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Żniwa pierwej 

Żniwa już za nami i od lat przechodzą u nas niezauważone. 
Kiedyś (głównie lata 50-te), były obok wiosennych prac na 
polu i wykopek ważnym okresem, przeżyciem społeczności 
Rydułtów. Proszę pamiętać że wielu mieszkańców miało 
pola uprawne i gospodarstwa domowe. Wtedy – nie tak 
jak dziś – uważano, że ziemi nie wolno zostawić ugorem. 
Okres powojenny był bardzo ciężki, a i inny był etos 
życia. Prace polowe i związane z tym czynności  
i zabiegi w rodzinie były też bardzo istotne w życiu dzie-
ci. Zabiegi wokół prac polowych i zbiorów przygotowa-
nia, przyspieszony rytm życia – to wszystko udzielało się 
dzieciom. Moje pokolenie z radością wspomina te czasy. 
Na swój sposób dzieci brały aktywny udział w tych czyn-
nościach no i oczywiście do tego dochodziły wspólne 
zabawy. Człowiek żył bardziej w symbiozie i powiązaniu 
z naturą. Zacznijmy więc od przygotowań. Ze zeszło-
rocznej słomy kręcono powrósła – takie słomiane sznury 
którymi wiązano skoszone zboże na snopki, takie wiązki. 
Musiały być równo i dobrze związane, bo z nich stawia-
no po kilka snopków w kopkę. Te nakrywano taką czapą 
zrobioną z zeszłorocznej słomy, żeby ustawione snopki w 
razie deszczu za bardzo nie zamokły. Kopki stawiano w rów-
ne rzędy, a stały na polu dzień lub dwa w zależności od pogo-
dy i uzgodnionej zwózki na domowe podwórze. Żeńcy musie-
l i  też  sobie przygotować  narzędzia: sierpy  
i kosy. W stodołach ostrzyli je bruskiem (specjalny podłużny 
kamień) - maszyn do koszenia wtedy jeszcze nie było. O te 
narzędzia musiał zadbać chłop, który miał zboże kosić. Kosę 
stawiał sztorcem, pluł na nią i ostrzył bruskiem. Tę czynność 
powtarzał kilkakrotnie na polu w czasie koszenia – widać 
ostrze się tępiło. To samo robił z sierpem. Nigdy nie dowie-
działam się dlaczego pluł śliną na ostrze kosy i sierpa, prze-
cież woda była dostępna. Sierp musiał też być pod ręką, bo 
tam gdzie zboże było położone przez ulewne deszcze i nie 
szło go skosić kosą, w ruch szedł sierp. Przed rozpoczęciem 
sieczenia gospodarz badał kłosy w dłoniach czy są dojrzałe  
i puszczają ziarna. Jeżeli tak, można je było kosić bo nadawa-
ły się do młócenia. Za kosiarzami szły kobiety – ubieraczki. 
Zbierały skoszone zborze wiedziały ile i odrzucały na bok 
żeby kosiarz mógł iść dalej a potem powrósłem wiązały snop-
ki. Ich charakterystycznym ubiorem była przepasana zopaska 
(fartuch), którą często ocierały spoconą twarz i szyję, oraz 
chusta zawiązana na głowie (żurok). Tej pracy często towa-

rzyszył upał. Była to bardzo ciężka praca nadążyć za koszą-
cym cały czas i być schylonym. Kobiety zmieniały się więc 
lub robiły przerwy. Siekło się przy pogodzie  
i wszystkim pot rzęsiście spływał po twarzy i ciele. Na koniec 

wiązało się snopki i ustawiało w kopki. Te stały czasem dzień 
lub dwa, żeby wyschły. Nie raz ładowało się je zaraz na dra-
binioki, jeśli były konie do dyspozycji i przewożono snopki 
pod wiatę (szopę), gdzie oczekiwały na młócenie. Snopki na 
wóz ładowały chłopy. Jeden stał na wozie i je układał  
a ktoś inny mu je widłami podawał. Drabiniok musiał być 
dobrze załadowany, żeby snopki nie spadały lub wóz się nie 
wywrócił na wybojach. Wszak wozy załadowane jechały 
przez pola i wyboiste ścieżki nim wyjechały na utwardzoną 
drogę. Bywało, że załadowane wozy wywracały się na prowi-
zorycznych mostkach nad strumykiem i wtedy była to ewi-
dentna robota „utopca”. Chłopy musiały stawiać wóz  
i na nowo go załadować klnąc na tego lokalnego złośnika. W 
czasie sieczenia na polu, dzieci w najlepsze się bawiły: goni-
ły, chowały się w ustawionych kopkach, ale pomagały też 
nosić snopki i ustawiać w kopki. W nagrodę - bo na to czeka-
ły - dorośli wciągali je na górę załadowanego drabinioka. 
Niektórzy chłopcy siadali koło woźnicy jak było miejsce. 
Jaka to była frajda, gdy mogły trzymać bat lub lejce. Te na 
górze wozu dumne, że siedzą wysoko. Z uwagą obserwowały 
czy przechodnie bądź koleżanki je widzą. Najwięcej radości 
sprawiało im gdy wóz jechał ulicami Rydułtów co nie było 
rzadkością. To był naprawdę piękny widok i odgłos: stukot 
kopyt końskich, turkot kół, pokrzykiwanie furmana, świst 

bata i wesołe głosy dzieci. Nie sposób było 
nie patrzeć, a to było najważniejsze dla 
jadących na górze dzieci. Załadowane wo-
zy wjeżdżały na podwórze. Dla dzieci był 
to znowu moment największej frajdy, bo 
„zjeżdżały” z wozów wprost w ręce doro-
słych, którzy je łapali. Radocha – piski, 
okrzyki, śmiechy po prostu zadowolenie. 
Wozy zaś ze zbożem zajeżdżały zaś pod 
zadaszenia – wiaty lub rozładowywano do 
stodół żeby snopki nie zamokły, bo młóce-
nie zboża odbywało się dopiero w kolej-
nych dniach. CDN  

Horacy   

Stare dobre czasy... 



SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I 
URZĘDU 

za okres od 18 czerwca do 24 wrze śnia 2014 
roku 

Referat Inwestycji  
 

1. MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ  
Uzyskano decyzje zezwalaj ące na realizacj ę inwesty-
cji drogowej w zakresie etapów: I; II i III. Biuro pro-
jektów przekazało do zatwierdzenia projekt tymcza-
sowej organizacji ruchu. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 29 
sierpnia.  
Warto ść umowy : 180.810,00 zł 
 
2. BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. RA-

DOSZOWSKIEJ 
Projektant dostarczył projektu p ętli autobusowej w 
dniu 31 lipca.  
Warto ść umowy : 14 760,00 zł  
 
3. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI UL. RADO-

SZOWSKIEJ W RYDUŁTOWACH  
W dniu 4 lipca dokonano odbioru ko ńcowego zada-
nia. W ramach przeprowadzonej inwestycji przebu-
dowano odcinek drogi o długo ści około 259 m, doko-
nując jednocze śnie korekty niwelety drogi, naprawy 
nawierzchni oraz przebudowano kanalizacj ę desz-
czow ą odprowadzaj ącą wody opadowe z przebudo-
wanego odcinka ul. Radoszowskiej. W ramach inwe-
stycji dokonano równie ż przebudowy sieci telekomu-
nikacyjnej w niezb ędnym zakresie. 
 
4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU UL. STRZELCÓW 

BYTOMSKICH - JAGIELLO ŃSKA 
Uzyskano pozwolenie na budow ę. Trwaj ą prace zwi ą-
zane z ogłoszeniem przetargu na wykonawc ę robót 
budowlanych. 
 
5. MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWO-

WEJ NR 1 
Trwaj ą prace zwi ązane z opracowaniem projektu za-
bezpiecze ń pożarowych budynku SP1 i hali sporto-
wej. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 
października. 
Warto ść umowy: 33 702,00 zł 
 
6. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SZE-

ŚCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
W RYDUŁTOWACH  

Wykonawca robót z dniem 30 czerwca poinformował 
o zakończeniu robót w OSP Radoszowy. W dniu 7 
lipca rozpocz ęto czynno ści odbiorcze, które zako ń-
czyły si ę w dniu 14 lipca podpisaniem protokołu od-
bioru ko ńcowego. W ramach inwestycji w budynku 
OSP Radoszowy: 

wymieniono przewody instalacji c.o., 
wymieniono grzejniki, 

wymieniono kocioł olejowy i zasobnik oleju 
oraz wydzielono pomieszczenie magazy-
nu opałowego, 

przeprowadzono roboty ogólnobudowlane, 
demonta żowe, elektryczne, próby i bada-
nia instalacji c.o. i c.w.u, 

Warto ść realizowanych robót: 133 966,40 zł 
 
Zostały zako ńczone wszystkie roboty instalacyjne i 
remontowe w Przedszkolach Publicznych Nr 2, Nr 3, 
Nr 4, oraz w Zespole Szkół. Dokonano ich odbioru w 
dniu 12sierpnia. W wyniku zako ńczenia inwestycji 
zainstalowano: 

5 kolektorów słonecznych dla Przedszkola 
Publicznego Nr 2, 

5 kolektorów słonecznych dla Przedszkola 
Publicznego Nr 3, 

5 kolektorów słonecznych dla Przedszkola 
Publicznego Nr 4, 

15 kolektorów słonecznych dla Zespołu Szkół  
wraz z instalacj ą solarn ą na obiektach. 

Warto ść robót budowlanych: 194.955,00 zł. 
 
7. MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

W GIMNAZJUM NR 1 
W dniu 16 czerwca rozpocz ęto czynno ści odbiorcze, 
które zako ńczyły si ę w dniu 24 czerwca podpisaniem 
protokołu odbioru ko ńcowego. 
Warto ść dokumentacji projektowej i robót budowla-
nych (formuła zaprojektuj i wybuduj): 184 623,00 zł . 
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej : 62 700,00 zł 
 
8. MODERNIZACJA UL. RACIBORSKIEJ – BOCZNEJ 
W dniu 4 lipca ogłoszono przetarg na roboty budow-
lane. W dniu 22 lipca dokonano otwarcia trzech ofer t, 
które wpłyn ęły w wyznaczonym terminie. Rozpi ętość 
cenowa: od 89 500,21 zł do 119 925,00 zł. 
Najkorzystniejsz ą ważną ofert ę cenow ą złożyło 
Przedsi ębiorstwo Budownictwa Drogowego 
Sp. z o.o. z Rybnika. Z firm ą w dniu 18 sierpnia pod-
pisano umow ę. W dniu 7 sierpnia podpisano umow ę 
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestor-
skiego z Kazimierzem Kondrotem prowadz ącym 
działalno ść pod nazw ą „Projektowanie Nadzory Kon-
drot Kazimierz. W dniu 26 sierpnia przekazano teren  
budowy. 
Warto ść robót budowlanych: 89 500,21 zł 
Termin wykonania robót: 15 listopad. 
 
9. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KO-

MUNALNYCH 
W dniu 20 czerwca, w wyniku przeprowadzonego 
post ępowania przetargowego w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, podpisano umow ę ze spółka z o.o. 
„KAZBUD” z miejscowo ści Warszowice. Trwaj ą pra-
ce projektowe. 
Warto ść prac projektowych wraz z nadzorami autor-
skimi: 39 350,00 zł 
Warto ść robót budowlanych: 1 156 000,00 zł 
Termin realizacji zadania: 30 czerwca 2015 r. 
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10. MODERNIZACJA ULICY ŻELAZNEJ W RYDUŁ-

TOWACH 
Wykonawca robót zako ńczył roboty kanalizacyjne 
związane z kanalizacj ą deszczow ą, odwodnieniem 
oraz przeł ączeniem kanalizacji sanitarnej. Zako ń-
czono roboty nawierzchniowe asfaltowe na ulicy 
Żelaznej oraz na wjazdach i stanowiskach postojo-
wych. Firma PRD Racibórz wykonuje zatwierdzon ą 
stałą organizacj ę ruchu. 
Warto ść robót budowlanych : 838 888,89 zł. 
Termin zako ńczenia prac: 15 pa ździernika. 
 
11. PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO 

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
Najkorzystniejsz ą ofert ę cenow ą (w kwocie 80 19-
6,00 zł) zło żyła firma Instalatorstwo Sanitarne 
Ogrzewania i Gazowe Rudolf Capek z siedzib ą w 
Radlinie. Z firm ą została podpisana umowa na wy-
konanie robót. Funkcj ę nadzoru inwestorskiego peł-
nił pan Marcin Szweda prowadz ący działalno ść go-
spodarcz ą pod firm ą MS INSTAL z siedzib ą w Rybni-
ku. Zawarto z wykonawc ą aneks dotycz ący wydłu że-
nia terminu wykonania robót do dnia 29 sierpnia. 
Wykonawca zrealizował zakres robót w dniu 29 
sierpnia. Odbiór ko ńcowy nast ąpił w dniu 
4 września. 
Warto ść robót budowlanych: 80 196,00 zł. 
 
12. ODWODNIENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW 

JEDNORODZINNY NAD SKARP Ą PKP . 
Projektant wyst ąpił o wydłu żenie terminu opracowa-
nia dokumentacji projektowej do dnia 17 listopada -  
ze względu na wydłu żające si ę procedury zwi ązane 
z uzgodnieniami projektu z PKP PLK. Pro śba pro-
jektanta została rozpatrzona pozytywnie. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 17 
listopada. 
Warto ść umowy : 8 490,00 zł. 
 
13. MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWOD-

NIENIE 
W związku z zaistniałym problemem gruntowym - 
brak mo żliwo ści rozs ączenia wód opadowych ze 
względu na wyst ępuj ące w danym obszarze miasta 
gruntów nie przepuszczalnych Zamawiaj ący odst ą-
pił od realizacji zakresu wykonania odwodnienia 
fragmentu ul. Gajowej. Pozostały zakres odwodnie-
nia pozostaje bez zmian. Ponadto została wydłu żo-
na umowa z Projektantem do dnia 15.12.2014r. oraz 
proporcjonalnie obni żono wynagrodzenie za wyko-
nanie usługi w stosunku do zmniejszonego zakresu. 
termin opracowania dokumentacji projektowej:  
15.12.2014 r. 
Warto ść umowy: 7 450,00 zł.  
 
14. DROGA NA OSIEDLU NA WZGÓRZU 2B-2E  
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie 
internetowej Urz ędu Miasta Rydułtowy i przesłane 
do 6 wykonawców. Do dnia 24 czerwca wpłyn ęło 5 
ofert cenowych w przedziale cenowym od 86 100,00 
do 96 549,11 zł. Najkorzystniejsz ą ofert ę cenow ą w 

kwocie 86 100,00 zł zło żyła firma „D-ART” Firma Bu-
dowlana Damian Ogrodowski z siedzib ą w Rybniku. 
Funkcj ę nadzoru inwestorskiego pełnił pan Piotr 
Jakuszewski prowadz ący działalno ść gospodarcz ą 
pod firm ą PIN Nadzory i Projekty z siedzib ą w Żo-
rach. 
Wykonawca zrealizował zakres robót do dnia 13 
sierpnia. Odbiór ko ńcowy nast ąpił w dniu 
20 sierpnia. 
Warto ść robót budowlanych: 86 100,00 zł. 
 
15. BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIA-
STA RYDUŁTOWY  

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na zapro-
jektowanie i wykonanie 62 przydomowych biolo-
gicznych oczyszczalni ścieków w Rydułtowach. 
Zostały zło żone 3 oferty cenowe od 1 133 076,00 zł 
do 1 174 650,00 zł. Przetarg został uniewa żniony, 
poniewa ż najtańsza oferta przewy ższała kwot ę, jaką 
zamawiaj ący przeznaczył na realizacj ę tego zamó-
wienia. 
  
16. OŚWIETLENIE ULICY JACKA  
Wykonawca zgłosił zako ńczenie robót w dniu 1 lip-
ca. Odbioru ko ńcowego dokonano w dniu 8 lipca. W 
dniu 10 lipca otrzymano decyzj ę o pozwoleniu na 
wycink ę 5 szt. drzew koliduj ących z inwestycj ą. W 
ramach powy ższej decyzji dokonano nasadze ń za-
stępczych na terenie miasta. 
 
17. MUR OPOROWY UL. SKALNA – PROJEKT 
Trwaj ą prace projektowe. 
Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budow ę: 15 wrzesie ń. 
Warto ść dokumentacji projektowej: 4 920,00 zł. 
 
18. MODERNIZACJA MONITORINGU MIEJSKIEGO 
W dniu 30 lipca z uwagi na przeci ągające si ę proce-
dury administracyjne, zwi ązane z uzyskaniem map 
do celów projektowych oraz procesem uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budow ę, aneksowano ter-
min realizacji przedmiotu umowy na wykonanie za-
silania kamery na terenie parku USC do dnia 15 
września. W dniu 11 wrze śnia uzyskano ostatecznie 
pozwolenie na budow ę zasilania w energi ę elek-
tryczn ą kamery monitoringu wizyjnego. W najbli ż-
szym czasie na podstawie przekazanej dokumenta-
cji zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe celem 
wyłonienia wykonawcy robót. 
W dniu 30 czerwca spółka jawna ALFAVISION M.Z. 
Pindel zawiadomiła o zako ńczeniu prac zwi ązanych 
z wykonaniem zasilania oraz monta żem kamery ob-
rotowej zlokalizowanej w rejonie budynku komunal-
nego przy ul. Plebiscytowej 37. W dniu 8 lipca doko -
nano odbioru ko ńcowego.  
Warto ść powy ższej dostawy wyniosła 18 388,50 zł 
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19. MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD 

TORAMI PKP  
Wykonawca robót, firma PRBM EURO-BUT z Tarno-
brzega, uzyskał regulamin tymczasowego prowa-
dzenia ruchu kolejowego w stacji Rydułtowy i przy-
ległych szlakach podczas remontu kładki dla pie-
szych nad torami przy ul.Obywatelskiej.  
Firma od dnia 5 wrze śnia prowadziła roboty remon-
towe w strefie zamkni ętych torów stacyjnych. Aktu-
alnie wykonywana jest faza druga – roboty we-
wnątrz kładki nad czynnymi torami kolejowymi oraz 
pozostałej jej cz ęści znajduj ącej si ę poza torami ko-
lejowymi.  
Warto ść robót: 153 750,00 zł 
Termin wykonania: 31 pa ździernika. 
 
20. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  

BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – SZKOŁA POD-
STAWOWA NR 1 

Najkorzystniejsz ą ofert ę cenow ą w kwocie 28 905,00 
zł zło żyła firma Przedsi ębiorstwo Usługowo-
Produkcyjne „UTEX” Sp. z o. o. z siedzib ą w Gliwi-
cach, z któr ą została podpisana umowa na wykona-
nie dokumentacji projektowej. W dalszym ci ągu 
trwaj ą prace projektowe. 
Planowany  
termin opracowania dokumentacji: 16 luty 2015 r. 
Warto ść umowy: 28 905,00 zł 
 
21. BUDOWA ULICY RADOSZOWSKIEJ – BOCZNEJ 
Pismem z dnia 2 wrze śnia projektant wyst ąpił o 
zmian ę terminu wykonania opracowania dokumen-
tacji projektowej ze wzgl ędu na wydłu żające si ę pro-
cedury uzyskania materiałów geodezyjnych w Sta-
rostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. Pro śba pro-
jektanta została rozpatrzona pozytywnie. 
Warto ść umowna prac projektowych: 18 327,00 zł 
Termin wykonania opracowania: 30 listopada. 
  
22. KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁO-

WEGO TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ  
W dniu 18 czerwca zawarto umow ę z firm ą SKAR 
Centrum z Kielc na wykonanie bada ń geotechnicz-
nych wraz z opracowaniem dokumentacji geotech-
nicznej terenów inwestycyjnych nr 1 i 2. Wykonaw-
ca dokonał bada ń i opracował dokumentacj ę geolo-
giczn ą. W dniu 13 czerwca zawarto umow ę z Pra-
cowni ą Przyrodnicz ą SOSENKA Swietłana Jankow-
ska ze Szczecina na wykonanie dokumentacji den-
drologicznej potwierdzaj ącej poprzemysłowy cha-
rakter terenów inwestycyjnych nr 1 i 2. 
Firma wykonała i przekazała stosowne opracowa-
nie. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opraco-
wanie dokumentacji projektowej. Zło żona została 
jedna oferta cenowa, która przewy ższyła kwot ę jaką 
zamawiaj ący przeznaczył na realizacj ę zamówienia. 
Przetarg uniewa żniono. Ogłoszono drugi przetarg 
nieograniczony na opracowanie dokumentacji prze-
targowej. Otwarcie ofert nast ąpiło w dniu 9 wrze-
śnia. Zło żono 11 ofert cenowych na kwoty od 
149 961,60 zł do 528 900,00 zł. Trwaj ą prace komisji 

przetargowej.  
 
23. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PSZOK  
W dniu 26 czerwca została zawarta umowa z Remi-
giuszem Machejem prowadz ącym działalno ść go-
spodarcz ą pod firm ą ML Design Remigiusz Machej, 
przedmiotem której jest opracowanie projektu bu-
dowlano-wykonawczego przebudowy drogi dojaz-
dowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych przy ulicy Jesionowej w Rydułtowach. 
Trwaj ą prace projektowe. 
Warto ść prac projektowych: 6 900,00 zł 
Termin opracowania dokumentacji : 15 grudnia. 
 
24. AUDYT BUDYNKU STRA ŻY POŻARNEJ PRZY 

UL. TRAUGUTTA W RYDUŁTOWACH 
W dniu 1 wrze śnia została zawarta umowa na wyko-
nanie audytu energetycznego ze Sławomirem Kwia-
toniem prowadz ącym działalno ść gospodarcz ą w 
Rybniku. Trwaj ą prace projektowe. 
Warto ść umowy: 2 800,00 zł 
Termin opracowania audytu: 30 wrze śnia. 
 
 
 

Serdeczne podziękowania dla pana  
prezesa Henryka Machnika 

oraz całego  
Towarzystwa Miłośników Rydułtów 

za profesjonalne  
zorganizowanie  Festiwalu Stowarzyszeń, 

a w szczególności 
za patriotyczną uroczystość poświęconą 

92 rocznicy przyłączenia Rydułtów do 
Polski. 

  

Składam także wyrazy uznania dla 
wszystkich rydułtowskich Stowarzyszeń, 

które uczestniczyły w Festiwalu 

za jego ubarwienie swoimi atrakcyjnymi i 
bogatymi prezentacjami. 

  

                                                                       
                 Burmistrz Miasta Rydułtowy 

                                                                       
         Kornelia Newy 
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ADRES: Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich 9 
(NZOZ) Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna  

lek. med. Andrzej Konieczny 
Rejestracja tel. 32 457 64 37 

WYKONYWANE BADANIA USG:  
- jamy brzusznej            - piersi 
- układu moczowego      - jąder 
- tarczycy                         - ortopedyczne 
- ślinianek                        - szyi 
 
 
 

 

                 DOPPLER: 
- tętnic szyjnych i kręgowych 
- żył oraz tętnic kończyn dolnych 
- aorty brzusznej 

KOMPLEKSOWA  

DIAGNOSTYKA 

USG 

COLOR-DOPPLER 

Dni Rydułtów 
Składam serdeczne podziękowanie n/w osobom za wkład pracy w przygotowanie i obsługę stoisk na „Dniach Rydułtów”: Adolfowi Wi-
dera, Bogumiłowi i Weronice Kosowski, Barbarze Pałka, Józefowi Dwornik, Róży Machnik, Ryszardowi Malerz, Henrykowi Mańka, 
Krystynie i Krystianowi Gajda, Henryce Migalskiej, Stefanii Stebel, Janowi Swoboda, Erwinowi Kosteczko, Jerzemu i Łukaszowi Majer, 
Reginie Kałuża, Jolancie Otawa, Elżbiecie i Jerzemu Jankowskim.  
 

Festiwal Stowarzyszeń w Wodzisławiu Śląskim 
Serdeczne dziękuję zespołowi „Czelodka” z p. Sylwią Jakubiec na czele, oraz zespołowi Rzuchowianki z p. Małgorzatą Grzeniek i Miło-
śnikami z TMR-u za występ na „Festiwalu Stowarzyszeń” w Wodzisławiu Śląskim, oraz obsłudze naszych stoisk: paniom Alicji Koło-
dziej i Joannie Rusok. 
  

Festiwal Stowarzyszeń w Rydułtowach 
Składam wyrazy uznania i podziękowania dla całej niżej wymienionej ekipy, która pod moim kierunkiem przygotowała  
i zrealizowała zadania w ramach 2-dniowego „Festiwalu Stowarzyszeń” na rynku w Rydułtowach. Byli nimi: Jerzy Majer, Łukasz Ma-
jer, Henryk Mańka, Stefania Stebel, Jan Swoboda, Alicja Pawełek, Alicja Kołodziej, Ryszard Malerz, Róża Machnik, Bogumił Kosow-
ski, Barbara Pałka, Józef Dwornik, Eugenia Habram, Regina Kałuża, Krystian Gajda, Jerzy Jankowski, Franciszek Paprotny. Równie 
gorące podziękowania składam uczestnikom defilady z okazji 92 rocznicy włączenia Rydułtów do państwa polskiego. Byli nimi między 
innymi: Burmistrz Kornelia Newy, Ks. Dziekan Konrad Opitek, major W.P W. Wojaczek, Z-ca Starosty pow. Zbigniew Seemann, Z-cy 
przewodniczącego Rady Miasta Barbara Wojciechowska i Michał Pierchała, p. Danuta Motyczka – reprezentująca posła Ryszarda Za-
wadzkiego, p. Sabina Grzywacz reprezentująca Senatora Adama Zdziebło, radni: Zbigniew Szurek, Barbara Baron, Marek Wy-
styrk, Franciszek Panic, młodzież, nauczyciele z p. Dyr. Iloną Lemiesz na czele, młodzież L.O., harcerze naszego rydułtowskiego 
Hufca ZHP, byli instruktorzy ZHP ze Stowarzyszenia „Czuwaj”, pi ęknie ubrana młodzież z SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 i przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych z miasta Rydułtowy. Szczególne podziękowanie składam pocztom sztandarowym rydułtowskie-
go Hufca i SP-1, Orkiestrze KWK Rydułtowy i majoretkom, firmie obsługującej nagłośnienie, Zakładowi Gosp. Kom. za sprawne 
przygotowanie sceny i sprzętu, zespołowi wokalnemu pana Stefana Drożdżoka, a zwłaszcza dzieciom i nauczycielom Szkoły Mu-
zycznej za przepiękny okolicznościowy występ, a na koniec Senatorowi Adamowi Zdziebło, który za pośrednictwem p. Arkadiusza 
Skowrona ufundował przepiękny, pyszny i potężny tort imituj ący część przedwojennego Śląska, która została włączona do Polski. 
Za drugi dzień gorąco dziękujemy wszystkim Stowarzyszeniom, które uczestniczyły w „Festiwalu Stowarzyszeń” oraz p. Burmistrz 
Kornelii Newy za stalą i czynną obecność i oczywiście występującym zespołom: dzieciom z zespołu „Czelodka”, zespołowi 
„Pszowiki”, zespołowi „Kokoszyczanki”, zespołowi harcerskiemu, Grzegorzowi Szyra, zespołowi „Rzuchowianki z Miło śnikami z 
TMR-u” i wreszcie zespołowi muzycznemu Orkiestry KWK Rydułtowy.    
 

Henryk Machnik 
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Emeryci i renciści bez deputatów 

 
Od 1 stycznia 2015 r emeryci i renciści z Kompanii 
Węglowej zostaną pozbawieni węgla – postanowił 
Zarząd Spółki, wypowiadając tym samym porozu-
mienia zawarte z organizacjami związkowymi. 
Wypowiedzenia dokonano z zachowaniem trzy-
miesięcznego okresu, który upływa z dniem 31 
grudnia 2014 r. Jednocześnie KW poinformowała, 
że wraz z pozostałymi spółkami wydobywczymi 
wystąpiła do rządu RP z wnioskiem o przyjęcie 
przez Skarb Państwa finansowania tego świadcze-
nia dla uprawnionych osób. - To była trudna, ale i 
niezbędna decyzja. Alternatywą była utrata kapita-
łów własnych i założenie wniosku o upadłość. Za-
rząd temu zapobiegł. Uzyskaliśmy stabilizację fi-
nansową firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy dla 
47 tyś. ludzi. Nie mieliśmy więc żadnych wątpli-
wości, podejmując tę uchwałę. Teraz musimy za-
biegać o długoterminowe źródła finansowania, któ-
re pozwolą nam na wdrożenie programu restruktu-
ryzacji, zapewniającego firmie poprawę efektyw-
ności i stabilną pozycję rynkową. Działania Zarzą-
du nie mają charakteru restrykcyjnego wobec by-
łych pracowników. Szanujemy prawa nabyte eme-
rytów i rencistów do bezpłatnego deputatu węglo-
wego. Kompania nie może jednak ponosić dalej 
kosztów tego świadczenia. To jest obowiązek pań-
stwa, które te prawo przyznało i gwarantuje. Tak 
jak w przypadku kolejarzy ich uprawnienia do de-
putatu węglowego realizowane są przez państwo, 
tak powinno być też z górnikami – wyjaśnia Miro-
sław Taras, Prezes Zarządu KW SA.  

 
Artykuł z „Trybuny Górniczej”   

 

Szkoła Muzyczna YAMAHA  

W Szkole Muzycznej YAMAHA w Sosnowcu, Raciborzu, 
Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdroju naucza się najnowo-
cześniejszym programem edukacji muzycznej opartej o zasa-
dę „Nie ma ludzi niemuzycznych, są tylko nieodkryte talen-
ty”. Zajęcia prowadzone są przez  najlepszych 
 i najwybitniejszych muzyków takich jak: finalistka „The 
Voice of Poland” – Joanna Smajdor, a także Konrad Cygal z 
„Bitwy o  Głos”.   
Szkoły Muzyczne YAMAHA to najwyższy poziom zajęć oraz 
znakomite efekty. System nauczania jest jednym z najwięk-
szych systemów edukacji muzycznej na Świecie. Obecnie w 
44 krajach w szkołach YAMAHA uczy się ok. 700 tysięcy 
uczniów.   
W związku z poszukiwaniem nowych, jeszcze nie odkrytych 
talentów Szkoły Muzyczne YAMAHA w  Sosnowcu, Racibo-
rzu, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdroju ogłosiły nabór 
na rok szkolny 2014/2015. W ofercie szkoły każdy znajdzie 
coś dla siebie. Lekcje prowadzone są dla dzieci  od 4 miesią-
ca życia, młodzieży i dorosłych. 
Szkoła Muzyczna YAMAHA zaprasza na zapisy w progra-
mach: 
NIEMOWLAKI W KRAINIE D ŹWIĘKÓW – program prze-
znaczony dla niemowląt od 4 miesiąca życia, podczas którego 
rodzic z dzieckiem śpiewa piosenki, tańczy i gra na instru-
mentach perkusyjnych. Umuzykalnienie dziecka ma wpływ 
na rozwój i spokój dziecka. 
SZKRABY I MUZYKA – program dla dzieci w wieku od 18 
miesięcy do 4 lat, podczas którego poza tańcem, śpiewem, 
grą na instrumentach dzieci wykonują prace plastyczne na-
wiązujące do tematu zajęć. 
JMC JUNIOR MUSIC COURSE – to program dla czterolat-
ków, rozwijający wrażliwość muzyczną, kreatywność i słuch 
muzyczny, dodatkowo uczący gry na keyboardzie. 
FUN KEY KIDS – nauka gry na keyboardzie dla dzieci od 6 
roku życia 
FUN KEY – nauka gry na keyboardzie dla dzieci od 8 roku 
życia, młodzieży i dorosłych 
GITARA KLASYCZA – nauka gry na gitarze od 7 roku życia 
PERKUSJA 
ŚPIEW       
        NOWOŚĆ !  
Guitar Encounter - rewelacyjny program do nauki gry na gita-
rze elektrycznej 
W wrześniu Szkoła zaprasza wszystkich chętnych na bezpłat-
ne zajęcia próbne, na które można się umówić dzwoniąc do 
sekretariatów. – tel. 32 47 30 767, 32 263 40 11 lub rejestru-
jąc się na stronie www.anderski.pl 
 
 
Serdeczne podziękowania składamy rodzinie z gmi-
ny Krowiarki, za przekazanie nam na „Dni Ryduł-
tów” kuchni śląskiej z lat 50-tych, a także Janowi 
Klapsia, za wypożyczenie na „Dni Rydułtów” i 
„ Święta Stowarzyszeń” jego myśliwskich trofeów.  

Za Zarząd TMR-u 
Prezes  

Henryk Machnik 

Otrzymali śmy podziękowanie od  
Starosty Powiatu Wodzisławskiego pana 

Tadeusza Skatuły za udział  
Towarzystwa Miłośników Rydułtów  

w Festiwalu Organizacji Pozarządowych 
w Wodzisławiu, w tym za piękną  

wystawkę, oraz za występy zespołu  
Czelodka i zespołu Rzuchowianki  

z Miłośnikami.  
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Przychodzi Jasio w odwiedziny do dziadka. 
Nagle pod kominkiem spostrzegł skórę tygrysa 
Mówi do dziadka: 
- Dziadku, dziadku, opowiedz mi jak to było z tym tygrysem!! 
- Wybrałem się kiedyś do lasu. Wziąłem ze sobą strzelbę, tak 
na wszelki wypadek. Idę sobie, idę, wtem słyszę, a w krzakach 
czai się tygrys. No to ja PACH, PACH, strzelam i uciekam, a 
on biegnie za mną i się ślizga. To ja znowu PACH, PACH, 
strzelam i uciekam, a on biegnie za mną i się ślizga. To ja zno-
wu… 
- Kurczę, dziadku - przerywa Jasio - ale ty byłeś odważny… Ja 
to bym się od razu sfajdał ze strachu w spodnie.  
- A tym myślisz bałwanie, na czym ten tygrys się ślizgał?! 
 
 
Są 90-te urodziny dziadka. Jasiu przychodzi do niego i mówi: 
- Dziadziuś, mam dwie wiadomości - dobrą i złą, którą wolisz 
najpierw? 
- Dobrą. 
- Na twoich urodzinach będą striptizerki! 
- Oooo, bardzo fajnie! A ta zła? 
- Będą w twoim wieku… 
 
 
Do McDonalda wchodzi małżeństwo staruszków (ok. 90 lat). 
Babcia siada przy stoliku, a dziadek idzie zamówić zestaw 
(cola, hamburger i frytki) 
Dziadek siada przy stoliku, bierze dwa kubeczki i nalewa do 
nich równo po połowie, następnie bierze frytki i i robi dwie 
równe porcje, następnie wyjmuje nożyk i kroi równiutko ham-
burgera na pół. 
Całą sytuację obserwuje student, żal mu się ich zrobiło, pod-
chodzi i mówi: 
- Przepraszam że przeszkadzam, ale może może kupić państwu 
drugi taki zestaw? 
Babcia: 
- Bardzo Pan uprzejmy, ale dziękujemy. Jesteśmy małżeń-
stwem od 70 lat i my się tak wszystkim po równo dzielimy. 
Student odchodzi, ale zauważa, że babcia siedzi cichutko a 
dziadek się zajada. Podchodzi jeszcze raz i pyta: 
- Dlaczego Pani nie je? 
- Czekam na zęby 
 
 
- Jasiu, dlaczego nie byłeś wczoraj w szkole? 
- Bo wczoraj umarł mój dziadek 
- Nie kłam, wczoraj widziałam twojego dziadka w oknie. 
- Tatuś wystawił go przy oknie, bo listonosz szedł z rentą.  
 
 

 
 

CZAS NA... DYNIĘ! 
 
W okresie jesiennym trzeba 
zwracać większą uwagę na 
stan naszego zdrowia. Zdradli-
we warunki pogodowe mogą 
nieraz przyprawić nas o przy-
s ł o w i o w y  b ó l  g ł o w y .  
W tym okresie należy dostar-
czać do naszego organizmu 
dużej ilości witamin i minera-
łów aby czuć się zdrowo. 
 Dynia, warzywo należą-
ce do roślin jagodowych, po-
siada wiele właściwości kosmetycznych i odżywczych. 
100g dyni zawiera tylko 39 kcal. Wapń, fosfor, żelazo, 
magnez oraz witaminy A1, B1, B2, C, E usprawniają 
procesy odpornościowe organizmu, poprawiając jego 
kondycję, zapewniając młody wygląd oraz dobre sa-
mopoczucie.  
Wzbogacajmy naszą dietę o potrawy z dyni. Zapewni 
nam to nie tylko piękny wygląd ale również wprawi w 
dobry nastrój, urozmaicając naszą dietę. 
 
Przepis na pieczoną dynię z ziołami 
 
SKŁADNIKI: 
- dynia 
- czosnek 
- rozmaryn 
- tymianek 
- oliwa 
- sól 
- pieprz 
 
 Dynię tniemy na plastry grubości ok. 2 cm i 
smarujemy o l iwą ,  posypujemy zio łami  
i przyprawami i układamy na blasze do pieczenia, do-
d a j ą c  o b r a n y  z  ł u p i n  c z o s n e k .  
Pieczemy ok. 15 minut w temp. 180 stopni. Czas pie-
czenia zależy od grubości plastrów. 
 Tak przygotowana dynia to doskonały dodatek 
do dań lub urozmaicenie jesiennych kanapek. Piekąc 
dynię bez ziół, możemy ją zmiksować i zamrozić, zimą 
będziemy mieli wspaniałą podstawę do rozgrzewają-
cych dyniowych potraw. 

 
Karolina Freund 

 

 

 

Humor, humor, humor!!! 
 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
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Relacja z Festiwalu Stowarzyszeń 
w Rydułtowach  

Festiwal Stowarzyszeń podzielony był na dwie czę-
ści. W piątek 12-09-2014 r. miała miejsce impreza o charak-
terze patriotycznym, związana z 92 rocznicą włączenia Ry-
dułtów do Państwa Polskiego. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 15:00 pod szkołą 
podstawową nr 1 w Rydułtowach, gdzie uformował się koro-
wód złożony z mieszkańców i zaproszonych gości. Przy 
dźwiękach Orkiestry KWK Rydułtowy pod batutą Jana Wo-
jaczka z towarzyszeniem majoretek i pocztów sztandarowych  
pochód przeszedł na rynek, gdzie miała się odbyć uroczy-
stość. Konferansjerem był wiceprezes Towarzystwa Miłośni-
ków Rydułtów Jerzy Majer. Zgromadzeni mieszkańcy mieli 
okazję wysłuchać nowopowstałego rydułtowskiego hejnału. 
Była to druga okazja do jego wysłuchania. Pierwsze  wykona-
nie hejnału miało miejsce w czasie Dni Rydułtów. Jak przy-
stało na oficjalną uroczystość odśpiewany został także Hymn 
Państwowy.  

Następnie doszło do bardzo podniosłego wydarzenia. 
Przedstawiciele różnych grup społecznych złożyli na ręce 
przedstawicieli władz państwowych historyczne raporty – 
Akty dobrej woli. Raporty odebrali m.in.  wdowa po senato-
rze Antonim Motyczce, p. Danuta Motyczka oraz Burmistrz 
Miasta Rydułtowy Kornelia Newy. Następnie dla upamiętnie-
nia Ślązaków, którzy oddali życie za swoją „małą Ojczyznę” 
dzieci wypuściły w powietrze balony, które wzniosły się ku 
niebu.  

Kolejnym punktem programu był występ majoretek, 
którym przygrywała Orkiestra KWK Rydułtowy. Następnie 
nastąpiło okolicznościowe przemówienie Burmistrz Kornelii 
Newy. Po niej na scenie zaprezentowała się młodzież z gim-
nazjum nr 1. Jednak punktem programu, na który wszyscy 
czekali był wykonany specjalnie na tą okoliczność tort. Tort 
przedstawiał terytorium Województwa Śląskiego, które zosta-
ło przyłączone do Polski po plebiscycie. Tort był prezentem 
dla mieszkańców, ale także niespodzianką dla obchodzącego 
tego dnia swoje urodziny Jana Swobody. Jest on wieloletnim 
członkiem Towarzystwa Miłośników Rydułtów, wielkim spo-
łecznikiem i jednym z głównych inicjatorów odłączenia się 
Rydułtów od Wodzisławia Śląskiego.  

Ostatnim punktem programu w pierwszym dniu Fe-
stiwalu był koncert dzieci ze Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
Pawła Świętego w Rydułtowach. Największy zachwyt wzbu-
dziło wykonanie przez dzieci utworu „He’s a pirate”, czyli 
motywu przewodniego serii filmów „Piraci z Karaibów” 

Drugi dzień imprezy poświęcony był organizacjom 
pozarządowym. Na rynku od samego rana stawiane były na-
mioty, w których organizacje, które zgłosiły chęć udziału, 
prezentowały swe dokonania. Swe stoiska prezentowały: 
„Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Ry-
dułtowach”, „Moje Miasto”, Stowarzyszenie „Amazonki”, 
Stowarzyszenie „Nowsi”, Uczniowski Klub Sportowy „Piątka 
Plus”, „Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego”, 
Chór Lira, Stowarzyszenie „Skat”, Stowarzyszenie Numizma-
tyków, Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg 
Rydułtowy, „Akcja Katolicka”, „Pikotki”, „HDK PCK Ry-
dułtowy” oraz organizator imprezy „Towarzystwo Miłośni-
ków Rydułtów”. Przedstawiciele stowarzyszeń w krótkich 
wystąpieniach prezentowali swoje organizacje.  

Drugi dzień imprezy swymi występami uświetniły 
następujące zespoły folklorystyczne: ”Czelodka”, 
„Kokoszyczanki”, „Pszowiki”, „Rzuchowianki z Miłośnika-
mi”. Na scenie zaprezentowali się także harcerze ze szczepu 
„Bł ękitne Niebo”. Rozstrzygnięte zostały także konkursy na 
„najładniejsze stoisko”, który wygrało Stowarzyszenie Ro-
dzin i Osób Niepełnosprawnych, oraz na „Najpiękniejsze 
otoczenie domu i najpiękniejszy balkon”. Wyniki ogłosił 
przewodniczący komisji konkursowej Krystian Gajda. Laure-
aci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. W trakcie 
trwania festiwalu odbył się także konkurs wiedzy o Rydułto-
wach. Test rozwiązywali przedstawiciele wszystkich stowa-
rzyszeń obecnych na imprezie. Jury w składzie Stanisław 
Brzęczek i Łukasz Majer, po sprawdzeniu wszystkich arkuszy 
wyłoniło zwycięzcę, którym zostało Stowarzyszenie 
„Nowsi”, o włos wyprzedzając „Stowarzyszenie Rodzin  
i Osób Niepełnosprawnych”. Konferansjerką w drugim dniu 
festiwalu była wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ryduł-
tów Alicja Kołodziej. 

Na zakończenie imprezy zgromadzonej publiczności 
zaprezentował się zespół muzyczny Orkiestry KWK Rydułto-
wy. Specjalne podziękowania należą się dyrekcjom szkół, i 
Komendzie Hufca ZHP Rydułtowy, które zadbały nie tylko o 
frekwencję dzieci ale również o to, że zaprezentowała się 
młodzież w strojach ludowych, a harcerze w mundurach.  

Łukasz Majer 

PS. Od redakcji: podobne artykuły przesłała nam 
pani Kamila Mytyk z tygodnika Nowiny Rybnickie a arty-

kuły o Festiwalu ukazały się w Nowinach Rybnickich  
i Wodzisławskich.  

 

Z okazji Dni Rydułtów odbyły się w piwiarni „Warka” 
turnieje zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów 

przy współudziale Urzędu Miasta: 

• Brydża Sportowego w dniu 23-08-2014 r. 

Zwycięzcy: Barbara Larysz i Tomasz Prądzyński SBR 
Racibórz 

• Skata w dniu 30-08-2014 

Po wakacyjnej przerwie Towa-
rzystwo Śpiewu Cecylia wzna-
wia swoją działalność śpiewa-

czą. Wszystkich chętnych  
zapraszamy do wspólnego 

śpiewania  
w poniedziałki o 18.00 i czwartki o 12.30 
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Zakończenie sezonu górskich wycieczek 

 
06 września odbyła się ostatnia z tegorocznych wy-

cieczek górskich organizowanych przez Urząd Miasta. Wielo-
letnią tradycją związaną z tymi wyjazdami jest „pożegnalne” 
pieczenie kiełbasek na ostatniej wycieczce. Nie inaczej było 
tym razem. Jednak zanim nadszedł czas na ten poczęstunek, 
ruszyliśmy w góry, by godnie pożegnać turystyczny sezon. 
Autokar zawiózł nas do Łodygowic, skąd rozpoczęliśmy wę-
drówkę. Tradycyjnie już, nie wszyscy zdecydowali się na 
zdobywanie szczytów. Ta grupa została przez kierowcę auto-
karu zabrana nad zaporę w Tresnej, gdzie mieli spotkać się  
z resztą grupy kilka godzin później. 

W tym czasie rydułtowscy wędrowcy byli już na 
szlaku. Ze wspomnianych Łodygowic trasa wiodła na Czupel. 
Był to najtrudniejszy odcinek trasy. Gwoli ścisłości jednak 
trzeba zaznaczyć, że trasa na ostatnią wycieczkę była tak za-
planowana, by nawet niedzielni turyści, którzy pierwszy raz 
zdecydowali się na wędrówkę po górach dali radę ją przejść. 
Po zdobyciu Czupela (933 m n.p.m.) naszym kolejnym celem 
była Magurka (909 m n.p.m.). Stamtąd rozpoczęliśmy już 
zejście do autokaru. Po drodze, niejako z marszu zdobyliśmy 
jeszcze jeden szczyt – Rogacz (898 m n.p.m.) 

Zgodnie ze wspomnianą tradycją, po zejściu do auto-
karu wyruszyliśmy do Tresnej nad zaporę, gdzie oczekiwała 
już na nas druga grupa. W czasie gdy my zdobywaliśmy 
szczyty, oni również nie próżnowali. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się rejs statkiem po jeziorze Żywickim. Wielką 
atrakcją była piękna panorama ze szczytem sławnej góry Żar, 
na której znajduje się elektrownia szczytowo – pompowa. 
Napawając się tymi urokliwymi widokami, pośród szczytów 
Beskidów posililiśmy się pożegnalną kiełbaską i wyruszyli-
śmy w podróż do Rydułtów. 

Tego typu akcje, które organizuje UM są dla miesz-
kańców niezwykle cenne. Pozwalają w letnie soboty wyrwać 
się z codzienności, z nawału prac. Dzięki tym wyjazdom 
mieszkańcy Rydułtów mogą odetchnąć świeżym górskim 
powietrzem, nacieszyć się cudownymi widokami. Wyjazdy 
pozwalają „naładować akumulatory” by sprostać wyzwaniom 
jakie niesie kolejny tydzień. Miejmy nadzieję, że w przyszło-
rocznym budżecie urzędu również znajdą się środki na te gór-
skie wycieczki, które są już wieloletnią tradycją. Kto wie, 
może nawet uda się wrócić do stanu sprzed kilku lat, gdy  

w góry piechurów zawoziły dwa autokary, wycieczki odby-
wały się co tydzień, a rydułtowicy nie byli ograniczeni jedy-
nie dwoma wyjazdami w sezonie.  

Na razie jednak cieszymy się z tego co mamy,  
i z optymizmem patrzymy w przyszłość. 

Autor: Łukasz Majer 

  Prezentacje Rydułtowskich Organizacji   
Na dzień 12 i 13 września Towarzystwo Miłośników Ryduł-
tów całościowo przygotowało i zrealizowało Festiwal Organi-
zacji Pozarządowych działających w Rydułtowach. Przygoto-
wania  i rozmowy  w formie narad, spotkań i rozmów  
z przedstawicielami Władz i Organizacji trwały od miesiąca 
marca. Uroczystości związane z 92. rocznicą przyłączenia 
Śląska do Polski zapoczątkował przemarsz korowodu spod 
Szkoły Podstawowej nr 1 na Rynek z udziałem Pocztów 
Sztandarowych, przedstawicieli Samorządów, władz lokal-
nych, Wojska Polskiego, duszpasterza, orkiestry, majoretek, 
młodzieży szkolnej i przedstawicieli Organizacji Pozarządo-
wych. Uroczystość przekazania Aktów Dobrej Woli przedsta-
wicielom Władz, odegranie hejnału Rydułtów i Hymnu Pań-
stwowego  oraz wypuszczenie kolorowych baloników, miało 
podniosły i uroczysty charakter. 
   W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Dęta pod batutą 
Jana Wojaczka wraz majoretkami, wystąpiła wokalnie  mło-
dzież z Gimnazjum nr 1 z Zespołu „Turbulencja”, oraz 
uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia „Pod Nutką” pod kie-
runkiem P. dyr. Anny Urbańczyk z bardzo bogatym progra-
mem wokalno muzycznym. Uroczystość (tuż przed ulewnym 
deszczem) zakończyła się degustacją okazjonalnego tortu  
z lukrowanymi granicami Śląska – ufundowanego przez sena-
tora Adama Ździebło. Przygotowaniem programowym zajmo-
wał się całościowo Prezes TMR - Henryk Machnik 
 

Pragnę  w tym miejscu serdecznie przeprosić P. Danutę 
Motyczka za lapsus podczas prezentacji.                                                                      

Jerzy Majer 

Zainteresowanych bezpłatnymi poradami  
prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na 

stronę internetową:  
www.fopc.org.pl 
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Klimaty muzyczne w Sali Teatralnej „Feniks” 

 
21.09. odbył się koncert muzyki rozrywkowej na kanwie sło-
wa mówionego pt. „Najpiękniejsze są miłości, których nie 
ma”. Wykonawcami byli Pani Agnieszka Babicz piosenkarka, 
aktorka teatralna, filmowa i estradowa. Nagradzana na festi-
walach w Sopocie, Kołobrzegu i Zielonej Górze gdzie otrzy-
mała Grand Prix za repertuar Anny German. Pan Joachim 
Perlik, wokalista i pianista znany z wykonań piosenki Nieme-
na, słowo wiążące należało do Pani Anity Sajnóg, piosenkar-
ki, aktorki, muzyka, zaś wykonawcom towarzyszył zespół 
Big4Band.  
 
Repertuar składał się z piosenek z tekstami Osieckiej i Kofty, 
które zostały wybrane tematycznie do treści Ona – kobieta po 
przejściach On – mężczyzna z przeszłością. To poezja śpie-
wana, mówiąca o uczuciach, miłości i zdradzie, radościach  
i tęsknocie. To prawda o codzienności ale o finale nieznanym. 
Zagadka miłości którą przeżywali również autorzy.  
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) poetka, dziennikarz, reży-
ser filmowy, córka pianisty Wiktora Osieckiego. Jej pierwszą 
miłością był M.Hłasko, pierwszym mężem W.Frytkowski, 
drugim mężem reżyser W.Jesionka. Była związana z Danie-
lem Passentem (córka Agata) oraz darzyła głębokim uczu-
ciem Jeremiego Przybory. Pośmiertnie odznaczona Orderem 
Odrodzenia Polski. Jej pomniki stoją w Opolu, Tarnowie, 
Warszawie i Rucianem. Napisała około 2000 piosenek, wido-
wisko muzyczne „Niech no tylko zakwitną jabłonie” oraz 
slogan reklamowy „Coca cola – to jest to”. 
Z przeogromnego zbioru jej piosenek korzystali wszyscy wy-
bitni polscy piosenkarze. Jej największe przeboje to: Polska 
Madonna, Sing sing, Niech żyje bal, Nie ma jak pompa, Mał-
gośka, Diabeł i raj, Damą być, Wariatka tańczy, Dziś praw-
dziwych cyganów już nie ma, Piosenka o okularnikach, Kole-
ga Maj, Króliczek, Zielono mi, Nie spoczniemy, Od nocy do 
nocy, Nie żałuję, Mówiłam żartem i wiele innych których nie 
sposób wymienić. 
 
Jonasz Kofta (1942-1988) napisał 104 utwory. Odszedł mło-
do, zmarł w wyniku powikłań po zakrztuszeniu się podczas 
posiłku. Pamiętamy jego największe przeboje. Wakacje  
z blondynką, Jej portret, Pamiętajcie o ogrodach, Śpiewać 
każdy może, Kwiat jednej nocy, Radość o poranku, Do łezki 
łezka, Z tobą chcę oglądać świat a także przewodnią piosenkę 
tego spektaklu „Najpiękniejsze są miłości, których nie ma”. 
Jeremi Przybora zaliczył Agnieszkę Osiecką, Jonasza Koftę  
i Wojciecha Młynarskiego do „twórców wieszcz ów polskiej 
piosenki”.  
 
Dzisiejszy koncert to muzyka, poezja, liryka z filozoficznym 
przesłaniem i stosowaną puentą. A także o tekście nieco prze-
śmiewnym, czasem z ksztą brawury (Szampana nalej mi, 
Gorzko mam). Tak „więc po co ten żal, po co łzy, miłość się 
skończyła ale kwitną bzy” A na finał piosenki przewodnia:  
„Najpiękniejsze są miłości, których nie ma, które jutro może 
przyjdą albo nie”… Za występ duże, duże brawa, dla artystek 
kwiaty, artystom buziak a nam czas na pożegnanie. Niestety. 
 

Krystyna Barnabas 

 

 
Jak aktywnie i zdrowo spędzać wolny czas 
 – mogłeś się dowiedzieć na XV Festynie  

w Gimnazjum nr1 
 Z całą pewnością uśmiech i dobra zabawa, pomimo niesprzy-
jającej pogody, były dewizą festynu odbywającego się 26 
września w Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach. Głównymi bo-
haterami  festynu byli sami uczniowie, którym nie brakowało 
pozytywnej energii. Nie zabrakło także absolwentów- ich 
uczestnictwo to już tradycja. Dopisali zawsze niezawodni 
rodzice i dziadkowie, nauczyciele,  władze miasta, ksiądz 
proboszcz, znajomi- jednym słowem przyjaciele naszej szko-
ły. Mile widzianym gościem, którego niestety zabrakło, było 
obrażone chyba na nas słońce.   
Festyn odbywał się w ramach realizowanego projektu polsko- 
czeskiego „ Healthy Lifestyle”. Jego tytuł brzmiał: „ Jak ak-
tywnie i zdrowo spędzać wolny czas”. Atrakcjami święta 
szkoły były niezwykle kreatywne działania uczniów oraz  
przygotowane przez poszczególne klasy stoiska ze smakoły-
kami. Były słodycze, zdrowe napoje i soki, specjały śląskiej 
kuchni, okazały  tort,  grillowane kiełbaski oraz pieczone kar-
tofle- a wszystko to okraszone wspaniałą muzyką, rytmiczny-
mi tańcami , występami kabaretowymi. Zgrabnych tancerzy z 
„Jeziora  łabędziego” z pewnością nikt nie zapomni. Odbyły 
się także rozgrywki sportowe  z udziałem naszych uczniów, 
kolegów z Opawy, nauczycieli i rodziców. Gwiazdą wieczoru 
-kończącą tegoroczny festyn- był zespół  „The Secret Pro-
ject”. 
Wszyscy mamy ogromną nadzieję, że za rok odbędzie się 
kolejna edycja festynu, na której my zagościmy już jako ab-
solwenci. Święto Pieczonego Kartofla zawsze dla wszystkich  
jest wielkim wydarzeniem. Wierzymy, że za rok dopiszą nam 
również wspaniałe humory, ale tym razem zamiast deszczu  
na niebie zagości  słońce.             
Do zobaczenia za rok! Uczniowie klasy 3E   
Całą sztuką w nauczaniu jest znalezienie dla każdego ucznia 
takiego zadania, w którym mógłby osiągnąć sukces. W ten 
dzień tak wielu z nich zaistniało czy to na scenie, czy w roz-
grywkach sportowych, czy też w artystycznych dekoracjach 
lub w  jeszcze wielu innych działaniach, które można było 
zobaczyć w każdym miejscu szkoły. Gratuluję wszystkim 
nauczycielom!  A rodzice?! Ich zaangażowanie w kulinar-
nych popisach, pieczeniu kartofli, a także w wspieraniu 
uczniów zasługuje na uznanie. Wszystkim gościom, którzy 
nie bacząc na pogodę przybyli, też dziękuję i mam nadzieję, 
że był to czas pełen atrakcji. Co należy sądzić o absolwen-

tach, często już studentach, którzy tak tłumnie przybywają do 
„starej” szkoły? 
Uczniowie, komentując piątkowe wydarzenie, żałowali, że 
tak szybko się skończyło. Może jeszcze więcej konkursów, 
rozgrywek, muzyki, a może i tańce przy ognisku? Chcieli 
więcej i to jest najlepszy potwierdzenie, że było atrakcyjnie.  
Nauczyciele i uczniowie z Czech też byli pod wrażeniem róż-
norodności i rozmachu przedsięwzięcia. 
 „Ważne jest, aby być razem” - ten wpis do kroniki jednego z 
rydułtowików najlepiej  oddaje ideę naszego „Kartofla”! 
 

Alicja Kołodziej dyr. G1                                                                                                     
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Pytania dotyczące Rydułtów 

1. - Jak nazywał się pierwszy dyrektor liceum w 
Rydułtowach? 

2. - W którym roku powstało HSPS? 
3. - W którym roku zmarł najdłużej pracujący Ko-

mendant Środowisko Rydułtowy? 
4. - W jakich latach działał w Rydułtowach harcerski 

„Teatr Amatorski” założony przez dh. Henryka 
Machnika? 

5. - Kto był głównym sponsorem rozbudowy Harcer-
skiego Ośrodka w Jeleśni? 

6. - Czy w Rydułtowach istniały drużyny Młodzie-
żowej Służby Ruchu? 

7. - Do 1975 r Rydułtowami rządzili naczelnicy, 
podaj przynajmniej dwa nazwiska tych naczelni-
ków 

8. - Ile w okresie II wojny światowej w Rydułtowach 
było podobozów KL Auschwitz-Birkenau i gdzie 
się znajdowały? 

9. - Gdzie nocą transportowane były zwłoki pomor-
dowanych więźniów rydułtowskich podobozów 
KL Auschwitz-Birkenau? 

10. - Z jakich narodowości byli więźniowie z ryduł-
towskich podobozów? 

11. - Jak nazywał się żołnierz z Rydułtów którego 
zdjęcie widnieje w książkach historycznych, dot: 
zaślubin Polski z morzem Bałtyckim w roku 1945 
w wyzwolonym Kołobrzegu? 

12. -Z pośród kilkudziesięciu stowarzyszeń działają-
cych w Rydułtowach wymień cztery z nich: 

13. - Pierwsze wzmianki o Rydułtowach? (rok) 
14. - Odkrycie pierwszych pokładów węgla? (rok) 
15. - Budowa kolei w Rydułtowach? (rok) 
16. - Powstanie Izby Pamięci KWK Rydułtowy? (rok) 
17. - Budowa pierwszego wodociągu miejskiego? 

(rok) 
18. - Podłączenie Rydułtów do sieci elektrycznej? 

(rok) 
19. - Budowa „Ratusza” – Urzędu Gminy? (rok) 
20. - Wyzwolenie Rydułtów? (rok) 
21. - Powstanie Ogniska Plastycznego? (rok) 
22. - Pierwsza biblioteka gminna? (rok) 
23. - Uzyskanie praw miejskich? (rok) 
24. - Włączenie Rydułtów do Wodzisławia? (rok) 
25. - Odłączenie się Rydułtów od Wodzisławia? (rok) 
26. - Ile hektarów zajmuje teren Rydułtów?  
27. - Podaj długość tunelu kolejowego? 
28. - Podaj wysokość „Szarloty” rydułtowskiej?  
29. -18.08.1918 r. poległ pierwszy powstaniec Jerzy 

Dembczyk, w którym miejscu stoi jego obelisk? 
30. - Połączenie Kopalni Rydułtowy i Anna? 
31. - Zmiana nazwy Kopalni Charlotta na Rydułtowy? 
32. - Na jaki numer telefoniczny należy dzwonić aby 

powiadomić służbę zdrowia, policję, straż pożar-
ną? 

33. - Z jakimi miastami partnerskimi utrzymuje mia-
sto Rydułtowy kontakt?  

34. - Ile miasto Rydułtowy posiada mieszkańców? 
35. - W okresie od 1992 roku ilu w Rydułtowach było 

burmistrzów lub wice burmistrzów, podaj przy-
najmniej 3 nazwiska?  

36. - Jak nazywa się rzeka płynąca przez Rydułtowy? 

37. - W minionym stuleciu z Rydułtów w Sejmie było 
kilku parlamentarzystów – posłów, podaj dwa 
nazwiska?  

38. - Dlaczego osiedle „Orłowiec” nazywało się 
„Radlikowiec”? 

39. - Jak nazywały się szyby kopalniane które stały na 
obecnym rydułtowskim Stadionie? 

40. - Czy w Rydułtowach istnieje Szkoła Muzyczna? 
41. -ZBOWID to organizacja która skupiała w swych 

szeregach byłych kombatantów, jak nazywa się 
obecna organizacja skupiająca w swych szeregach 
byłych żołnierzy II Wojny Światowej? 

42. - Czy w Rydułtowach znajduje się pomnik ze-
strzelonego samolotu z okresu II Wojny Świato-
wej? 

43. - Ile na terenie miasta znajduje się miejsc pamięci 
narodowych? 

44. - Wymień przynajmniej dwa najstarsze budynki w 
mieście? 

45. - Jak brzmi skrót: Rydułtowskiej Odprężalni Sen-
sorycznej? 

46. - Jak nazywa się w skrócie „Rydułtowska FIKOŁ-
KOWNIA”? 

47. - Czym zajmuje się grupa artystyczna „KONAR”? 
48. - Jakie straże Pożarne istnieją w Rydułtowach? 
49. - Wymień miejsca na terenie Rydułtów gdzie 

znajdowały się targowiska handlowe?  
50. - Na przestrzeni 100 lat jak nazywały się ryduł-

towskie kina? 
51. - Jak nazywają się rydułtowskie chóry ? 
52. - Z chwilą powstania klubu „Naprzód 23” Ryduł-

towy gdzie odbywały się pierwsze mecze piłkar-
skie?  

53. - Ile w Rydułtowach jest rond? 
54. - Jaką zwierzynę dziką oraz ptactwo można spo-

tkać w Rydułtowach? 
55. - W którym roku został wysadzony tunel kolejo-

wy? 
56. - Według legendy w których miejscach w Ryduł-

towach przebywały „UTOPCE”? 
57. - W którym roku powstało Towarzystwo Miłośni-

ków Rydułtów? 
58. - Kto był pierwszym prezesem TMR-u? 
59. - Jak nazywa się prezes TMR-u? 
60. - Na terenie miasta ukazują się gazetki lokalne, 

wymień dwa spośród nich?  
61. - W którym roku w mieście była powódź? 
62. - TMR oraz UM Rydułtowy są corocznymi inicja-

torami przyznawania honorowego tytułu 
„Rydułtowika Roku” ile do tej pory przyznano 
ich? 

63. - Ile lat Rydułtowy były piątą dzielnicą Wodzisła-
wia? 

64. - Jak nazywa się prezydent miasta Wodzisław Śl.? 
65. - Czy na stawie „Machnikowiec” pływały kajaki, 

rowery wodne? 
66. - Z początkiem lat 2000 ile było szkół w Rydułto-

wach? 
67. - Kiedy prawdopodobnie powstała pierwsza szko-

ła w Rydułtowach? 
68. - Jakie obecnie mamy szkoły w Rydułtowach? 
69. - W którym roku powstała Szkoła Podstawowa w 
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Radoszowach? 

70. - Wymień kilka szkół ponadpodstawowych w 
Rydułtowach?  

71. - Budowa Liceum Ogólnokształcącego? (rok) 
72. - Pierwsza murowana szkoła zwana 

„Organistówka” powstała w 1823 roku. W którym 
miejscu stała? 

73. - Kto był pierwszym kierownikiem szkoły po-
wszechnej w Rydułtowach? 

74. -W którym państwie narodził się „Skauting”? 
75. - Kto był twórcą „Skautingu”? 
76. - Jak nazywa się student który przetłumaczył 

Książkę Baden – Pawella pt: „Scouting for 
Boys” (skauting dla chłopców) na język polski? 

77. - Jak nazywa się pierwszy instruktor harcerstwa w 
Polsce? 

78. - Kto był twórcą polskiego Krzyża Harcerskiego? 
79. - Od początku założenia harcerstwa w Rydułto-

wach czyli od 1923 roku do dnia dzisiejszego sto-
pień instruktorski Harcmistrza zdobyło ilu instruk-
torów 18, 22, 38? 

80. - Kto jest patronem harcerzy? 
81. - Podaj datę powstania I DH w Rydułtowach? 
82. - Jak nazywa się pierwsza instruktorka ZHP w 

Rydułtowach? 
83. - Podaj datę powstania harcerstwa w Rydułtowach 

i w której to było szkole? 
84. - Jak nazywali się pierwszy założyciel harcerstwa 

w Rydułtowach? 
85. - Podaj datę powstania drugiej drużyny Harcer-

skiej? 
86. - W 1947 odbyła się wielka manifestacja w Ry-

dułtowach czemu była poświęcona? 
87. - Co oznaczają skróty: ZHP, ONC, NAL, MSR, 

HSPS? 
88. - Jak brzmi 10 pkt Prawa Harcerskiego? 
89. - Podaj rok powołania po raz pierwszy Komendy 

Hufca Rydułtowy? 
90. - Od chwili powstania harcerstwa w Rydułtowach 

było 8 Komendantów Hufca ZHP w Rydułtowach. 
Podaj przynajmniej 4 Komendantów? 

91. - Jak nazywał się najdłużej piastujący Komendant 
Środowiska Rydułtowy? 

92. - W roku 1934 rydułtowski hufiec stał się wydaw-
cą harcerskiej gazety, o jakim tytule? 

93. - w 1939 roku w Rydułtowach powstało POP Pol-
ska Organizacja Powstańcza, na czele tej organi-
zacji stanęli? 

94. - Po II Wojnie Światowej ZHP przestało istnieć. 
Podaj w jakich latach nie było ZHP? 

95. - Przez kilka lat po II Wojnie Światowej ZHP nie 
istniało. Jak nazywała się ta nowa organizacja? 

96. - W 2005 roku w Rydułtowach powstał „Krąg 
Seniora ZHP” Kto założył ten krąg? 

97. - Z czyjej inicjatywy przemianowano „Krąg Se-
niora ZHP na „Stowarzyszenie Ruchu Harcerskie-
go” Czuwaj! Podlegającej Chorągwi Katowickiej 
ZHP 

98. - Jak nazywa się obecny Burmistrz Miasta Ryduł-
towy? 

 

 

Ogłaszamy konkurs z nagrodami!! Jeśli 
znasz odpowiedzi na pytania to:  

odpowiedzi prosimy przesyłać na adres re-
dakcji.  

Wartościowe nagrody rzeczowe czekają!! 

Śladami Juliusza Rogera 

 Nie wszyscy wiedzą, że Juliusz Ro-
ger (czyt. Roger) to nie tylko lekarz i 
inicjator budowy nowego szpitala w 
Rybniku, który od jego imienia otrzy-
mał imię Św. Juliusza. Juliusz Roger 
oprócz leczenia miał dwie pasje: był 
przyrodnikiem i zbieraczem pieśni 
ludowych Śląska, które wydał po pol-
sku. Jego zebrane pieśni mają w swoim repertuarze ze-
społy ludowe, chóry i śpiewane są na biesiadach. Aby te 
pieśni nie poszły w zapomnienie zorganizowano Środo-
wiskowy Festiwal Pieśni „ Śladami Juliusza Rogera”. 
Jego pomysłodawcą jest chór „Seraf” z Rybnika. 

Foto: Festiwalowy  występ naszego chóru „Cecylia”  

 20 września b.r. odbyła się jego IV edycja w Domu 
Kultury w Chwałowicach. Wzięły w nim udział następu-
jące chóry: „Concerto” z Boguszowic, „Seraf” z Rybni-
ka, chór im. J. Rogera z Rud oraz chór „Cecylia z Ry-
dułtów. Był to drugi udział chóru „Cecylia” w festiwalu. 
Chóry zaprezentowały się w repertuarze ludowym, ale 
przynajmniej jedna pieśń musiała pochodzić ze zbioru J. 
Rogera. Spotkanie chórów zakończyło się wspólnym 
poczęstunkiem. Chóry otrzymały upominki m.in. piękne 
albumy i książki o Ziemi Rybnickiej i o Śląsku. Zadanie 
to było współfinansowane ze środków Miasta Rybnika. 
Następny festiwal za dwa lata. 

Elżbieta Jankowska 

Więcej o Juliuszu Rogerze przeczytają Państwo na następnej 
stronie 

Zapraszamy do przeglądania naszej strony 
internetowej tmrrydultowy.pl 
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Juliusz Roger  

Doktor Juliusz Roger urodził się (23.02.1819) w Niederstot-

zingen koło Ulm w Badenii – Wirtembergii. 

Studiował filozofię w Monachium oraz medycynę w Tybin-

dze, gdzie w 1843 roku otrzymał dyplom lekarski i rozpoczął 

pracę w zawodzie. Na Górny Śląsk trafił w 1847 roku przyj-

mując posadę lekarza przybocznego księcia raciborskiego 

Wiktora I. Został mianowany Królewskim Radcą Sanitarnym. 

Leczył rodzinę książęcą, a swoją pracę dzielił między trzy 

ośrodki: Pilchowice, Rudy Raciborskie oraz Rybnik. W Ryb-

niku zainicjował budowę nowego szpitala, który otrzymał imię 

św. Juliusza dla upamiętnienia inicjatora budowy. Dzieła swo-

jego nie dokończył ze względu na nagłą śmierć 07.11.1865 

roku. Szpital jednak powstał w latach 1868/69 z pieniędzy 

społecznych, dzięki staraniom księcia raciborskiego. 

Pasją doktora Rogera była przyroda i zamiłowanie do ludo-

wych pieśni. Miał żywy kontakt z miejscową ludnością, od 

której nauczył się języka polskiego. Zebrał 546 pieśni, które 

wydał po polsku w 1863 roku pt. „Pieśni ludu polskiego na 

Górnym Szląsku. W listach do swoich niemieckich przyjaciół 

(m.in. do Augusta von Fallersleben mówi z przekonaniem 

o polskości Górnoślązaków) porównuje pieśni śląskie z wystę-

pującymi w Polsce. Utrzymywał kontakty z górnośląskimi 

literatami Józefem Lompą oraz Pawłem Stalmachem. 

(Zdjęcie: Grób doktora 

Juliusza Rogera na cmenta-

rzu w Rudach Racibor-

skich.). Juliusz Roger 

umiera podczas polowania 

z księciem raciborskim. 

Powodem miał być zawał 

serca. Okazuje się, iż w 

XIX wieku nie sposób było 

stwierdzić jednoznacznie, 

że to jest zawał serca. Ma-

rek Szołtysek znany histo-

ryk z Rybnika w artykule 

zamieszczonym w NOWINACH (13.07.2011 r.) daje wywód 

o możliwości zastrzelenia Juliusza Rogera. 

Co mogło być powodem „morderstwa”? 

Czy taki Człowiek nie jest godzien, by o nim pamiętać? 

Antoni Tomanek  

Śmiertelny absynt 
Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej 
ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na 
terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli 
ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który za-
wierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia 
konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestiono-
wanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną 
etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. 
Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje 
się w punktach sprzedaży. 
Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spoży-
wanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butel-
kach łudząco przypominających oryginalne produkty, może 
powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć. 
Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem ner-
wu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmiertelna, 
minimalna to tylko 30 ml. W pierwszych godzinach od wypi-
cia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu 
alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmo-
żona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od 
zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości 
metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zabu-
rzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobu-
dzenia). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przy-
śpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle brzu-
cha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie 
czynności serca oraz zaburzenia widzenia (czasem występują-
ce z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) 
ślepoty. 

Informujemy:  
W związku ze zbliżającymi 

się wyborami samorządowy-
mi przedstawiamy ofertę dla 

Komitetów Wyborczych.  
 

- Materiał reklamowy (1 str.) 
250 zł + VAT  
- Włożenie wkładki 100 zł + 
VAT  
 
Gazeta ukaże się z końcem 
października oraz dodatkowo 
12 listopada.  

Prezes TMR  
H. Machnik 
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Tłum na Festiwalu Kołocza Swojskiego  

 
Na IV Regionalnym Festiwalu Kołocza Swojskiego w Żorach 
było smacznie, wesoło i muzycznie. Jurorom na czele 
z Remigiuszem Rączką najbardziej smakował kołocz wypie-
czony przez Koło Gospody Wiejskich z Radlina II. 
Tłumy mieszkańców naszego regionu bawiły się w namiocie 
przy hali sportowej na IV Regionalnym Festiwalu Kołocza 
Swojskiego, który organizuje Senator, a zarazem wiceminister 
rozwoju i infrastruktury Adam Zdziebło wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury.  

Swoje stoiska miało tu ponad 20 kół gospodyń wiejskich, na 
scenie występowały grupy artystyczne, które zapowiadał zna-
ny dziennikarz Adam Giza. W jury, jak w zeszłym roku, popu-
larny śląski kucharz Remigiusz Rączka. Nagrodą za najcieka-
wiej przystrojone stoisko zostało uhonorowane KGW Kobyla. 
Pierwsze miejsce w konkursie na najsmaczniejszy kołocz zdo-
było KGW Radlin II, drugie KGW Kokoszyce, a trzecie ex 
aequo KGW Rój i KGW Czyżowice. Pieniądze zarobione ze 
sprzedaży wypieków zostaną przekazane na cel charytatywny. 

 

Jest szansa na czystsze powietrze w centrum 
Rydułtów! 

Zaproszenie 
Dyrektor Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zaprasza mieszkań-
ców Rydułtów, zwłaszcza z rejonu ulic: Traugutta, Plebiscyto-
wej, Benedykta, Kasprzaka, Strzody, na spotkanie informacyj-
ne na temat rozbudowy sieci cieplnej w rejonie centrum Mia-
sta. Spotkanie odbędzie się 16 października 2014 r. o godz. 
18.30 w Oratorium św. Józefa przy parafii św. Jerzego w Ry-
dułtowach. 
 
W ramach przedsięwzięcia związanego z zaplanowanym na 
2015 rok przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków 
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej 
przy ul. Traugutta w Rydułtowach, otwierają się przed miesz-
kańcami tego rejonu Miasta możliwości podłączenia ich bu-
dynków do sieci ciepłowniczej. Z mieszkańcami spotkają się 
specjaliści z Ciepłowni Rydułtowy, którzy wyjaśnią: 

- jak ważne dla lokalnej społeczności jest ograniczenie 
niskiej emisji? 

- jakie korzyści daje odbiorcom ciepło sieciowe? 
- jaki jest koszt podłączenia się do ciepłociągu? 
- jak to zrobić? 

 
Podczas spotkania zaprezentowany zostanie planowany prze-
bieg tras rurociągów ciepłowniczych,  które powstaną  
w związku realizacją zaplanowanej na 2015 rok rozbudową 
sieci. W czasie spotkania mieszkańcy będą mieli okazję do 
zgłaszania swoich uwag i zadawania pytań związanych z roz-
budową sieci ciepłowniczej oraz funkcjonowaniem systemu 
ciepłowniczego Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. na terenie 
Miasta.   

 
Józef Dwornik 
Eugenia Habram 
Danuta Kałuża 
Kornelia Newy 
Stefania Stebel 
Ewa Świtula 
Krystyna Żurczak 
Edward Antończak 
Jacek Glacel 
Karol Klimanek 
Erwin Kosteczko 
Adam Kała 
Marian Kopiec 
Łukasz Majer 
Augustyn Nowak 
Engelbert Porembski 
Zbigniew Seemann 
Piotr Szynk  

Składa Zarząd TMR Składa Zarząd TMR Składa Zarząd TMR Składa Zarząd TMR ––––    u i Redakcja „Kluka”u i Redakcja „Kluka”u i Redakcja „Kluka”u i Redakcja „Kluka”    

 

 

Właścicielka KARASEK MARIA 
 

SKLEP CZYNNY W GODZINACH 
PONIEDZIAŁEK-PI ĄTEK  7-21 

SOBOTA 7-19 
  NIEDZIELA 10-18 

 
ZAPRASZAMY! 

Nowy Nowy Nowy Nowy     

sklep sklep sklep sklep     

LEWIATAN LEWIATAN LEWIATAN LEWIATAN     

w w w w     

RydułtowachRydułtowachRydułtowachRydułtowach    

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla  
Solenizantów z miesiąca Października! 
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7 dniowy wypoczynek nad naszym morzem był dla mnie jak  
i mojej Małżonki nader skutecznym lekarstwem na codzienne 
zajęcia i obowiązki. A było ich niemało. Przed samym wyjaz-
dem poważne obowiązki związane z zaangażowaniem TMR-u 
w Dni Rydułtów. Wiele też czasu i energii trzeba było poświę-
cić organizacji Festiwalu Stowarzyszeń w Rydułtowach, przy-
gotowaniu kilku finałów konkursów których organizatorem 
był Zarząd TMR-u i naszemu zaangażowaniu w obronę eme-
rytów którym zabrano jedną tonę węgla deputatowego. 
Wszystkie obowiązki domowe przejęła oczywiście Żona, ale 
uszkodzonego dachu nie mogła naprawić! Pozostały wiadra  
i misy i oczekiwanie, że nie będzie kilkudniowych deszczów 
w czasie naszego pobytu nad morzem. W Ustroniu Morskim  
i Kołobrzegu nie byliśmy od kilkunastu lat i zdumiały nas 
ogromne pozytywne zmiany, ale jedno pozostało niezmienne – 
dobre jedzenie i życzliwa obsługa w ośrodku wczasowym 
Gwarek. Trzeba też podkreślić ogromne zaangażowanie  
w wyjazd emeryckich liderów: Alojzego Stebla, Stefana Jor-
dana, Stanisława Wypióra i Jerzego Kawuloka. W czasie na-
szego wczasowania przeżywaliśmy ogromne emocje związane 
z siatkarskim mundialem, ale też z informacjami o plebiscycie 
w Szkocji i tworzeniu nowego rządu. Nie brakowało też emo-
cjonalnych „potyczek” między samymi emerytami. Mimo iż 
był to turnus już w zasadzie poza sezonem, w naszym jak  
i innych ośrodkach wypoczywało sporo młodych par. Zdecy-
dowanie jednak pro sportowo widoczne były panie i to bez 
względu na wiek! Pamiętam, że wypoczywający niegdyś nad 
morzem nasi Ślązacy starali się mówić „czysto po polsku”  
a obecnie z ciekawością zauważyłem, że nasi rodacy bez wsty-
dy „godali po naszymu” i jakoś to nikomu nie przeszkadzało. 
To nowość socjologiczna! O Dniach Rydułtów można było 
przeczytać w Internecie i różnych gazetach. Każdy ma swoją 
ocenę odbytych Dni Rydułtów – ja również. Otóż twierdzę, że  
w dorocznych Dniach Rydułtów wzięło udział znacznie mniej 
mieszkańców, ale za to więcej sportowców. Nie tylko moim 
zdaniem szkoda pieniędzy na sceniczne bajki dla dzieci – le-
piej różnorodne zawody i zabawy dla dzieci. Ale i tak było 
dobrze, mimo nie najlepszej pogody. Kolejne przedsięwzięcie 
to Festiwal Stowarzyszeń który zorganizowaliśmy przy współ-
finansowaniu ze środków miasta Rydułtowy. O festiwalu jest 
artykuł w gazecie, ja tylko dodam , że nadal nie wiem jak 
przyciągnąć większą ilość ludzi do tego by odwiedzili stoiska, 
zapoznali się z działaniami 22 organizacji które zaprezentowa-
ły się na festiwalu, zobaczyli i posłuchali występów. Mimo to 
bądźmy dumni, że podobny festiwal zorganizowany na wodzi-
sławskim rynku przez Starostwo Powiatowe zgromadził tyle 

samo stowarzyszeń z całego powiatu a do największych wy-
stawców należały stowarzyszenia: nasz TMR i stowarzyszenie 
„Czuwaj” z Rydułtów. Nie znaczy to wcale, że jest bardzo 
dobrze, bo jak wytłumaczyć fakt, że w Dniach Rydułtów czy 
festiwalu Stowarzyszeń biorą udział od kilku lat te same Sto-
warzyszenia, zaś inni „to olewają” a mimo to brak preferencji 
ze strony UM dla organizacji dla których ważna jest promocja 
miasta m.in. przez pryzmat pokazów, występów, ekspozycji. 
Duża zbiorowość ludzi w „emeryckim wieku” to doskonały 
materiał poznawczy w zakresie nastrojów oczekiwań i prefe-
rencji politycznych, ludzi którzy zdecydowanie biorą udział  
w wyborach, zauważalne są wśród nich sympatie pro-
pisowskie ale też dla SLD i PO. Ponieważ duża grupa emery-
tów była zawodowo związana z górnictwem stąd oczekiwania, 
że rządzące PO pomoże przywrócić deputatową tonę węgla 
emerytom i starać się by ten deputat został włączony warto-
ściowo do emerytury. Zauważa się też rozsądek wśród emery-
tów którzy mówią „jeśli rzeczywiście Kompania Węglowa ma 
takie kłopoty to niech wróci do starych zasad z karty górnika 
tj. 6 ton dla górników pracujących pod ziemią i 2,5 t jednolicie 
dla emerytów. Zauważalny jest też podziw nad zmianami jakie 
zaszły w naszym kraju, a dotyczy to dróg, autostrad, posiada-
nych pięknych ośrodków wczasowych i zauważalne wszędzie 
pozytywne zmiany. Zaskakiwała tylko emerytów cena za 
bursztyn otóż za 3,6 g surowy kawałek bursztynu chciano 380 
zł. Myślę, że to prawdziwy rozbój cenowy. Zauważalna jest 
też zmiana obyczajowości. Z nas Ślązaków niegdyś kpiono, że 
tak jak Szwedzi przyjeżdżamy nad Bałtyk by przez dwa tygo-
dnie „pić na umór”, obecnie – pełna kultura. Oczywiście 
wczasowicze piją, ale znacznie mniej i nie widać pijanych. 
Wśród emerytów jakoś mniej się już jednak widzi chęci do 
tańca i zabawy, a ze śpiewania w autobusie została tylko pieśń 
„Kiedy ranne wstają zorze”. Tak się składa, że wąska grupa 
mężczyzn z TMR-u śpiewa już od trzech lat z zespołem Rzu-
chowianki. To piękny rodzaj współdziałania w której zyskują 
obydwie strony, a jest też rodzaj autonomii obydwóch zespo-
łów gdyż przed każdym występem mówi się, że występuje 
zespół Rzuchowianki z Miłośnikami z TMR-u. Potocznie rze-
czywiście nazywają nas „miłośnicy” i nie jest to wcale obraź-
liwy a wręcz piękny przymiotnik naszego obecnego stanu. 
Byśmy jednak mogli dalej działać, niezbędny jest nabór mło-
dych mężczyzn do zespołu, stąd gorąco zachęcam mężczyzn 
którzy lubią śpiewać, występować na scenie o zasilenie naszej 
grupy. Jest to tym pilniejsze, że prawdopodobnie nasze połą-
czone zespoły wezmą udział w festiwalu  zespołów regional-
nych w Macedonii (lipiec 2015). Trzeba więc przygotować 
różnorodny, atrakcyjny program. Występowaliśmy w tym 
roku bardzo dużo na terenie powiatu raciborskiego, rybnickie-
go i wodzisławskiego. W ubiegłą niedziele był występ na Fe-
stiwalu Kołocza w Żorach sfinansowany przez Senatora Ada-
ma Zdziebło, a w lipcu, sierpniu i wrześniu występowaliśmy  
w Rzuchowie, Kornowacu, Kornicach, Syryni, Pstrążnej, Wo-
dzisławiu Śl. i na naszym Rydułtowskim Rynku. Czy widzimy 
potrzebę zmiany w działaniu naszego TMR-u. Tak, jedną  
z nich jest zmiana konkursu „Na najpiękniejszy balkon” na 
konkurs o najpiękniejsze zagospodarowanie wolnych terenów 
przylegających do swoich posesji. Zwrócimy się tez do UM by 
na podstawie zatwierdzonych projektów sporządzano harmo-
nogram imprez i uroczystości z krótkim opisem programu.  
 

H. Machnik 
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BIURO RACHUNKOWE 
 
1. roczne zeznania podatkowe, rozliczenia VAT 
2. prowadzenie:  

• pełnej księgowości 
• książka przychodów i rozchodów 
• ewidencja przychodów dla ryczałtowców  
• usługi w zakresie kadr i płac 
• rozliczenia ZUS 
• obsługa firm pod względem BHP 

3. kompleksowa obsługa osób prawnych, osób fizycznych, sto-
warzyszeń, fundacji oraz zagranicznych podmiotów gospodar-
czych. 

44-370 Pszów, 
ul. Pszowska 545   

czynne:  
pn.-pt. 8.00 – 16.00 

  
kom.  604 379 530, 604 379 
380   tel. 32 733 55 03  
e-mail:  biuro@bsformat.pl 

 

Felgi 
aluminiowe, stalowe 

ul. Boh. Warszawy 47, 44-280 Rydułtowy 
tel/fax (0-32) 4579646, 508 176 960 

  Wulkanizacja  
              wymiana tłumików 

 

Najnowsza technologia  

PIASKOWANIE  
                 spawanie 
PROSTOWANIE malowanie 

Sprzedaż ekogroszku z KWK 

Piekary workowany i luzem 

wraz z dostawą. 

Tel: 501 538 428 

www.transstal.eu 



 

* realizacja recept 
* szybkie terminy 
* gabinet okulistyczny 
* sprzedaż i aplikacja soczewek kontaktowych        
* Szkła okularowe renomowanych  firm  
*10% rabatu na soczewki firmy HOYA 

SŁAWOMIR WATOŁA 

Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15 

tel. 457 87 01, 692 421 492tel. 457 87 01, 692 421 492tel. 457 87 01, 692 421 492tel. 457 87 01, 692 421 492    

LEK. MED. MAGDALENA WOJTASZEK-
PAWLIK 

Wtorek, Sobota od 09:00  
(na zapisy) 

Piątek 15:00 
(bez zapisu) 

LEK. MED. WOJCIECH SZAREK 
 

Środa od 15:00 do 17:00 
(bez zapisów) 

Sobota od 9:00  
( na zapisy) 

Bezpłatne badania  wzroku i dobór  

Posiadamy nowoczesny  sprzêt dia-Posiadamy nowoczesny  sprzêt dia-Posiadamy nowoczesny  sprzêt dia-Posiadamy nowoczesny  sprzêt dia-
gnostyczny!gnostyczny!gnostyczny!gnostyczny!    

Kupon Rabatowy ! 
10% Rabatu przy zakupie okularów. Wystarczy 

okazać wydanie „Kluki” z tym ogłoszeniem. 

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Rydułtów, Rydułtowy, ul. Traugutta 289, tel. (032) 414-00-66; Kolegium Redakcyjne  
(tel. 4140066); Red. Nacz. G. Krajczok, Z-ca Red. Nacz. M. Stebel, Sekretarz: E. Jankowska, członkowie: S.Brzęczek,  
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e-mail: kluka.tmr@interia.pl;  nasza strona: www.tmrrydultowy.pl;  Redaktor wydania: Łukasz Majer 
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BANK SPÓŁDZIELCZY  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  

TEL 324553363, 324553442 

Filia Rydułtowy 
Ofiar Terroru 27 

tel 324577291,324578533 

• Rachunki ROR 
••••    Rachunki dla firm 
••••    Bezpłatne rachunki pomocnicze na potrzeby 

projektów 
••••    Rachunki oszczędnościowe i lokaty 
••••    Mi ędzynarodowe karty płatnicze 
••••    Ponad 4000 bezpłatnych bankomatów  
    w całej Polsce 
••••    Kredyty na zakup kolektorów słonecznych  
    z dofinansowaniem NFOŚiGW 
••••    Kredyty konsumenckie oraz na działalność  

gospodarczą i rolniczą 
 

www.bswodzislaw.pl 


