski Klub Seniora w RCK 
Feniks  a Pikotki zrobiły wystawę świąteczną w Oratorium  
św. Józefa. Piękne były koncerty pasyjne w kościołach i za te 
trudne wykonania szczere wyrazy uznania kierujemy do na-
szych chórów. Po raz drugi nasi przyjaciele tj Zespół regional-
ny „Pszowiki” zorganizował w DK w Pszowie koncert zespo-
łów regionalnych a miejscowi artyści prezentowali wykonane 
przez siebie piękne ozdoby świątecz. Wystąpiły zespoły: 
„Pszowiki”, „Syryniczki”, „Rzuchowianki”, „Kokoszyczanki”, 
„Trojak” z Czernicy, „Gołężanki”, „Czyżowianki” i nasza 
„Klika Machnika” z Rydułtów. Było nam bardzo miło,  
że wśród słuchających była nasza Z-ca Burmistrza Miasta  
p. Mariola Bolisęga, która po koncercie spotkała się z naszym 
zespołem. Minęły święta i kolejne uroczystości tym razem ma-
jowe. Niestety organizatorzy głównej imprezy — obchodów 
rocznicy 100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego nie mieli 
szczęścia do pogody. Uroczystości odbyły się na Orłowcu — 
najpierw uroczysta msza św.  w kościele na Orłowcu potem 
przemarsz z orkiestrą ku Bibliotece Miejskiej gdzie odbyły się 
dalsze uroczystości mimo deszczu i zimna. (Przy okazji wyrażę 
swój osobisty pogląd , że nie jest najszczęśliwszym rozwiąza-
niem angażowanie się w pełni Władz Miasta w części mszy  
św. co innego by na końcu mszy odbyło się odczytanie historii 
Powstań Śl.). Po przybyciu pochodu Burmistrz powitał uczest-
ników i przedstawił tło wybuchu powstań  poszerzone wystą-
pieniem radnej Teresy Anielskiej, delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikami, był pokaz walk powstańczych z „grenszusem”  
na tunelu, był pirotechniczny pokaz racami na cześć bohaterów, 
pieśni powstańcze i ludowe w wykonaniu członków stowarzy-
szenia Czuwaj i naszego zespołu Kliki Machnika i wreszcie 
smaczna harcerska grochówka. Nie możemy zapomnieć o zor-
ganizowanej przez nasze Towarzystwo Miłośników "Gali dla 
Kobiet", która była okazją do indywidualnych i zbiorowych 
wyróżnień w tym dla zespołu „Ciaproki”, Urzędu Miasta ze-
społów „Czelodka” i „Rzuchowianki”, które też pięknie zapre-
zentowały się na tej imprezie zorganizowanej w Restauracji 
„Platinum”. Impreza została zorganizowana w ramach realizo-
wanego projektu; „Mężczyźni kobietom-kobiety i mężczyźni 
miastu” współfinansowaną ze środków miasta. Imprezę za-
szczycili między innymi; Burmistrz Mariola Bolisęga i Prze-
wodniczący Rady Miasta Lucjan Szwan a gospodarzem impre-
zy byli mężczyźni, czyli nasza „Klika” i członkowie Redakcji 
„Kluki”. Pozostałe i bardziej rozbudowane informacje są za-
warte w tej „Kluce”, w szerokich albumach zdjęć z różnych 
uroczystości na naszych stronach internetowych oraz na profi-
lach p.G. Guni i p.B.Oślizły. 

 

 

Henryk 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 


