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Koncerty na Machnikowcu w Rydułtowach. Koncerty odbyły się w muszli koncertowej. Wystąpować edą po dwa zespoły dla 
wszystkich grup wiekowych. Nie zabraknie też elementów ruchowych. Możliwość rozmowy i wysłuchania wykładu specjalisty z 
zakresu profilaktyki uzależnień. Na czas koncertów będzie czynna kawiarnia.                                                         FOTO: B. Oślizły 
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Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia i trwało 
przez 63 dni. Młodzi warszawiacy chcieli odzyskać wolność. 
�iestety przez większość dni powstańcy nie dojadali i często 
cierpieli na głód. Cywilne zaplecze zachodziło w głowę, aby 
przygotować pożywne posiłki. Przyjrzeliśmy się, co jedli po-
wstańcy i jak wyglądała kuchnia polowa w sierpniu 1944 
roku.  

Powstanie Warszawskie było trudnym czasem podczas okupacji. 
Brakowało jedzenia, ale można było liczyć na pokątne dostawy 
od ludzi mieszkających na wsi. Od nich można było czasem 
dostać kiełbasę po świniobiciu, kosz jajek albo nielegalnie przy-
gotowany bimber. Powstańcy myśleli, że powstanie potrawa 
kilka dni. Dlatego nie zgromadzono zapasów żywności, które 
wykarmiłyby osoby biorące udział w bohaterskim zrywie.  

Zupa plujka na trudne czasy 
Im dłużej trwało powstanie, tym gotowanie jedzenia było trud-
niejsze. Najsłynniejszą potrawą była zupa plujka. Nazywana 
również pluj-zupą lub plują. Zupa gotowana była na bazie jęcz-
mienia. Zboże mielono w ręcznych młynkach do kawy. Danie 
nazwano plujką z racji, że trzeba było pozbywać się zbożowych 
łupin, które oddzielały się w czasie spożycia. Zboże pochodziło 
z tak zwanego spichlerza powstańczej Warszawy, czyli z maga-
zynów browaru Haberbusch i Schiele.  

Gołębie i kostki cukru 
Czasem dodawano do zupy wkładkę mięsną. Z biegiem dni po-
wstania w Warszawie kończyło się jedzenie. Powstańców doty-
kał głód. Co dla wielu osób może wydawać się kontrowersyjne, 
w czasie Powstania Warszawskiego jedzono: gołębie, wrony, 
psy, koty. Dużą popularnością cieszyła się też konina. Dla wielu 
osób kiełbasa z konia była prawdziwym rarytasem. W ostatnich 
dniach powstania nie było już jedzenia ani wody. Powstańców 
ratowały ssane kostki cukru i wygrzebywane resztki jedzenia. 
Dzieci, cierpiąc na głód, sięgały nawet po gazety, aby czymkol-
wiek zapełnić żołądek.  
 
Kuchnia polowa w Powstaniu Warszawskim 
Ważne miejsce na mapie Powstania Warszawskiego miały kuch-
nie polowe. Najczęściej prowadziły je kobiety, które tworzyły 
istotne zaplecze dla osób czynnie walczących. Ochotniczki zgła-
szały się pełne entuzjazmu, mając nadzieję, że poprzez gotowa-
nie przysłużą się dla polskiego zwycięstwa. Kuchnie polowe 
były też prowadzone w podziemiach zakonów. Między innymi 
czynnie włączyły się siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek 
Rodziny Maryi przy ulicy Hożej 53. W pierwszych dniach po-
wstańczego zrywu zakonnice wypiekały chleby i rozdawały 
żołnierzom. Wśród posiłków i napojów podawanych w kuch-
niach polowych były: sałatki z chwastów (rdestu, perzu, liści 
buraków i natki marchewki), zupy na bazie pokrzywy, kawa 
z żołędzi. 
Warto wspomnieć, że żołędzie ratowały braki żywności niemal 

przez całą okupację. Zmielone na mąkę używane były do zrobie-
nia podpłomyków, chleba lub racuchów. Żołędzie były też goto-
wane i jedzone zamiast ziemniaków. Na początku powstania 
ziemniaki gotowano dla powstańców. Z biegiem czasu sięgano 
po żołędzie i jęczmień . W czasie powstania kawa była na wagę 
złota. Kucharki w kuchniach polowych stosowały zamiennik 
napoju. Wytwarzały go z uprażonych i zmielonych żołędzi.  

Myśląc o kuchni powstańczej, warto pamiętać, że była to też 
niebezpieczna praca. W każdej chwili obok budynku mogła 
spaść bomba. Przez to obsypujący się tynk, kurz lub ziemia mo-
gła wpaść do gotującej się zupy, lub siła rażenia pocisku mogła 
ją rozlać. W najgorszym razie spadająca bomba na budynek 
kuchni polowej niszczyła ją doszczętnie wraz z gotującymi w 
niej kucharkami. 
 

 
https://gs24.pl/zupa-plujka-golebie-i-zoledzie-kuchnia-polowa-
w-powstaniu-warszawskim-co-jedli-powstancy/ar/c17-16538967 

Zupa plujka, gołębie i żołędzie. Kuchnia 
polowa w Powstaniu Warszawskim.  

Co jedli powstańcy? 

Powstańcy jedzą wspólny posiłek.  

*a zdjęciu widać zbieranie jęczmienia w magazynie na zupę plujkę.  
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Dziękujemy przyjaciołom z Towarzystwa! Kolejny raz mogliśmy cieszyć się latem w ogródkach działkowych na ulicy 
Bema! Były śpiewy, była grilowana kiełbasa, ale przede wszystkim były doskonałe humory! 

Joanna Rusok 
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Baśnie i klechdy  
 
Zła matka 
 
 Jedna matka miała syna. Siedem roków go plekała. Potem 
ten syn powiadał: 
 - Matko, trzeba też cosi świata skusić. 
 Ona mu prawiła: 
 - Cóż tak chcesz synku po świecie chodzić? 
 On jej powiedział, iżby rad po świecie wędrować. Miał 
uciechę z flintką chodzić. Zebrali się i szli do światu. Przyszli do 
jednego lasu bardzo wielkiego i tam ich wieczór ścignął. Matka 
mu prawiła: 
 - Synu, cóż będziemy robić? 
 On jej powiadał: 
 - Matko, ja wejdę na wysoki strom, jesi się kan nie świe-
ci. 
 Widział się tam dalej świecić. Powiadał: 
 - Matko, pójdźmy, tam się świeci. 
 Poszli. Tam była mała chałupka, a w tej chałupce był 
jeden chłop. To był zbójnik. Pytali tam noclega a on im dozwo-
lił, że możą leżeć. Powiedział im: 
 - Jeśli się wam podoba, to tu możecie u mnie dalej być. 
 Matka mu prawiła: 
 - To dobrze, to będziemy tu parę czas przebywać. 
 I byli tam. Syn tej matki znał dobrze strzelać. Jak nie mie-
li co jeść, to syn wziął swoją flintę, szedł do lasa, zastrzelił tam 
zająca i idzie z nim do dom. A matka się dziwa oknem i szła se 
do łóżka legnąć. On przyszedł, pyta się jej: 
 - Matko, cóż ci jest, że tak leżysz? 
 - Synu, bar-zoch niemocna. 
 Pytał się jej: 
 - Matko, cóż ci się chce? 
 Ona mu powiada: 
 - Mnie się bar-zo chce dziwokiem zwierzyny mięsa. 
 I on się zabrał ze swoją flintą do lasa. Jak on poszedł, 
chnet matka się zmówiła ze zbójnikiem, jakoby tego syna zabić. 
Matka prawiła zbójnikowi: 
 - Nagotuj se dobry kół, jak mój syn przyjdzie z lasa, to go 
potem zabij. 
 On jej powiadał: 
 - Ja twojego syna zabijał nie będę, ale go raczej poślemy 
tam, ka jest moc zwierzyny, to go tam dziwoki zwierz zabije. 
 Jak (syn) przyszedł do dom, przyniósł dziwoką świnię. A 
matka zaś w łóżku leży. Powiadał jej: 
 - Matko, tu masz dziwoką świnię. 
 Ona mu powiada: 
 - Synu, jeszczech niemocna. 
 A zbójnik powiadał matce: 
 - Poślijmy go do jednego ogroda. Tam jest moc lwów, to 
go tam rozszarpają. 
 On tam szedł zabrał se swoją flintę i przyszedł do tego 
ogrodu, i ci lwy na niego. On był bar-zo mocny i zaczął się tym 
lwom bronić tak, że ich pozabijał i jeny dwóch młodych lwów 

se zostawił, zebrał ze sobą i szedł ku matce. A ona się dziwała, 
skoro pódzie. Jak przychodził ku tej chałupce z tymi dwiema 
lwami młodymi i miał ich parę czas przy sobie, (tak) potem 
znów chciała go ta matka jako zmarnić i pytała się tego zbójni-
ka: 
 - Co będziemy z nim robić? 
 On jej powiadał: 
 - Ja wiem w jednym lesie moc zbójników, tam go pośle-
my, to go tam zabiją. 
 I poszedł do lasa ten Józefek. Potem matka powiada temu 
zbójnikowi, żeby się mogli społem ożenić. I Józefek przychodzi 
z lasa, matka leży w łóżku. On powiada: 
 - Toś zaś matko niemocna, leżysz w łóżku? 
 - Józefku, toć zaś. 
 - A cóż ci się chce, matko? 
 - Och, Józefku, chce mi się starego wina. 
 - Matko, ja nie wiem, kany stare wino. 
 Ten (stary) rozbójnik powiada: 
 - W jednym lesie, tam jesą zbójnicy, mają stare wino. 
 - To mi go, mój Jozefku, przynieś. 
 I on szedł z tymi dwiema lwami i ze swoją flintą. Jak tam 
przychodził, dwu zbójnicy wyskoczyli, chcieli go zabić. On jed-
nego porwał – a ci dwa lwy jego, tego zbójnika, zabiły i chnet 
się taki gruch stał. Chnet wyskoczyli trzo zbójnicy na tego Józe-
fa. I on jednego dopadł i zabił, a ci dwa lwy po jednego zabiły. I 
wlazł ten Józefem do zbójniczej dziury. Tam była jedna prynce-
sa, co ją ci zbójnicy jednemu królowi ukradli bar-zo młodziutką 
i mieli ja tam przez kiela roków, tak że już była dorosła. Jak tam 
Józefek do tej dziury wlazł, ona mu powiada: 
 - Dy cię tu zbójnicy zabiją! 
 Józefem prawił: 
 - Dyć oni dawno jesą zabici! 
 Zebrał ją ze sobą i stare wino też. Jak tam z tej dziury 
wyszli, tak se społem rozmawiali. Józefek się jej pytał; 
 - Kanyś się tu wzięła? 
 Ona mu powiadała: 
 - Mie zbójnicy ukradli od mojego ojca – i ona mu powia-
da – dyś mie tu stel wykludził. 
 Tak zdjęła pierścionek ze swego palca i dała mu na jego 
palec. Ślubowała mu: 
 - Mój Józefku, tak teraz, dyś mnie tu stel wyręczył, tak 
choćbyś kiedy był chromy albo ślepy, tak ja twoją żoną będę. 
 No i szli społem do tej chałupki, a ty lwy wino niosły. 
Matka się dziwa oknem, powiada temu zbójnikowi: 
 - Już tam jes źle, dy Józefek idzie – że go nie zabili. 
 I przyszedł do tej chałupki. Matka leży w łóżku, a Józefek 
jej powiada: 
 - Tu masz, matko, stare wino. 
 Matka wyskoczy z łóżka, napiła się wina i chnet była 
zdrowa. Potem powiada: 
 - Józefku, już teli roki mam cię przy sobie, a jeszczech cię 
nigdy nie poiskała. 
 Józefek prawił: 
 - Dych był mały chłopiec, Toś mnie nigdy nie iskała, te-
raz już matko nie potrzebuję. 
 - Przeca ci, Józefku, poiskam. 
 - Jak matko chcesz, to możesz. 
 I wyszli tam na pole, ona mu zaczęła iskać, a pyta się go: 
 - Powiedz mi, Józefku, kan masz swoję siłę? 

Podania 

Lucjan Malinowski, autor zbioru, którego fragmenty prezentujemy wybierając się w 1869 roku w słynną podróż etnograficzną na 
Śląsk poruszał się śladami Józefa Lompy. Byłoby wspaniale, gdyby pamięć o tym wspaniałym Ślązaku nie zaginęła!  
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 - To ci matko nic potem, ja mogę mieć, kan chcę. 
 - Przeca mi powiedz. 
  - No, matko, trzy moje włosy na wierchu głowy, to moja 
siła. 
 Ta matka miała przy sobie małe nożyce. I onemu się 
zdrzemało. Potem mu ich wystrzygła i Józefek był słaby jak 
inszy człowiek. I potem mu z tym zbójnikiem oczy wyłupali. 
Józefek powiada: 
 - Dyście mi oczy wyłupali, to mnie ku ceście zakludźcie, 
obcych se mógł chleba żebrać. 
 A ty dwa lwy dycki były przy nim, jak przy tej ceście 
żebrał. . I jechał jeden furman i pytał go, żeby go do miasta ze-
brał – że da mu jednego lwa. On go wziął do tego miasta. Tak 
potem jeny jednego lwa miał. Zaś w tym mieście przy ceście 
chleba prosił. Jechał drugi furman. On go zaś pytał, żeby go do 
drugiego miasta zawiózł, tam, skąd była ta pryncesa. Ona była 
bar-zo miłosierna. 
 Jak do tego miasta jaki żebrak przyszedł, to go dawała do 
żebrackiego domu a każde rani przynoszała tym żebrakom wina. 
Jak tam przyszła do tego domu, zapytała się: 
 - Jako się żebracy macie? 
 Józefek ją po rzeczy poznał, ale ona go nie poznała. Wy-
szła na pole. Każdy żebrak swoje wino wypił, a Józefek nie wy-
pił wszystkiego. Zdjął ten pierścionek z palca, co ona mu dała, 
dy ją z tej dziury wykludził i dał go do szklanki. Ona przyszła 
po te próżne szklanki, naszła ten pierścionek w jednej szklance i 
zaraz wiedziała, że to jest tego Józefa, co mu go pierwej dała. I 
potem szła ku niemu i pytała się go: 
 - Kany oczy podział? 
 On jej prawił, jako co było. Ona poszła ku swojemu kró-
lowi, ku ojcu i pytała go, aby jej jedną wiec dozwolił. Pytał się 
jej, co chce. Ona prawi, że tu jest ten Józefek, co ją od zbójni-
ków wyręczył, ale jest ślepy. Król się nad tym bar-zo zasmucił 
ale jej dozwolił, że se może (go) wziąć. Potem zrobił wesele bar-
zo małe, bo się wstydził za to, że Józefek jest ślepy. Dał im cha-
łupę za miastem. Potem ta żona Józefa powiadała, żeby szli na 
spacer. A on nie chciał. Powiadał jej, że go chcą utopić, bo on 
jest ślepy. Ale szedł. Szli tam na jedną łąkę. Tam była studzien-
ka. Trzo ptacy przy niej, jeden drugiemu oczy wydzióbał. Jak 
jeden miał wydzióbane, cisnął głowę do tej studnie, zaś mu oczy 
urosły. Ona powiada Józefowi: 
 - Pódź tam Józefku, ku tej studni. Tam się ptacy biją, a 
jak jeden drugiemu oczy wydzióbie, zaś se w tej studzience 
zmacza, to mu urosną. Tak pódź, Józefku, ja ci tą wodą po 
oczach pomoczę, to ci oczy urosną. 
 Józefek powiada: 
 - O ty głupia babo, tam widzisz wielką wodę, to mie tam 
chcesz utopić. 
 - Och, Józefku nie, ja chcę, aby ci oczy urosły. 
 - Jak to pójdę? 
 Ona mu tą wodą po oczach pomazała i chnet przezrzył, a 
ty trzy włosy mu zatel urosły. Tak potem trefiła wojna królowi. 
W trzech dniach wszycko przegrał. Na czwarty dzień szedł Józe-
fek na tę wojnę podziwiać się. Potem ona szła ku swojemu ojcu i 
prawiła mu, że Józefek komenderował i wszycko przynawrócił. 
Ten król był bar-zo temu rad, szedł ku temu swojemu zięciowi i 
powiadał mu: 
 - Dyś mi tak wszycko przynawrócił, tak ci dam połowicę 
królestwa a zrobię ci teraz wielkie wesele. 
 I to wesele zrobił, zaprosił moc ludzi. Zaprosił tam też 
Janka Chmiela na to wesele. Wielką paradę robili, z kanonów 

strzelali. Mnie tam jeden huncwot wcisnął do działa i strzelił ze 
mną na Czantorię. I nagnało prochu do mnie tak, że po teraz ze 
mnie śmierdzi. 
 
Przebiegły młynarczyk 
 
 Był jeden młyn. Nie mógł nigdy mleć. I trefił się młynar-
czyk, tak pytał się pana majstra: 
 - Czmu to nie miele? 
 Powiedział majster do młynarczyka: 
 - Przyjdzie taki o dwunastej godzinie i my nie możemy 
mleć. 
 I tak młynarczyk powiedział: 
 - Co to? Nie poradzimy temu poradzić? Ha? 
 Młynarczyk obstalował prasę. Przychodzi dwunasta go-
dzina. Ci młynarze poszli wszyscy spać. A ten się zawrzył sam 
do młynnicy. Przyszła dwunasta godzina, tak ci się zawrzeli i 
majstrowie. Tylko młynarczyk ostał w młynnicy. Tak (coś) kłu-
pie. Ten powiada: 
 - Ktoś ta jest? 
 Drugiego razu nie powiadał nic. Jeszcze raz się pytał: 
 - Kto tam jest? 
 I trzeci raz się zapytał. Tak (ten) „buch” do młynnicy i już 
jest przy młynarczykowi. To był rarek i pytał się młynarczyka: 
 - Co to chce? 
 A ten wzion skrzypkę a zaczyn grać. Tak utoplec mu po-
wiedział: 
 - Ty trąba! To nie poradzisz inaczej grać, ja ją weznę. 
 No, jak on wziął, tak nie poradził grać i młynarczyk po-
wiedział mu: 
 - Czekaj, to ja cię nauczę. Ty nie poradzisz grać. Daj sam 
te palce do tej (prasy), to wyprościmy je trochę. 
 I mój miły rarek dał ręce do prasy. Mój miły młynarczyk 
ściągnął go do prasy, wzion sprężynę a wzion póty ciąć tego 
rarka, aż mój rarek wzion wrzeszczeć: 
 - Już tu nie przydę więcej, a więcej! 
 Tak młynarczyk popuścił go troszkę, a ten padał: 
 - Nie, braciszku, już nie przydę! Popuść mie, już nie przy-
dę do tego młyna, ale mie jednak będziesz pamiętał. 
 Młynarczyk puścił rarka i budzi młynarzy, coby wstali. A 
ci się bardzo bali. Młynarczyk wołał: 
 - Jach jest! 
 Tak młynarze otworzyli: 
 - Jużech wyczynił tego złego ducha z młyna. 
 Tak młynarz powiedział: 
 - Masz moją cerę mieć. 
 Tak mój miły młynarczyk wzion tę cerę. Raz pojechali na 
spacer na czółnie. Przyjechali na jeden dół. Tak mój miły rarek 
wrzeszczał: 
 - Jużeś tu jest. Tyla a tyla lat czekam na cię. 
 A on powiedział do swojej kobietki: 
 - Nie masz tutaj (prasy)? Jeszcze raz go zapniemy. 
 Utoplec uciekł w nogi, nie było go. Moja babka powie-
działa: 
 - Chłopaku, nasz młyn jest nasz – rarek już poleciał precz. 
 
  
 Źródło: „Powieści ludu na Śląsku” Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 1953.  c.d.n  
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Referat Inwestycji  

 

1. PRZEBUDOWA TERE�U PRZY ZBIOR�IKU WOD�YM 
„MACH�IKOWIEC" CELEM UTWORZE�IA MIEJSCA 
USŁUG SPOŁECZ�YCH – ETAP II 

 
Zadanie zostało zrealizowane. Trwa rozliczanie inwestycji drukami OT. 

 
 
2. ROZBUDOWA I MODER�IZACJA BUDY�KU URZĘDU MIA-

STA  -  III ETAP 
Mając na uwadze, że w ogłoszonym pierwszym postępowaniu na wybór wyko-
nawcy robót budowlanych do Urzędu Miasta w Rydułtowach nie wpłynęła 
żadna oferta, zaś w drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta przekraczająca 
kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, postę-
powanie zostało unieważnione. W bieżącym roku zakres związany z uspraw-
nieniem wentylacji nie będzie realizowany. 
 

3. POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ W MIESZ-
KAL�YCH BUDY�KACH KOMU�AL�YCH 

 
Budynek przy u. Barwnej 1 
Trwa rozliczanie inwestycji. 
 
Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 6,6a i Gen. Józefa Bema 28 
Dla budynku przy ulicy Gen. Józefa Bema 6/6a trwają prace projektowe wyko-
nywane przez Studio Architektury Bober Waldemar Bober. Wartość umowy na 
prace projektowe: 10 824,00 zł. Termin opracowania dokumentacji upłynął: 
29.04.2022 r. 
Dla budynku  przy ulicy Gen. Józefa Bema 28, Wykonawca DSW Projekt 
Sp. z o. o. przekazał w dniu 8.06.2022 r. dokumentację projektową. Do zakresu 
przekazanej dokumentacji wniesiono pisemnie uwagi.  Wartość umowy na 
prace projektowe: 6 900,00 zł. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 70, budynek przy ul. Adama Mickiewicza 
6,  
Dla budynków przy ulicy Ofiar Terroru 70, Adama Mickiewicza 6, trwają prace 
projektowe wykonywane przez Studio Architektury Gamma Sp. z o. o. ul. króla 
Zygmunta Augusta 24/32, 15-136 Białystok. Termin opracowania dokumentacji 
dla  termomodernizacji wyżej wymienionych budynków zgodnie z zawartą 
umową upłynął w dniu 10.01.2022 r. Dokumentacje zostały złożone do Staro-
stwa Powiatowego celem uzyskania stosownych pozwoleń na przeprowadzenie 
robót budowlanych. 
Dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 70 oczekuje się na opinię konserwatora 
zabytków. Natomiast dla budynku przy ul. Adama Mickiewicza 6, postępowa-
nie zostało zawieszone z uwagi na zgon jednej ze stron postępowania. Biuro 
projektowe analizuje dalsze postępowanie. 
Wartość każdej z umów na prace projektowe: 41 820,00 zł. 
Budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 38,  

W dniu 13.06.2022 r. wykonawca dokumentacji projektowej, Studio Architek-
tury Gamma Sp. z o. o. ul. króla Zygmunta Augusta 24/32, 15-136 Białystok 
złożył do Urzędu Miasta Rydułtowy komplet dokumentacji projektowej. Doku-
mentacja projektowa została złożona po terminie,  który upłynął dnia 10-
.01.2022 r. 
Przygotowywane są materiały celem ogłoszenia postępowania na wybór wyko-
nawcy robót budowlanych na zadaniu. 
 
Budynek przy ul. Raciborskie 242, 427 
W dniu 13.06.2022 r. wykonawca dokumentacji projektowej, Studio Architek-
tury Gamma Sp. z o. o. ul. króla Zygmunta Augusta 24/32, 15-136 Białystok 
złożył do Urzędu Miasta Rydułtowy komplet dokumentacji projektowej. Doku-
mentacja projektowa została złożona po terminie,  który upłynął dnia 17-
.01.2022 r. Przygotowywane są materiały celem ogłoszenia postępowania na 
wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu. 

 
Budynek przy ul. Raciborskiej  244,  
Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 
wynika, że w dniu 27.05.2022 r. została wydana decyzja zezwalająca na prowa-
dzenie robót budowlanych na zadaniu. Wykonawca dokumentacji projektowej, 
Studio Architektury Gamma Sp. z o. o. ul. króla Zygmunta Augusta 24/32, 15-
136 Białystok dokonuje uzupełnień przedmiarów i kosztorysów stanowiących 
część dokumentacji projektowej. Po złożeniu kompletu dokumentacji projekto-
wej przez Projektanta, zostanie ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy 
robót budowlanych na zadaniu. 
Wartość umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego: 39 360,00 zł. 
Termin realizacji umowy upłynął w dniu 17.01.2022 r. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 49  
Trwają prace projektowe. Dokumentację projektową opracowuje Studio Archi-
tektury Bober Waldemar Bober.  Zawarto aneks terminowy z Projektantem, z 
uwagi na przedstawione dokumenty związane z COVID-19. 
Termin realizacji umowy: 12.08.2022 r. 
Wartość umowy na prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: 
41 451,00 zł. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 78 
Dla budynku przy ulicy Ofiar Terroru 78 trwają prace projektowe wykonywane 
przez Studio Architektury Bober Waldemar Bober. Wartość umowy na prace 
projektowe: 29 151,00 zł. Termin opracowania: upłynął 29.05.2022 r. 
 
4. MODER�IZACJA BUDY�KU SZKOŁY PODSTAWOWEJ �R 2 
 
Wykonawca prowadzi roboty budowlane. 
Termin zakończenia robót: 10.08.2022 r. Na zadaniu prowadzony jest nadzór 
inwestorski i autorski. 
 
5. MODER�IZACJA DROGI OSIEDLE ORŁOWIEC OD BUDY�-

KU �R 76 DO BUDY�KU �R 94 
 
W dniu 30.05.2022 r. firma ML DESIGN Piotr Lilla z Jastrzębia - Zdrój przeka-
zała opracowaną dokumentację projektową oraz decyzję zatwierdzającą projekt 
zagospodarowania terenu i  projektu architektoniczno - budowlanego wraz 
z udzieleniem pozwolenia na budowę pod nazwą: „Modernizacja poprzez re-
mont drogi wewnętrznej oś. Orłowiec od budynku nr 76 do budynku nr 94 w 
Rydułtowach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową muru 
oporowego wzdłuż działki nr 251/33”. 
 
6.  MODER�IZACJA OSIEDLA �A WZGÓRZU  -  ETAP I 
 
Trwają prace komisji przetargowej związanej z wyborem wykonawcy na wyko-
nanie robót budowlanych – wezwano wykonawcę którego oferta spełnia warun-
ki udziału w postępowaniu do złożenia podmiotowych środków dowodowych z 
terminem uzupełnienia do 22 czerwca 2022 r. W wyniku zapytania ofertowego 
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 
budowlanych wybrano ofertę firmy IMPERO Stefan Fiszer z  Wodzisławia Śl. 
za cenę 2 367,75 zł. 
 

7.  POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ-
�EJ BUDY�KU KOMU�AL�EGO – OSIEDLE KARO-
LA 21 w RYDUŁTOWACH 
 
W dniu 06.06.2022 r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót 
budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku. Termin składania ofert 
upływa z dniem 21.06.2022 r. 
 

8. MODER�IZACJA UL. �OWEJ 
 
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na konieczność aktu-
alizacji kosztorysów inwestorskich, celem ogłoszenia postępowania na wybór 
wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę z Wykonawcą dokumenta-
cji projektowej projektowej tj: Edytą Połomską prowadzącą działalność gospo-
darczą pod firmą Studio Połomscy Edyta Połomska. Wartość umowy – 1850,00 
zł brutto. Trwają prace związane z kompletowaniem dokumentów. 
 
 

 

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 

i URZĘDU 

za okres od 19 maja 2022r. do 22 czerwca 2022r. 
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9.  PRZEBUDOWA  ULICY  OFIAR  TERRORU 
(460076s) W RYDUŁTOWACH �A ODCI�KU OD �R 85 
DO �R 91 

W  dniu  27.05.2022  r.  podpisano  protokół  odbioru  końcowego 
dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca robót firma A&M Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mateusz 
Kuhn z Krzyżanowic w ramach zadania wykonała: 
1) kanalizację deszczową Ø 315 mm – 180,24 m 
2) kanalizacje deszczową Ø 250  mm – 33,30 m 
3) kanalizacje deszczową Ø 160 mm – 44,75 m 
4) przebudowę kanalizacji Ø 500 mm – 43,97 m 
5) przebudowę  kanalizacji Ø 315 mm – 15,58 m 
6) kanalizacje sanitarną Ø 200 mm – 212,37 m 
7) chodnik – 465,65 m2 
8) zjazdy – 30,26 m2 
9) ścieżkę rowerową – 360,69 m2 
10) jezdnię o nawierzchni asfaltowej o długości 181 m 
11) oświetlenie uliczne – 3 słupy oświetleniowe. 
Z dniem 07 czerwca 2022 r. dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowla-
nych w Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. 

10.  MODER�IZACJA UL. BOLESŁAWA KRZYWO-
USTEGO 

Rozpoczęto przygotowywanie materiałów do postępowania na wybór projek-
tanta. 
 

11. BUDOWA PU�KTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL. 
OFIAR TERRORU 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach programu „Rozwój Lokalny”. 
Trwają prace projektowe wykonywane przez firmę Mado 1 Janina Stula, ul. 
Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik. Wartość prac projektowych wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego: 62 730,00 zł. 

12. POPRAWA ATRAKCYJ�OŚCI ZAMIESZKA�IA – 
ADAPTACJA SZTOL�I ĆWICZEB�EJ �A STRZEL-
�ICĘ SPORTOWĄ 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach programu „Rozwój Lokalny”. 
Zostały przygotowane materiału do ponownego ogłoszenia postępowania na 
wybór projektanta, powołano  komisję przetargową, przygotowano projekt 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

13. WYKO�A�IE POD�OŚ�IKA SCE�ICZ�EGO W BU-
DY�KU RYDUŁTOWSKIEGO CE�TRUM KULTU-
RY „FE�IKS” 

Przygotowywane są materiały celem ogłoszenia postępowania na wybór wyko-
nawcy. 
Zadanie obejmuje dostarczenie i montaż podnośnika scenicznego w sali teatral-
nej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury. 

14. ZAGOSPODAROWA�IE TERE�ÓW POPRZEMY-
SŁOWYCH W REJO�IE BYŁEGO SZYBU LEO� III 
POD BUDOWĘ OSIEDLA MIESZKA�IOWEGO 

IInwestycja została ujęta do realizacji w ramach programu „Rozwój Lokalny”. 
Została zaakceptowana koncepcja w zakresie opracowanego układu komunika-
cyjnego  połączenia 
ul. Adama Mickiewicza z ul. Ofiar Terroru do projektowanego centrum prze-
siadkowego. Na jej podstawie Projektant przygotowuje materiały i opracowuje 
dokumentację  projektową.  Wartość  umowy  na  prace  projektowe  wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego: 131 500,00 zł.  Termin opracowania doku-
mentacji projektowej do 30.11.2022 r. 

15. BUDOWA UL �OWEJ �A ODCI�KU OD UL. 
ORLOVSKIEJ DO UL. STREFA GOSPODARCZA CE-
LEM UDROŻ�IE�IA TERE�ÓW I�WESTYCYJ-
�YCH 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach programu „Rozwój Lokalny”. 
Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej, tj. biurem projek-
towym ML Design Piotr Lilla,Remigiusz Machej s.c. z Jastrzębia - Zdroju. 
Wartość umowy na prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego:  
185 000,00 zł. Termin opracowaniadokumentacji: 28.02.2023 r. 

16.   BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. RACIBORSKĄ 
z UL. GAJOWĄ WRAZ z MODER�IZACJĄ UL. GA-
JOWEJ 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 09.06.2022 r. Rada 
Miasta Rydułtowy podjęła uchwałę nr 45.425.2022 w sprawie przyjęcia od 
Województwa Śląskiego w Katowicach realizacji zadania związanego z budo-
wą skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą gminną ul. Gajową w 
Rydułtowach. W dniu 10.06.2022 r. zawarto porozumienie z Województwem 
Śląskim w sprawie budowy ww. skrzyżowania oraz ogłoszono postępowanie 
przetargowe na wybór wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Termin składania ofert upływa 01.07.2022 r. 
 

17.   BUDOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOWODZIO-
WYCH �A TERE�IE MIASTA RYDUŁTOWY 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 18.05.2022 r. ogłoszo-
no postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w formule zaprojek-
tuj i wybuduj na budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Mia-
sta Rydułtowy. Termin składania ofert upływa 24.06.2022 r. 
 

18. OŚWIETLE�IE ULICY SPOKOJ�EJ 

Na podstawie opracowanej koncepcji budowy oświetlenia ul. Spokojna uzyska-
no stosowne zgody prywatnych właścicieli na przeprowadzenie robót budowla-
nych. Pracownia Projektów Elektrycznych „ELEKTROLAN” z Żor wystąpiła 
z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego do Prezydenta 
Miasta Wodzisław Śl. wyznaczonego przez Samorządowe Kolegium Odwoław-
cze  w Katowicach  do  przeprowadzenia  postępowania  i  wydania  decyzji 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podpisano z pro-
jektantem aneks na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
stosownego zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych do 30.11.2022 r. 
Wartość prac projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: 8 364,00 
zł. 

19. POPRAWA  ATRAKCYJ�OŚCI  GŁÓW�EGO 
TRAKTU HA�DLOWEGO MIASTA POPRZEZ BUDO-
WĘ  PARKU  KIESZO�KOWEGO  PRZY UL.  OFIAR 
TERRORU 

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie głównego traktu handlowego mia-
sta poprzez budowę parku kieszonkowego z nasadzeniami zieleni i zabudową 
elementów małej architektury. Przygotowywane są materiały celem ogłoszenia 
postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych. 
 

20.   PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO TOALET �A ROSIE 
Przygotowano materiały celem ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy 
prac projektowych. 

 
21.   WODA – �ASZE BOGACTWO – BUDOWA ZBIOR-
�IKA RETE�CYJ�EGO PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 
WRAZ Z UTWORZE�IEM PARKU EDUKACYJ�EGO 
Ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy programu funkcjonalno - użyt-
kowego dotyczącego opracowania w zakresie budowy zbiornika retencyjnego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obywatelskiej. Termin składania 
ofert upływa z dniem 28.06.2022 r. 
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             Kartka z kalendarza  
                      Sierpień 
 
 
 

17 VIII 1939 r. - w Warszawie zmarł Wojciech Korfanty, czło-
wiek, który doprowadził Śląsk do Polski, 

sierpień  1919 r. - początek walk w powiatach rybnickim i by-
tomskim, 

18 VIII 1885 r. - urodził się Ludwik Konarzewski senior - 
twórca rydułtowskiej szkoły plastycznej, 

10 VIII 2008 r. - zmarł Bogumił Pirogowicz - dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Rydułtowach, 

1 VIII 1914 r. - wybuch I Wojny Światowej, 

1 VIII 1944 r. - wybuch Powstania Warszawskiego, 

22 VIII 1584 r. - zmarł Jan Kochanowski, 

sierpień 1939 r. - rząd wydał rozkaz dla harcerzy o natychmia-
stowej likwidacji obozów harcerskich, 

2 VIII 1963 r. -  urodził się ks. Jacek Spyra - wikary parafii św. 
Jerzego w Rydułtowach, 

17 VIII 1919 r. - wybuch I Powstania Śląskiego, 

19 VIII 1920 r. - wybuch II Powstania Śląskiego, 

30 VIII 2008 r. - na rydułtowskim rynku został odsłonięty obe-
lisk z okazji 700- lecia miasta Rydułtowy, 

30 VIII 2009 r. - otwarcie przedpogrzebowej Kaplicy Matki 
Boskiej Bolesnej, 

16 VIII 2010 r. - odbył się zlot stulecia Harcerstwa w Krako-
wie; w zlocie uczestniczyli harcerze naszego hufca ZHP oraz 
burmistrz wraz z sekretarzem miasta; byli obecni również se-
niorzy harcerstwa z naszego miasta, 

3 VIII 1908 r. - urodził się Marian Główka były komendant 
hufca ZHP Rydułtowy, przed II Wojną Światową, zmarł 17 
VIII 1975 r., 

14 VIII 1944 r. - w Rychwałdzie został powieszony dh Leopold 
Hałaczek, instruktor ZHP Rydułtowy, 

18 VIII 2016 r. - zmarła Danuta Miera (z domu Żarska), in-
struktorka ZHP Rydułtowy, członek Kręgu Starszyzny, 

25 VIII 1905 r. - urodził się I Komendant Hufca ZHP w Ryduł-
towach dh Ludwik Wacławek. 

 

zebrał Stanisław Brzęczek  

Jak ten czas szybko leci, to już pięć lat jak Krzysztof Pawełek 
wraz z żoną Stefanią, założyli szkołę tańca liniowego ,, Silesian 
Line Dance”, było to 1 lipca 2017 roku. W sobotę 9 lipca tego 
roku uroczyście obchodziliśmy nasz mały jubileusz. Rozpoczę-
cie obchodów 5 – lecia zaczęliśmy tańcem ,,Lord Of The Dan-
ce”, w parku jordanowskim w Pszowie. Wystąpili zaproszeni 
goście: Grupa Furmana , zespól tańca liniowego z Żor „Lejdis 
Banditos”, Alicja Boncol. Dalsze uroczystości przeniosły się do 
MOKu i zaczęła się wspólna zabawa wszystkich grup tanecz-
nych i zaproszonych gości. Podczas zabawy panie tańczące 
sprawiły niespodziankę Krzysiowi humorystycznymi scenkami 
oraz prezentami. Wszystkie humorystyczne scenki i wspólne 
tańce można zobaczyć na FB i Nowinach. Krzysztof Pawełek 
ze swoimi układami tanecznymi występował w okolicznych 
miastach i gminach. Zwieńczeniem jego sukcesów były wystę-
py w stolicy polskiego country w Mrągowie, oraz słynnym Wi-
ślaczku w Wiśle. Pokazy tańca liniowego były przyjęte z owa-
cjami, ten rodzaj tańca tańczą ludzie w różnym wieku, tańczą 
osoby w większości 50+ i starsi. Taniec poprawia samopoczu-
cie, kondycję fizyczna i psychiczną  
 

Grażyna Gunia 

FOTO: Roman Gunia 

 

5-lecie Szkoły Tańca Liniowego 
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Jest to szczególnie widoczne przez ilość imprez o charakterze  rekre-
acyjno-kulturalnym w obrębie ul Ofiar Terroru, by przywrócić  przy tej 
ulicy usługowy, atrakcyjny charakter. Działania były i są różnorodne. 
To, że tak wiele osób przyszło na tą czy inną imprezę już spowodowa-
ło, że te Osoby być może po raz pierwszy od dłuższego czasu byli w 
tym rejonie, zobaczyli co się zmieniło i jakie są usługi i z której skorzy-
stają. Ważne też jest to, że z miejscowości sąsiednich gościmy różne 
grupy - zespoły artystyczne, Koła Gospodyń, sportowców i przybyłych 
z ciekawości, więc i Ci przekonali się, że w Rydułtowach to nie tylko 
galerie handlowe, Brico, Biedronki, ale też punkty usługowe, sklepy, 
kawiarnie przy ul. Ofiar Terroru i  być może też zajrzą  do któregoś 
sklepu i coś kupią. Zwiększony ruch w tej części być może zachęci  
również nowych inwestorów do wynajęcia pustostanów  tak bardzo nas 
drażniących. W dolnej części ulicy Ofiar Terroru mamy rozbudowany 
Urząd Miasta ale każdy wielki gmach dla celów urzędniczych tworzy 
dla Obywateli psychologiczną barierę. Zaobserwowano to już na Za-
chodzie i nie dziwią sytuacje, że w określonych dniach i godzinach 
Burmistrz na zewnątrz pod parasolem w ustronnym miejscu, przy stoli-
ku, przy kawie lub lampce wina załatwia różne urzędowe sprawy, ale w 
pierwszej kolejności rozmawia z Mieszkańcami, którzy chcą wypić 
kawę z Burmistrzem i wymienić poglądy związane  z miejscem za-
mieszkania lub innymi tematami ważnymi dla Mieszkańca. Mam na-
dzieję, że tego się doczekam. Przed nami jeszcze wiele imprez w ra-
mach obchodów XXX-lecia Samorządności Miasta. Trwają przygoto-
wania do imprez w ramach Dni Rydułtów. Warto się z programem 
zapoznać choć wiem, że części   Mieszkańców ten program nie będzie 
odpowiadał, zwłaszcza tym co liczyli, że do Rydułtów przyjedzie topo-
wy zespół – przykładowo za 100 tys. zł. W naszej gazecie drukujemy 
program XXIX Dni Rydułtów dopisując, że w dn 27/08 od godz. 9.00 
w barze przy ul. Podleśnej odbędzie się „Turniej w Skata o Puchar Bur-
mistrza Miasta”. W międzyczasie, bo 15 sierpnia  Radoszowska Parafia 
w ramach obchodów 100-lecia istnienia kościoła organizuje od godz. 
16.00 „Parafialny Festyn” a po Dniach Rydułtów odbędzie się jeszcze 
jedna impreza w okresie letnim bo 2 września TMR organizuje ostatni 
koncert od godz.16.00 na Machnikowcu. Warto napisać co nieco  
o koncertach na Machnikowcu, które w swoim założeniu  miały wypeł-
nić luki w terminach między imprezami organizowanymi przez miasto 
a jednocześnie spróbować wypromować nowe miejsce dla koncertów  
w mieście „pod chmurką” na pięknym nowym obiekcie nazwany Rybą 
z uwagi na kształt. Pierwszy koncert odbył się 15 lipca z udziałem ze-
społów: Nasza Klika, Rzuchowianek, solistki Czelodki i Dzimierzanek.  
22 lipca kolejny koncert-skwar ale nie zawiodły zespoły: Nasza Klika, 
solistka Czelodki, zespół Czyżowianki, pszowski zespół tańca liniowe-
go, zespół Łan. Z kolei 5 sierpnia aż nadmiar zespołów, ale jak odmó-
wić poszczególnym zespołom  jeśli dzięki wieloletniej współpracy 
zespoły regionalne z zaprzyjaźnionych  miejscowości chcą występować 
w Rydułtowach. Więc prócz Naszej Kliki wystąpiły dzieci z Czelodki, 
zespół Kokoszyczanki, Syryniczki, Trojak, Bebiki. Na wszystkich kon-
certach odbyły się prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnień prowa-
dzone przez specjalistkę od psychoterapii uzależnień p. Joannę Saj, 
która każdorazowo kończyła swoją prelekcję pytaniami konkursowymi 
z nagrodami, co cieszy się nie małym powodzeniem a słuchacze pilnie 
słuchali wystąpienia. Ostatni koncert z tego cyklu odbędzie się 2 wrze-
śnia. Martwi, że tak niewielu naszych Mieszkańców korzysta z tak 
licznych ofert jakie przedstawia Miasto, w tym nasze Stowarzyszenie.  

Henryk Machnik 

Gdyby prześledzić różnorodne działania Zarządu ale też po-
szczególnych grup Członków TMRu od 10 czerwca, czyli termi-
nu zamknięcia kolejnego wydania gazety to okazuje się, że jest 
tego nie mało. Po pierwsze jesteśmy bardzo aktywni w interne-
cie a to głównie za sprawą: Bernadety Oślizły. Grażyny i Roma-
na Guni, Jerzego Adamczyka, Anny Płońskiej, Jolanty Pi-
kos,Tadeusza Wojaczka, Jerzego Majera, Ewy Wierzbińskiej 
Kloska czy Joanny Rusok. Zespół redakcyjny Kluki choć w 
okresie letnim nie pracuje zespołowo, jednak stale udaje się ze-
brać odpowiednią ilość w miarę bieżących i ciekawych materia-
łów. Nasza strona Towarzystwa Miłośników Rydułtów na (fb) 
cieszy się niemałym zainteresowaniem i zdaniem znawców jest 
skarbnicą dokumentów, zdjęć z naszego Śląska. Odrębną a jakże 
chlubną działalnością może poszczycić się nasz męski zespół 
„Nasza Klika” bo praktycznie nie ma w naszym regionie drugie-
go takiego zespołu regionalnego z taką ilością zaproszeń do wy-
stępów i trochę brakuje czasu na lepsze przygotowanie występu 
dostosowanego do charakteru imprezy. Do tego dochodzą po-
trzeby administracyjne — przygotowanie i rozliczanie projek-
tów. Tu mogę liczyć na ogromną pomoc Alicji Pawełek, która 
pilnuje by wszystko to co jest zapisane w projektach było wła-
ściwie udokumentowane i rozliczone a informuję, że realizuje-
my równocześnie 3 projekty a to nie jest sprawa prosta. Rozpo-
częliśmy realizację koncertów z  prelekcjami i konkursami w 
zakresie  profilaktyki uzależnień i muszę przyznać, że słuchacze 
ze rozumieniem przyjmują przekazywane informacje. Te impre-
zy w dniach 15 lipca, 22 lipca i 5 sierpnia odbyły się na Machni-
kowcu na tzw Rybie i zdaniem zespołów, które wystąpiły na tej 
nie typowej estradzie akustyka jest niezła a otoczenie fantastycz-
ne. Trochę smuci niewielkie zainteresowanie  naszych Miesz-
kańców – cyt (jest za ciepło, nie ma darmowych poczęstunków 
dla widzów, niedobry temin — piątek itp). A  przecież dobre 
zespoły regionalne przyjeżdżają do nas i to z kilku powiatów. 
Były nimi prócz Naszej Kliki, Rzuchowaianki, Dzimierzanki, 
soliści Czelodki, Łan, Czyżowianki, zespół tańca liniowego z 
Pszowa a 5 sierpnia: Nasza Klika, soliści Czelodki, Kokoszy-
czanki, Syryniczki, Bebiki, Trojak z Czernicy i oczywiście pre-
lekcja na temat uzależnień i kolejne konkursy z cennymi nagro-
dami (karty podarunkowe wartości 100 zł). Jeśli do tego dodamy 
występy Naszej Kliki  w Lubomi, na Grabówce, w Czechach dla 
mniejszości polskiej, w Dzimierzy, 14 sierpnia w Pstrążnej,  
15/08 w Radoszowach, 26/08  w naszym mieście na Święcie 
Stowarzyszeń a 27/08 w Krzyżanowicach to widać skalę po-
trzebnych przygotowań. Każda impreza potrzebuje Osób do 
obsługi  i tu możemy liczyć na: Annę i Stanisława Płoński, Annę 
Kopiec, Weronikę Kosowski, Henryka Mańkę, Jerzego Adam-
czyka, Mariusza Stebla. Pod kierunkiem Weroniki oraz mojej 
Małżonki Róży odbywają się w siedzibie TMRu spotkania towa-
rzyskie a codziennie z moim udziałem są spotkania, planowanie, 
ustalanie kolejnych działań by podołać przyjętym zobowiąza-
niom. W tym wydaniu są zdjęcia z 3 imprez na Machnikowcu 
oraz z pikniku Członków TMRu na ROD Zgoda, które pokazują 
skalę naszego zaangażowania. 
 

Henryk Machnik 

 
 
 

W Rydułtowach się dzieje! Z życia TMR 
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P at w Rydułtowach. Sąd nakazał wstrzymanie naboru 
na sekretarza, ale nowy pracuje już od 1 lipca. Powra-
camy do sprawy z "wymianą" sekretarza w Urzędzie 
Miasta Rydułtowy. Przypomnijmy, że w kwietniu po 

15 latach pracy dotychczasowy sekretarz miasta Krzysztof Ję-
drośka otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy. Sprawą zajął 
się Sąd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, który z początkiem lipca 
nakazał Rydułtowom wstrzymać nabór na stanowisko sekreta-
rza. Tymczasem, już 28 czerwca burmistrz podpisał umowę z 
nowym sekretarzem.  Zgodnie z prawem Krzysztof Jędrośka 
zwrócił się do sądu pracy po tym, jak otrzymał wypowiedze-
nie. Według postanowienia sądu z 1 lipca, Urząd Miasta Ryduł-
towy powinien wstrzymać nabór na stanowisko sekretarza mia-
sta do czasu zakończenia postępowania z powództwa Krzyszto-
fa Jędrośki, dotyczącego przywrócenia go do pracy. Choć prze-
wód sądowy jeszcze nie jest zakończony, po postanowieniu 
sądu powstała patowa sytuacja. Pismo z sądu wpłynęło do urzę-
du 6 lipca. Tymczasem od 1 lipca oficjalnie urząd ma już no-
wego sekretarza, którym w toku postępowania konkursowego 
został Krzysztof Kisiel.  Nie ma możliwości wykonania posta-
nowienia sądu. Obecnie burmistrz Marcin Połomski przebywa 
na urlopie, jednak dalsze plany w tej sprawie wyjaśniła nam 
wiceburmistrz Mariola Bolisęga. - Wpłynęło do nas postano-
wienie sądu w następującej treści: "Sąd postanawia, aby udzie-
lić zabezpieczenia roszczenia Krzysztofowi Jędrośce o przy-
wrócenie do pracy poprzez nakazanie pozwanemu Urzędowi 
Miasta Rydułtowy wstrzymania naboru na stanowisko sekreta-
rza miasta Rydułtowy, do czasu prawomocnego zakończenia 
niniejszego postępowania." Postanowienie zostało wydane 1 
lipca, a nabór de facto zakończyliśmy podpisując umowę z no-
wym sekretarzem 28 czerwca. Dlatego postanowienie sądu 
będzie przedmiotem zaskarżenia z naszej strony, bo jest niewy-
konalne - wyjaśnia Mariola Bolisęga, zastępczyni Burmistrza 
Miasta Rydułtowy.  Sytuacja na pewno jeszcze będzie się roz-
wijać. Na razie jednak postanowienie sądu nie może zostać 
wykonane przez urząd. Ogłoszenie o wynikach naboru opubli-
kowano w BIP już 7 czerwca. W toku postępowania rekrutacyj-
nego 8,88 na 10 punktów otrzymał mieszkaniec Rydułtów 
Krzysztof Kisiel. Był już on wcześniej związany z UM Ryduł-
towy, gdzie był odpowiedzialny za zamówienia publiczne. Póź-
niej pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Rydułtowski Park 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o, a także funkcję członka rady nad-
zorczej PKM Jastrzębie-Zdrój Sp. z o.o. oraz dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach.  12.07.2022 

Z apadł wyrok w sprawie SM Orłowiec. Prezes zapo-
wiada apelację. Przed Sądem Okręgowym w Rybniku 
zapadł wyrok w sprawie prezesa Spółdzielni Miesz-
kaniowej Orłowiec. Sprawa dotyczy wyrządzenia 

znacznej szkody majątkowej.  10 czerwca 2022 roku zapadł 
wyrok skazujący Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, oskarżo-
nego z art. 296 § 1 i 3 kk. Wyrok jest nieprawomocny z uwagi 
na zapowiedź apelacji - informuje nas wiceprezes Sądu Okrę-
gowego w Rybniku sędzia Ewa Janik. Art. 296 stanowi: "Kto, 
będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji wła-

ściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami ma-
jątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, 
prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości 
prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub nie-
dopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną 
szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5." Zgodnie z Kodeksem Karnym za przestęp-
stwo maksymalnie sąd mógł orzec natomiast do 10 lat pozba-
wienia wolności - bo wyrządzona szkoda w mieniu zaistniała w 
wielkich rozmiarach (§3).  Sąd w stosunku do oskarżonego 
orzekł wyrok jednego roku pozbawienia wolności w zawiesze-
niu na trzy lata, grzywnę w wys. 60 tys. zł oraz pokrycie kosz-
tów procesu w wys. 12. tys. zł.  Przypomnijmy, że sprawa doty-
czyła ulokowania pieniędzy spółdzielni w upadającym banku, 
na czym spółdzielcy stracili ponad 2 mln zł. Pieniądze miały iść 
na termomodernizację budynków, bo pozyskane zostały z 
WFOŚiGW w Katowicach. W SM Orłowiec nikt nie sprawdził 
opinii o mało znanym banku z Wołomina, oferującym niereal-
nie wysokie procenty od lokat. Okazuje się, że w momencie 
zakładania lokaty w SBRR, ostrzegała przed nim państwowa 
Komisja Nadzoru Finansowego. Lokatę dla SM Orłowiec zało-
żono w banku z końcem 2014 roku, natomiast w 2015 ro-
ku bank splajtował. W momencie upadłości na lokacie nadal 
znajdowały się pieniądze spółdzielców. Pieniądze w bankach 
zabezpieczone są przez tzw. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 
BFG gwarantował zwrot pieniędzy jedynie do kwoty 100 tys. 
euro. Spółdzielnia zamiast 3 milionów złotych odzyskała więc 
jedynie 423 tys. zł. Próby odzyskania pozostałej kwoty od syn-
dyka masy upadłościowej nie przyniosły rezultatów. Lokatorzy 
SM Orłowiec stracili 2 666 250 złotych.  Zawiadomienie o 
możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do prokuratury 
w czerwcu 2016 roku, a w sierpniu rozpoczęło się śledz-
two. 13.07.2022 

P odczas tegorocznych Dni Rydułtów odbędą się niety-
powe zawody sportowe - wyścig na rolkach. Weź 
udział w wyścigu na rolkach. Wyścig na rolkach 
odbędzie się w piątek, 26 sierpnia o godz. 17.00 na 

Strefie Gospodarczej. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w 
okolicy firmy Techpol. 
PROGRAM I KATEGORIE WIEKOWE: 
16:00 - otwarcie biura zawodów 
16:45 - zamknięcie biura zawodów 
17:00 - start wyścigu w kategorii HOBBY – wyścig na hulajno-
gach, wrotkach, rowerkach biegowych, deskorolkach itp. 
17:15 - starty wyścigów na rolkach w kategoriach DZIECI i 
MŁODZIEŻ 
17:30 - start wyścigu na rolkach w kategorii OPEN 
ok. 18:30 - wręczanie nagród. 15.07.2022 

 

N ocny XXIX Ogólnopolski Bieg Uliczny o Pu-
char Burmistrza Miasta Rydułtowy. Bieg odbę-
dzie się 26 sierpnia o godz. 21.00 na dwóch dy-
stansach: 5km i 10km. Biuro zawodów zlokalizo-

wane będzie na parkingu przy Centrum Kultury Feniks. Zapisy 
prowadzone są przez portal personalbest.pl. Opłata startowa 
wynosi 30 zł.  15.07.2022 

EXPRESOWO  Z  ŻYCIA   MIASTA 
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P ożar w kopalni KWK Rydułtowy. Trzy godziny 
trwała akcja wodzisławskich strażaków, którzy w mi-
nioną niedzielę, tuż po godzinie 15.00 zostali wezwani 
na ulicę Leona 2 w Rydułtowach, gdzie doszło do 

pożaru jednej z maszyn. Pożar w hali sprężarkowni na KWK 
Rydułtowy zgłoszono ok. 15:13 w minioną niedzielę (17.07.). 
Jak się okazało, doszło do samoistnego zapalenia się bardzo 
dużego silnika o mocy 3 megawatów, prawdopodobnie na sku-
tek przeciążenia. To potężna maszyna o wymiarach ok. 2x1,5 
metra. Straty oszacowano na ok. 150 tysięcy złotych. W zda-
rzeniu nikt nie ucierpiał. Akcja, w której udział brało w sumie 9 
zastępów strażaków, zakończyła się po ponad trzech godzinach. 
17.07.2022 

W  Rydułtowach utrudnienia w ruchu drogo-
wym. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnienia-
mi w ruchu na ul. Raciborskiej od skrzyżowania 
z ul. Obywatelską kierunku Szkoły Podstawo-

wej Nr 2. Trwają tam prace związane z remontem nawierzchni. 
Urząd prosi o zachowanie szczególnej ostrożności na tym od-
cinku jezdni. 21.07.2022 

N ocna przejażdżka zakończyła się ogromnym 
mandatem. O 3.30 nad ranem policjanci z wodzi-
sławskiej drogówki zatrzymali do kontroli rowerzy-
stę. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna 

jest pijany. Rowerzysta jadący ulicą Bema w Rydułtowach za-
trzymany do kontroli przez patrol policji, miał ponad promil 
alkoholu w organizmie. 43-latek z powiatu wodzisławskiego 
został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. złotych.  
21.07.2022 

W  Rydułtowach podsumowali projekt "To nas 
łączy". 20 lipca w Rydułtowach zakończył się 
roczny polsko-czeski projekt „To nas łączy". 
Celem projektu, dofinansowanego z Funduszu 

Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia, było zacie-
śnienie i pogłębienie kontaktów wzajemnych pomiędzy part-
nerskimi miastami Rydułtowy i Orlova. Partnerami projektu 
byli Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” oraz Dom Kultu-
ry w Orlovej. W ramach projektu zostało zorganizowanych 6 
wydarzeń: „Ziemniak w roli głównej” 28.08.2021 r., „Legendy 
pogranicza – Utopiec, czarownica i inni” 14.10.2021 r. i 
20.10.2021 r., „Święta Bożego Narodzenia w tradycji pograni-
cza” 4.12.2021 r., „Wielkanoc na Śląsku i Zaolziu” 5.04.2022 
r., „Prezentacja artystyczna i informacyjna miasta Rydułtowy w 
Orlovej” 28.05.2022 r. - Każde z nich niosło nowe, dobre rela-
cje, uczyło i bawiło, pozwalało poznać i odkryć nowe miejsca 
na mapie naszych miast. Na zakończenie projektu powstał pol-
sko-czeski folder z wszystkich działań, który przypomina każdą 
miłą chwilę spędzoną razem. Wiemy już, że… to nas łączy 
równie mocno jak wspólne obyczaje i kulinaria - piszą ryduł-
towscy urzędnicy na stronie internetowej miasta. 25.07.2022 

U kradł szefowi 100 tys. złotych i pospieszył na zaku-
py. 31-latek z powiatu wodzisławskiego włamał się 
do samochodu swojego pracodawcy i ukradł z nie-
go prawie 100 tysięcy złotych. Kolejnego dnia po 

tym zdarzeniu nie przyszedł do pracy. Posiadanie sporej gotów-
ki sprawiło, że zmienił plany i wybrał się na solidne zakupy. 

Najpierw wynajął z wypożyczalni bmw, a swojemu znajomemu 
zafundował pobyt w hotelu. Później, na dane znajomego, kupił 
motocykl, a do kompletu nabył, dopasowaną na swój rozmiar, 
odzież motocyklową. Na tym się nie skończyło, 31-latek doko-
nał jeszcze zakupu elektronarzędzi i laptopa. Wydał w sumie 
ponad 40 tysięcy złotych ze skradzionych swojemu pracodawcy 
pieniędzy. Mężczyzna, wytypowany przez śledczych jako 
sprawca, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W 
końcu jednak został zatrzymany - kryminalny z komisariatu w 
Pszowie, w czasie wolnym od służby, ujął mężczyznę na ulicy 
Raciborskiej w Rydułtowach. 31-latek, który usłyszał już zarzut 
kradzieży z włamaniem, przyznał się do popełnienia prze-
stępstw. Policjanci zabezpieczyli motocykl, odzież i resztę to-
warów zakupionych za pieniądze pochodzące z kradzieży. Po-
dejrzany został tymczasowo aresztowany, grozi mu do ośmiu 
lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 25.07.2022 

K ryminalny z Rydułtów, w czasie wolnym od służby 
zauważył mężczyznę poszukiwanego do odbycia 
kary więzienia i doprowadził do jego zatrzymania. 
W niedzielę (24.07.) na ulicy Raciborskiej w Syry-

ni, kryminalny, w czasie wolnym od służby, zauważył jadącego 
w taksówce poszukiwanego mężczyznę. Policjant skontaktował 
się z wodzisławską komendą, sam zaś pojechał za taksówką. 
Chwilę później, wspólnie z patrolem z komisariatu w Pszowie, 
zatrzymał pojazd, którym podróżował poszukiwany 48-latek. 
Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi kolejne 
6 miesięcy. 26.07.2022 

K obieta wyskoczyła z okna szpitala w Rydułto-
wach. Prokuratura bada sprawę. Do tragicznego 
w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek (1.08.) 
przed północą. Pacjentka szpitala w Rydułtowach 

wypadła z okna budynku. Mimo podjętej reanimacji, kobieta 
zmarła. Tragiczne w skutkach zdarzenie aktualnie badane jest 
przez wodzisławskich śledczych, na wniosek prokuratora. - Ze 
wstępnych ustaleń, które mają być potwierdzone w trybie art. 
308 KPK, czyli czynności przed wszczęciem śledztwa, wynika, 
że tam nie było udziału osób trzecich. Kobieta samodzielnie 
podstawiła taboret i wyskoczyła z okna - powiedział Nowinom 
prokurator rejonowy z Wodzisławia, Marcin Felsztyński. Zda-
rzenie jest badane pod kątem ewentualnego wszczęcia śledztwa 
w kierunku 155 KK, czyli nieumyślnego spowodowania śmier-
ci, ale szczegóły będą znane dopiero za kilka dni. - Prowadzone 
są tak zwane czynności przedśledcze, które dają odpowiedź czy 
w sprawie wszczęte zostanie śledztwo, czy zostanie ona umo-
rzona - przekazuje Prokurator Marcin Felsztyński, który polecił 
przesłuchanie w charakterze świadków osób, które bezpośred-
nio widziały to zdarzenie. Zabezpieczona zostanie również do-
kumentacja lekarska, by sprawdzić, pod działaniem jakich środ-
ków była kobieta. 03.08.2022 

9a 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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Półkolonie w Rydułtowach. Pierwszy i drugi turnus półkolonii już za nami. Pogoda dopisała i dobry humor również. Robiliśmy 
wiele ciekawych rzeczy min.: odwiedziliśmy Funzeum, Twinpigs, Zabytkową Kopalnię „Ignacy", Zakątek Zwierzątek, łowiliśmy 
ryby na Zawalisku, wspinaliśmy się po drzewach w "Leśnej Przygodzie", pływaliśmy w basenie  oraz oglądaliśmy filmy w RCK 
"Feniks".  
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Aktywność fizyczna podczas upałów – czyli 
co rekomendują fizjoterapeuci? 

 
 
 
 

 

Wielokrotnie słyszy się, że ruch to zdrowie – niewątpliwie 
zgadzamy się, iż wszelka aktywność fizyczna pozytywnie 
wpływa na zdrowie i wygląd fizyczny człowieka. Wydawało-
by się, że najlepszy czas na podejmowanie aktywności fizycz-
nej przypada wiosną, bądź latem, kiedy wszystko budzi się 
do życia, a słońce towarzyszy nam przez większość dnia. 
Wiosenne miesiące niosą ze sobą kapryśna pogodę w 
„kratkę”, z kolei letnie upały „dają nam w kość”. Pacjenci 
(zwłaszcza starsi) często pytają jakich aktywności unikać, a 
jakie najlepiej wybierać podczas upalnych dni. Jak optymal-
nie podejmować wysiłek fizyczny nie obciążając przy tych 
układów? 

Wysokie temperatury nie pozostają dla nas obojętne. Zawroty 
głowy, omdlenia, odwodnienie, bądź przemęczenie to przykłady 
niekorzystnych efektów potrenigowych. Ważne jest, aby prze-
strzegać poniższych zasad, które ułatwią zaplanować racjonalny 
trening. 

1. „Zdrowy rozsądek” Upały nie stanowią przeciwwskazania 
do podejmowania wysiłku fizycznego. Co należy przez to 
rozumieć? Nie musimy porzucać sportu ze względu na wy-
soką temperaturę, natomiast warto w tym czasie zwrócić 
szczególną uwagę na odpowiednie nawodnienie pijąc regu-
larnie wodę, napoje izotoniczne czy niesłodzoną herbatę. 
Zupełne minimum stanowi 1,5 do 2,5 litrów płynów na do-
bę. Objawy takie jak: zawroty głowy, uczcie zmęczenia, 
drżenia mięśniowe, suchość w ustach, duszność, przyśpie-
szenie akcji serca stanowią sygnały do przerwania treningu i 
odpoczynku. Nie wolno bagatelizować pozornie niegroź-
nych objawów.  

2. Odpowiednia pora treningu Czy istnieją odpowiednie 
godziny, w których powinien odbywać się trening? Otóż 
tak! W przypadku upalnych dni pora treningu ma istotne 
znaczenie. Najlepiej ćwiczyć z samego rana – rano mamy 
najwięcej energii, poza tym dobry trening wpływa pozytyw-
nie na nasze prawidłowe funkcjonowanie, koncentrację 
podczas pozostałej części dnia. Drugą, również optymalną  

 
 
porą jest trening wieczorny. W przypadku alergików cenna uwa-
ga – stężenie pyłków w godzinach wieczornych jest nieco niż-
sze, co stanowi ułatwienie dla organizmuZrezygnujmy z wysiłku 
między godziną 10-18, kiedy upał doskwiera najbardziej. Warto 
zawsze pamiętać o nakryciu głowy, które stanowi ochronę przed 
udarem słonecznym. 
3. Dobre nawodnienie koniecznie przed treningiem Jeszcze 

raz podkreślamy ważna rolę odpowiedniego nawodnienia 
przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, dzięki czemu 
możemy wydajniej pracować podczas treningu, zmniejsza-
jąc tym samym ryzyko odwodnienia w trakcie jego trwania. 
Najlepiej bezpośrednio na godzinę lub dwie przed trenin-
giem spożyć około 0,5 do 1 litra wody niegazowanej. W 
trakcie treningu pijemy natomiast małe ilości płynów. Wy-
miennie można wspomagać się napojami izotonicznymi – i 
tu uwaga na skład – najlepiej bez dodatku cukru. 

 
 
4. Strój podczas aktywności fizycznej – bawełnie mówimy 

stanowcze „�IE” Odpowiedni strój podczas wysiłku fi-
zycznego, to kolejny bardzo ważny element właściwego 
przygotowania do treningu. Bawełna zawarta w składzie 
koszulek czy spodenek to zdecydowanie najgorsze rozwią-
zanie! Bawełniane ubranie chłonie wchłania wilgoć i za-
trzymuje je na skórze, efektem czego będziemy szybko 
zgrzani i spoceni. Warto wybrać ubranie dostosowane do 
uprawiania sportu, umożliwiające odprowadzanie wilgoci, 
zapewniające swobodę ruchów, a przede wszystkim pozwa-
lające skórze oddychać. Podczas upałów warto pamiętać 
także o nakryciu głowy czy okularach przeciwsłonecznych. 

 
5. Mniejsza intensywność, lecz mimo wszystko aktywność 

Mimo upalnych dni warto mimo wszystko nie rezygnować z 
aktywności fizycznej. Zawsze możemy zmniejszyć inten-
sywność wysiłku lub zmienić formę aktywności na 
„lżejszą”. Jeśli nie mamy siły i motywacji żeby biegać, to 
warto na czas największych upałów, spróbować innej formy 
aktywności np. nordic walking. Wśród sportów, które moż-
na uprawiać na świeżym powietrzu warto wspomnieć o 
sportach wodnych np. kajakarstwo – pamiętajmy, że to nie 
szybkie tempo i dynamika powinny być dla nas najważniej-
sze, ale przepłynięty dystans. Zawsze dobrym pomysłem 
jest również pływanie czy jazda na rowerze czy intensywne 
marsze. 

Wysokie temperatury nie przekreślają aktywności fizycznej. 
Wysiłek fizyczny należy dostosować do naszych możliwości. 
Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Do tre-
ningów należy podchodzić z rozwagą – nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby nawet w czasie upałów pozostawać aktywnym. 

https://rehabilitacja-activ.pl/wp-content/uploads/2019/06/
Aktywnosc-fizyczna-podczas-upa%C5%82ow.jpeg 
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Do sierpniowego numeru „KLUKI” oddaje do przeczytania wiersze: Honoraty Sordyl, Michaliny Gałka-Nosiadek, Bartosza Miko-
łaja Ryszki oraz miniaturkę  mojego autorstwa. 

 Z serdecznym poetyckim pozdrowieniem  
Ewa Wierzbinska-Kloska 

Tam gdzie królują drzewa 
  
cisza na palcach chodzi 
i ja podążam szukać cienia 
a w nim rozgrzeszenia z nie załatwionych 
uczynków spraw nie do zrealizowania 
tęsknoty jak nie zamknięty w ramę krajobraz 
z krwi palącej trzewia bezkarnie 
  
gdzie królują drzewa 
  
postrzegam swoją nicość 
rozebranie z grzechów głównych 
z marzeń podobnych do sennych 
snów podobnych do jawy 
może uda się schować w nich 
strach przed nienazwanym? 
  

Honorata Sordyl 

 

 
�iewysłany list 
  
Na pustym krześle porzucone nadzieje. 
Sny opowiadają przeżyte historie, 
których nie pamiętam po przebudzeniu, 
czasem krzyczę bez powodu. 
Może dlatego, że ciebie nie ma? 
W nocy wszyscy śpią i nikt nie słyszy. 
Wtedy śmieję się z samej siebie. 
Ale pustka przytłacza, otula mackami. 
  
Wczoraj byłam na długim spacerze, 
pogoniły do domu grzmoty z nieba. 
Zdążyłam jeszcze zachwycić się kołami 
na wodzie kreślonymi przez wiatr. 
Nenufary czerwone, białe i żółte 
wyglądały jak niedbale rzucone dywaniki. 
Ważki otaczały mnie tańcem tęsknoty 
wymyślonym przez wyobraźnię. 
Chmury ułożyły twoje imię 
co prawda koślawo, 
tylko ja potrafię je odczytać. 
 

Honorata Sordyl 

 

Ostatnia licealna. Jutro będziemy dorośli 
 
Lubiłem, gdy przynosiłaś zielone. Zwyczajne 
sierpniowe augustki. Zbieraliśmy lato do ust, do koszyka. 
Ceglak pamiętasz? Chodź za zieleniec, pokażę ci 
miejsce do wypieku chleba. Ale trzeba być ciszej 
niż mysia wieś pod klepką. Zaraz będziemy dorośli, 
tylko drzewa zaczną gubić pióra. Patrz, 
łazikują palce. Skaczą niby pasikonik. 
Panna z chłopcem szpieguje z obrazka. 

 
Odkąd kupczyła się zima odgarniałem śnieg na cito. 
Kłamałem matce: dzisiaj nie mam zajęć. Od pekaesu 
szosa przypominała matiasy, twój dziewczyński ogon. 
Prześnieżało. Pod kocem chemia. 
Profesor powtarzał, że musimy ćwiczyć. 
 
Spodziewasz się - przyniosę kwaśne, 
zielone jak sad papierówki. W pudełku żołnierzyki. 
Czekają na pierwszą bitwę. 
Lipiec, prawie sierpień. Owoce coraz cięższe 
pod szeroką sukienką. 
 
 

Michalina Gałka-9osiadek 

Coś wiecznego 
 
dostrzegłem kiedyś coś w pejzażu 
który me serce oczarował 
i chociaż talent tkwił w malarzu 
ja w nim widziałem rękę Boga 
 
dostrzegłem kiedyś coś w muzyce 
tę niewidzialną iskrę ducha 
która przerwała długą ciszę 
wskazała drogę do uczucia 
 
dostrzegłem kiedyś dar w poezji 
bo gdy poeta wiersze pisze 
wtedy swobodniej motyl leci 
a czas spowalnia dłuższą chwilę 
 
przykładów mogę mnożyć wiele 
gdy w mojej duszy coś powstało 
kiedy poczułem się jak w niebie 
widząc czy słysząc lub czytając 
 
jest w sztuce przecież coś wiecznego 
co darem jest naszego Boga 
coś dla umysłu niejasnego 
co tylko serce pojąć zdoła 
 

14.06.2022 Bartosz Mikołaj Ryszka 

 
fiolet 
 
nie zawsze oznacza tęsknotę 
lecz skromne piękno lata 
ukryte w kwiatach 
lawendy 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 
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Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9  
w Rydułtowach służą pomocą tel. +48 691 101 688  

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

Zarząd Towarzystwa Miłośników Rydułtów zgłasza kandydata 
w konkursie na Rydułtowika, prowadzonego od wielu lat przez 
Towarzystwo Miłośników Rydułtów. Kandydatem tegorocznej 
edycji konkursu jest pan Henryk Mańka. Nasz kandydat  był 
już raz nominowanym kandydatem w 2012 roku. Pan Mańka 
jest mieszkańcem Rydułtów, wieloletnim Członkiem Zarządu 
TMRu. Szkołę podstawową ukończył w SP4, potem rydułtow-
skie LO, by następnie podjąć studia na Politechnice Śląskiej.  
W pracy zawodowej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji,  
w tym Głównego Mechanika czy Kierownika Działu Inwestycji. 
Na emeryturę przeszedł w 2000 roku. Zainteresowania kandyda-
ta są wielokierunkowe. Do nich należy: motoryzacja, w młod-
szych latach taternictwo i speleologia. Do dziś z powodzeniem 
gra w brydża i skata a w działalności Towarzystwa jest niewąt-
pliwie wyróżniającą się Osobą. W każdym działaniu programo-
wym TMRu jest obecny, również przez działalność artystyczną 
występując w zespole regionalnym „Klika Machnika”. Pan 
Mańka jest Osobą rozpoznawalną w naszym mieście i nie tylko 
bo jego aktywność wykracza poza granice naszego miasta. Nie-
wątpliwie zasługuje na przyznanie statuetki i tytułu 
„Rydułtowika Roku 2021” 

Kandydat na „Rydułtowika Roku 2021” Henryk Mańka 
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Składamy najserdeczniejsze  
życzenia urodzinowe  

sierpniowym  solenizantom!!  
A są to: 

 
1. Józef Kubik, 

2. Róża Machnik, 

3. Bernadeta Majer, 

4. Maria Paprotny, 

5. Mariusz Stebel, 

6. Lucjan Szwan, 

7. Jan Wojaczek 

8. Stefan Zieleźny. 

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

wej nr 47 na I piętrze, nad apteką! 

 

 

 

Sprzedaż ekogroszku  

z KWK Piekary,  

workowany i luzem  

wraz z dostawą. 
 

 

Tel: 501 538 428 

www.transstal.eu 
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Bitwa Regionów. Maćki w kapuśnicy, rolada z karczku w winie, bogracz stela, żebroczka, karminadle, rolada śląska... Daniami 
kuchni śląskiej chwaliły się koła gospodyń wiejskich z regionu. Impreza odbyła się na parkingu naprzeciwko Urzędu Miasta Ry-
dułtowy w sobotę (30.07.) godzinach 12.00- 15.00. W wydarzeniu wzieło udział 9 kół gospodyń z powiatów rybnickiego, wodzi-
sławskiego i cieszyńskiego. Gościnnie poza konkursem będzie Koło Gospodyń z Rydułtów, które w tym roku obchodzi 65- lecie 
działalności. Koła gospodyń przygotują dania regionalne, to miedzy innymi maćki w kapuśnicy, rolada z karczku w winie, bogracz 
stela, haluszki z bryndzą beskidzką i wyrzoskami, żebroczka, karminadle, rolada śląska, żur śląski z sercem, gołąbki, zgrabne go-
lonko w piwie, święcennik. Komisja oceniała i na zakończenie wydarzenia ogłosiła werdykt. W roli eksperta kulinarnego w komi-
sji była Renata Niesporek z Restauracji „Parys” w Rydułtowach. Wygrały istebniańskie "maćki w kapuśnicy", które zdecydowanie 
podbiły podniebienia jurorów. Nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie odebrała sołtys Barbara Juroszek oraz panie z KGW. -
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wspierali w udziale w "Bitwie regionów" i przyczynili się do zdobycia 
przez nas I miejsca - podkreślają "Istebnianki".                                                                                                         FOTO: B. Oślizły 
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Europa jest nadal niespokojnym  narodowościowym 
tyglem. Oprócz wojny na Ukrainie niespokojnie w 
Kosowie, Kazachstanie, Mołdawii, Gruzji, Turcji, 
Armenii a z powodu uchodźców z Afryki również we 
Włoszech. Część tych niepokoi to pochodne wojny na 
Ukrainie a w tym wprowadzonych sankcji na Rosję, 
które równie mocno uderzają w gospodarkę europej-
skich krajów. Czym dłużej będzie trwała wojna na 
Ukrainie tym niepokoje w europejskich krajach będą 
narastać - to jest pewne. A jak długo będzie trwać ta 
wojna -nikt nie wie, bo z jednej strony słyszymy jed-
nostronne deklaracje władz ukraińskich, że wojna bę-
dzie trwać tak długo aż będą wyzwolone zagarnięte 
przez Rosję tereny a z drugiej strony obserwujemy, że 
zajęte tereny są umacniane, przygotowywane są refe-
renda więc spełnia się polityka faktów dokonanych 
jak w przypadku Krymu i nie wierzę by wszystkie 
kraje europejskie było stać na wieloletnią pomoc mi-
litarną Ukrainie. Historia niestety wielokrotnie poka-
zała, że na końcu liczy się własna społeczność  a  
wsparcie dla bohaterskiego narodu jest coraz mniej-
sze  i na koniec zostaje tylko współczucie. Czy tak 
będzie w najbliższej przyszłości? Jedno wiemy, że 
bezprecedensowe wsparcie  militarne Polski dla 
Ukrainy jest dla nas bardzo ryzykowne, kosztowne i 
cofające nasz kraj gospodarczo na dziesiątki lat. Nie-
stety czym innym jest pomoc humanitarna — tak jak 
to czynią Polacy i Państwo a czym innym pomoc mi-
litarna, bo to w istocie prowadzenie wojny z Rosją. 
Niestety wojenna retoryka wtargnęła do naszych spo-
łeczności  i polityków i w efekcie nasi rządzący nie 
widzą największego zagrożenia ze wschodu a coraz 
bardziej w Unii Europejskiej i w Niemczech co jest 

wręcz absurdalne. A tu chodzi o  ogromne pieniądze 
na konieczne sfinansowanie  inwestycji energetycz-
nych a tych nie ma, bo Władze nie potrafią zmienić 
ustaw tych, co są sprzeczne z ustawami UE.  Nakłady 
na ekologię, energetykę, służbę zdrowia, oświatę, kul-
turę, postęp, wymagają ogromnych środków a tych 
jakoś mimo zapowiedzi nie widać. Póki co większość 
naszego społeczeństwa raczej zażywa błogiego letnie-
go spokoju bo jest ciepło, nie trzeba ogrzewać miesz-
kań. Władze zapewniają, że nie zabraknie węgla, prą-
du i w ostateczności chrustu w lasach a emeryci do-
staną 14 pensję! Inflacja jest przejściowa, ceny w ro-
ku przyszłym zaczną spadać, a jeśli nie to będzie wi-
na Tuska. Taką retorykę słyszymy w TVP i w prasie i 
na spotkaniach z parlamentarzystami .Gdyby we 
wszystko bezkrytycznie wierzyć to mimo wojny w 
Ukrainie, pandemii wirusa, zmian klimatycznych, 
nieprzewidzialnej pogody, nasz kraj dzięki najlepsze-
mu rządowi na świecie już wkrótce będzie krajem 
„miodem i mlekiem płynący”. Kto by tego nie chciał 
dla siebie, dzieci i wnuków choć na razie perspekty-
wa jest tylko dla wnuków, że będzie spłacać obecne 
zadłużenie przez całe swoje życie. Jak w tej perspek-
tywie widać nasz Śląsk, region i nasze miasto? Nie-
stety, jeśli nie będzie ogromnego wsparcia finansowe-
go na przebudowę infrastruktury na nowoczesne tech-
nologie, to grozi nam to odpływem ludzi młodych w 
inne regiony lub do innych krajów. Już to widzimy 
drastycznie we służbie zdrowia bo zamykane są od-
działy z braku lekarzy i pielęgniarek (Rydułtowy, 
Wodzisław, Rybnik, Jastrzębie, Racibórz). Wymaga 
się zwiększenia wydobycia w kopalniach a tam załóg 
ubywa i nadal płaci się po 120 tys. zł za odchodzenie 
z kopalni! Czekamy na uruchomienie środków na 
drogę północną i południową, na inwestycje związane 
z zieloną energią czyli wodorem, na środki na zago-
spodarowanie terenów przy szybie LIII, na zagospo-
darowanie obiektów rydułtowskiego  szpitala, zago-
spodarowania terenów za szybem Agnieszka i wiele 
innych projektów, ale bez pieniędzy to będą nadal 
tylko projekty. Zbrojenia za wszelką cenę to nie daje 
przyszłości — to ułuda wolności w biedzie i zacofa-
niu ! 

 

 Henryk Machnik 

Moje  rozważania. 
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