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Młócenie 
 
(kontynuacja artykułu „Żniwa pierwej” z wydania paź-
dziernikowego) 

Załadowane snopkami wozy drabinioki, przy 
krzykach i śmiechu dzieci na wozie, zajeżdżały na plac 
– podwórze domostwa. Plac oczywiście z wyprzedze-
niem był przygotowany na przyjęcie wozu i młócenie. 
Prace były intensywne. Cały plac musiał być dobrze 
zamieciony miotłami i „szkrobokami”, zbędne graty 
były usuwane.  Własne lub pożyczone od sąsiadów ma-
szyny młócące ustawiano w dogodnym miejscu. Ze sto-
doły wystawiano wiadra, wanny, stare koce, płachty. 
Młócono w tym samym dniu, jeżeli zboże przywieziono 
do południa. Jeżeli wóz dotarł później, młócono na dru-
gi dzień. Wtedy wóz stawiano pod jakąś wiatę, zadasze-
nie, żeby w razie deszczu zboże nie zamokło.  

 

Przystępując do młócenia, maszynę ustawiano 
w dogodnym miejscu. Z tyłu maszyny ustawiano prowi-
zoryczny szeroki stół. Ktoś z wozu rzucał snopki na 
stół. Stojący przy stole mężczyzna rozwiązywał powró-
sło, rozciągał snopek i wsuwał kłosami do maszyny.  
Najczęściej dwaj mężczyźni kręcili z boku maszyny 
korbą koła napędowego, które uruchomiało mechanizm, 
powodujący wyłuskiwanie ziaren z kłosów. Przy kręce-
niu korbą ludzie się zmieniali, bo było ciężko szczegól-
nie w czasie upału. Pot spływał po całym ciele. Przed 
maszyną rozciągnięta była płachta, na którą wylatywało 
ziarno z maszyny razem z plewami i słomą, którą ktoś 

grabiami odciągał na boki. Ziarno razem z plewami ło-
patą zsypywano do wanien. Taka młocka trwała czasa-
mi cały dzień, czasami do „ćmoka” – późnego wieczora. 
Dlatego trzeba było robić przerwy, żeby ludziom dać 
odpocząć, odetchnąć, usiąść, czegoś się napić, bo przy 
tej pracy bardzo się kurzyło. Do picia była woda, kiszka 
(zsiadłe mleko), lemoniada. Czasami podawano też ka-
napki. Przy upale ludzie polewali się wodą. Jak młóco-
no do późna, pociągano kable i żarówki oświetlały plac.  

Po skończonej robocie trzeba było jeszcze 
wszystko posprzątać i zabezpieczyć przed ewentualnym 
deszczem. Słomę znoszono do „somsieka” – miejsca 
przeznaczonego na słomę bądź siano. Ziarno też wno-
szono do stodoły, bądź sieni w domu. Trzeba je było 
jeszcze oczyścić z plew i kamyczków. Wymiatano ma-
szynę, okrywano lub chowano pod zadaszenie. Chowa-
no narzędzia, sprzęty, płachty. Jak było ciepło ludzie 
myli się i najczęściej zasiadali do pogawędki. Było coś 
do jedzenia, piwo, czasem wino swojskie i wódka. Na-
leżało z gardeł spłukać kurz. Czasem od razu zabierano 
wóz, bo trzeba było kolejne zboże przywieźć komuś na 
plac. Zamiatano podwórze, przygotowując miejsce na 
kolejną robotę – „fachlowanie” ziarna (oddzielanie od 
plew i zanieczyszczeń). Było dużo gadania, błaznowa-
nia i śmiechu. Często trwało to do późnej nocy.  
 

Horacy 

MŁÓCENIE... 



Okr ęgi wyborcze i kandydaci — Rydułtowy 
 
OKRĘG 1 (Jana Barcioka, Czernicka, Ładna, Gustawa 
Morcinka, Raciborska od nr 1 do nr 371 (numery niepa-
rzyste), Raciborska od nr 2 do nr 220 (numery parzyste), 
Wjazdowa, Osiedle na Wzgórzu):  

- Rudolf Warło,  

- Dariusz Leszek Badura,  

- Jerzy Andrzej Wróblewski,  

- Urszula Jadwiga Hajto,  

- Leszek Marcin Nowak 

OKRĘG 2 (Stanisława Ligonia, Adama Mickiewicza):  

- Bogumił Stanisław Kosowski,  

- Leszek Jerzy Kapłan,  

- Joanna Katarzyna Kubala,  

- Andrzej Ogórczyk,  

- Henryk Józef Niesporek 

OKRĘG 3 (Piecowska, Raciborska od nr 373 do nr 401 
(numery nieparzyste), Raciborska od nr 403 do nr 477 
(numery nieparzyste), Raciborska od nr 222 do nr 300 
(numery parzyste), Ks. Bolesława Szyszki):  

- Marcin Władysław Hoszycki,  

- Piotr Sojka,  

- Krzysztof Waldemar Furgał,  

- Bernard Sobik 

OKRĘG 4 (Osiedle Orłowiec od nr 11 do 17, Osiedle 
Orłowiec od nr 31 do 45):  

- Grażyna Żydek,  

- Adrianna Izabela Simińska,  

- Jan Augustyn Przybyła,  

- Wojciech Koźlik,  

- Michał Ryszard Grabarczyk 

OKRĘG 5 (Leona, Władysława Łokietka, Obywatelska, 
Radosna, Szpaków, Osiedle Orłowiec od nr 18 do 30):  

- Andrzej Strzelec,  

- Mirosław Adam Jakubczyk,  

- Halina Zając,  

- Janina Fiedor,  

- Henryk Jan Komarek 

OKRĘG 6 (Osiedle Orłowiec od nr 46 do 58, Żelazna):  

- Dariusz Bober,  

- Sonia Barbara Suponik,  

- Zbigniew Marian Majewski,  

- Leszek Piechulek,  

- Adam Jan Meslik 

OKRĘG 7 (Osiedle Orłowiec nr: 59; 60; 61; 62; 63; 
65; 67; 69; 71; 73, Osiedle Orłowiec od nr 75 do 83 
(numery nieparzyste), Osiedle Orłowiec od nr 64 do koń-
ca (numery parzyste)):  

- Danuta Kosteczko,  

- Rafał Ludwik Mika,  

- Jolanta Masłowska,  

- Michał Jacek Tężycki 

OKRĘG 8 (Wojciecha Korfantego, Niewiadomska, Niw-
ki, Pietrzkowicka, Raciborska od nr 479 do nr 511 
(numery nieparzyste), Raciborska od nr 302 do nr 320 
(numery parzyste), Szczerbicka, Wspólna, Żytnia):  

- Andrzej Pożarowszczyk,  

- Teresa Maria Anielska,  

- Barbara Baron,  

- Agnieszka Dziwoki 

OKRĘG 9 (Raciborska od nr 513 do do końca (numery 
nieparzyste), Raciborska od nr 322 do końca (numery 
parzyste), Radoszowska od nr 2 do nr 68 (numery parzy-
ste), Radoszowska od nr 1 do nr 57a (numery nieparzy-
ste).):  

- Michał Jan Pierchała,  

- Anna Zyta Dmitruk,  

- Adam Mandera,  

- Piotr Stefan Rybka 

OKRĘG 10 (Błękitna, Jasna, Jana Kochanowskiego, 
Krzyżkowicka od nr 1 do nr 13 (numery nieparzyste), 
Krzyżkowicka od nr 2 do nr 24 (numery parzyste), Jo-
achima Lelewela, Miła, Mikołaja Reja, Studzienna, Uro-
cza):  

- Andrzej Adamczyk,  

- Maciej Tomasz Poręba,  

- Krzysztof Tomasz Adamczyk 

OKRĘG 11 (Jesionowa, Klonowa, Krzyżkowicka od nr 
15 do końca (numery nieparzyste), Krzyżkowicka od nr 
26 do końca (numery parzyste), Orzechowa, Sadowa, 
Wiśniowa, Wodna):  

- Jerzy Wojciech Brachmański,  

- Jacek Ignacy Stebel,  
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- Iwona Helena Nieszczensny 

OKRĘG 12 (Armii Krajowej, Gen. Józefa Bema od nr 
70 do końca (numery parzyste), Gen. Józefa Bema od nr 
59 do końca (numery nieparzyste), Gajowa, Osiedle 
Karola, Zygmunta Krasińskiego, Mikołaja, Andrzeja 
Struga, Strzelców Bytomskich):  

- Daniela Maria Postawka,  

- Barbara Maria Wojciechowska,  

- Grzegorz Mieczysław Krajczok 

OKRĘG 13 (Władysława Broniewskiego, Św. Jacka, 
O.Augustyna Kordeckiego, Bolesława Krzywoustego od 
nr 1 do nr 57 (numery nieparzyste), Bolesława Krzywo-
ustego od nr 2 do nr 62 (numery parzyste), Narcyzowa, 
Ks.Józefa Szafranka, Juliana Tuwima):  

- Michał Teodor Cieślik,  

- Mariola Porwoł,  

- Stefan Sładek 

OKRĘG 14 (Barwna, Bukowa, Bolesława Krzywouste-
go od nr 59 do końca (numery nieparzyste), Bolesława 
Krzywoustego od nr 64 do końca (numery parzyste), 
Gen. Stanisława Maczka, Radoszowska od nr 70 do 
końca (numery parzyste), Radoszowska od nr 59 do 
końca (numery nieparzyste), Urbana):  

- Edward Wróbel,  

- Lucjan Nowak,  

- Mirosław Jona,  

- Irena Matuła  

OKRĘG 15 (Licealna, Kazimierza Przerwy-Tetmajera):  

- Eugeniusz Górecki,  

- Lucjan Stefan Szwan,  

- Marek Krzysztof Wystyrk,  

- Karolina Paulina Hotyńska-Urbasik 

OKRĘG 16 (Ofiar Terroru od nr 37 do końca (numery 
nieparzyste), Ofiar Terroru od nr 46 do końca (numery 
parzyste), Skalna):  

- Janusz Roman Grabiec,  

- Czesław Szendra,  

- Beata Agnieszka Niziołek,  

- Tomasz Ryszard Przeliorz 

OKRĘG 17 (Barbary, Gen. Józefa Bema od nr 1 do nr 
57 (numery nieparzyste), Gen. Józefa Bema od nr 2 do 
nr 60a (numery parzyste), Fryderyka Engelsa, Jadwigi, 
Jagiellońska, Kazimierza, Karola Miarki, Ofiar Terroru 
od nr 1 do 35 (numery nieparzyste), Ofiar Terroru od nr 

2 do 44 (numery parzyste), Jana III Sobieskiego, Szpi-
talna, Władysława Warneńczyka, Władysława, Zygmun-
ta) :  

- Grzegorz Langrzik,  

- Janusz Tomasz Burda,  

- Ewa Zelma Kozik,  

- Anna Urbisz,  

- Mariola Barbara Bolisęga 

OKRĘG 18 (Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Św. Maksy-
miliana Kolbego, Krzywa, Plebiscytowa, Słowicza, Tę-
czowa, Wąska, Henryka Wieniawskiego, Stanisława Wy-
spiańskiego):  

- Jerzy Waldemar Jankowski,  

- Jadwiga Maria Kucharska,  

- Barbara Krystyna Pawłowicz,  

- Wiesław Jan Brzezina 

OKRĘG 19 (Bohaterów Warszawy, Krucza, Gabriela 
Narutowicza, Nowa, Orlovska, Skowronków, Tygrysia):  

- Janusz Nowicki,  

- Leszek Fryderyk Koczy,  

- Franciszek Jan Panic,  

- Wiesława Bronisława Ciurko 

OKRĘG 20 (Ciasna, Dobra, Kalwaryjska, Lipowa, 
Łącząca, Miodowa, Pawia, Podleśna, Gen. Władysława 
Sikorskiego, Storczykowa, Romualda Traugutta):  

- Hanna Barbara Musioł-Bluszcz,  

- Małgorzata Elżbieta Brzonkalik-Skowronek, 

- Żaneta Weronika Antończyk,  

- Adam Kuśka 

OKRĘG 21 (Benedykta, Ks. Franciszka Blachnickiego, 
Antoniego Czechowa, Marcina Kasprzaka, Spokojna, 

Strefa Gospodarcza, Marcina Strzody, Walerego Wrób-
lewskiego):  

- Krzysztof Helis,  

- Sławomir Paweł Kowol,  

- Gabriel Miliczek,  

- Józef Jan Jenczmionka,  

- Marzena Elżbieta Rotter 
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 Szanowni Państwo, nazywam się Arkadiusz Skowron 
i w najbliższych wyborach będę kandydatem na Burmistrza 
miasta Rydułtowy z ramienia Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Zdrowe Rydułtowy. Do startu w wyborach skłonił mnie 
fakt dziwnego milczenia w przestrzeni publicznej Rydułtów 
w kwestii niskiej emisji i jej negatywnego wpływu na zdro-
wie mieszkańców. Nie możemy dłużej odkładać tego proble-
mu. Mamy zadbane miasto, ale brakuje tej przysłowiowej 
kropki nad „i”. 
 
 Mam 48 lat, jestem mieszkańcem Rydułtów. Obecnie 
pełnię funkcję Dyrektora Ośrodka Centrum Rekreacji i Reha-
bilitacji „Bushido” w Rybniku. Posiadam ponad 20-letnie 
doświadczenie zawodowe jako pracownik samorządowy Mia-
sta Rybnika. Wiele rozwiązań, które pozwoliły rozwinąć się 
Rybnikowi, chciałbym przenieść do Rydułtów. 
 
 Moim celem jest podniesienie standardu  jakości życia 
mieszkańców Rydułtów i utrzymanie dotychczasowego po-
ziomu osiągniętego przez  poprzednich Burmistrzów. Oto 
moje priorytety na następne 4 lata: 
 
ZDROWA ZIEMIA i POWIETRZE  
Ochrona środowiska - oszczędność energii, naszych finan-

sów i poprawa zdrowia mieszkańców: realizacja progra-
mów zmniejszających niską emisję poprzez dopłaty do 
solarów, pomp ciepła i termoizolacji budynków oraz za 
przyłączenie się do sieci ciepłowniczej lub  gazowej. 
Finansowanie tych planów będzie głównie z pozyska-
nych dotacji z Unii Europejskiej i funduszy ekologicz-
nych 

Hybrydowy system gospodarki wodno-ściekowej- budowa 
kanalizacji sanitarnej obejmującej jak największy te-
ren Rydułtów i dopłaty z budżetu gminy dla przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, na terenie gdzie budo-

wa sieci sanitarnej jest 
nieopłacalna dla miesz-
kańców. 
Rekreacja i aktywny 
wypoczynek –budowa 
nowych miejsc aktywne-
g o  w y p o c z y n k u 
(siłownie na świeżym 
powietrzu, ścieżki zdro-
wia)  na obrzeżach mia-
sta, a następnie połącze-
nie ich wewnętrznymi 
szlakami rowerowo-
pieszymi z centralnymi 
atrakcjami Rydułtów:  
Park Sensoryczny RO-
SA, Fikołkownia RAFA, 
stadion Naprzodu Ry-
dułtowy,  Rydułtowskie 
Centrum Kultury.  

PRZYJAZNE ZASADY DLA FIRM 
Wspomagamy naszą kopalnię – zorganizowana przez  

Miasto Rydułtowy dystrybucja pelletu z miału węglo-
wego i węgla z KWK Rydułtowy do pieców indywidu-
alnych. 

Zamówienia publiczne – cena zamówienia nie będzie jedy-
nym kryterium wyboru oferty. Będzie stanowiła nie wię-
cej niż 80% wagi. Preferowanie firm lokalnych.  

Budowa mieszkań komunalnych, jako elementem polityki 
socjalnej i jednocześnie wsparcia lokalnych firm po-
przez udział w realizacji tych inwestycji. 

PARTNERSTWO Z ORGANIZACJAMI 
Zwiększenie puli dotacyjnej dla organizacji na wykony-

wanie zadań opiekuńczo-wychowawczych np. świetli-
ce popołudniowe. Działające popołudniami w formie 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych: pomoc w nauce, 
odrabianiu lekcji, rozwijaniu zainteresowań,  

Zabezpieczenie przez Miasto Rydułtowy  wkładu własne-
go dla stowarzyszeń, które pozyskają dotacje z ze-
wnątrz. Zwiększenie roli organizacji parasolowych tj.: 
Towarzystwa Miłośników Rydułtów  i Mojego Mia-
sta w realizacji polityki społecznej.  

Przydzielenie siedzib organizacjom na ich działalność sta-
tutową na preferencyjnych warunkach. Wprowadzenie 
budżetu obywatelskiego oraz klauzul społecznych w 
zamówieniach publicznych. 

Rewitalizacja obiektów GKS Naprzodu Rydułtowy, czaso-
pisma KLUKA oraz stawu Machnikowiec — ochrona naj-
nowszej spuścizny historii Rydułtów.  
 

Arkadiusz Skowron 
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Wybory za pasem … 
 
 Miałam pisać dzisiaj o wyborach, ale duma mnie roz-
piera, więc zacznę od spotkania z Prezydentem Rzeczypospo-
litej Polskiej. Tak, tak – nie przesłyszeliście się Państwo. We 
wtorek 21 października byłam w Pałacu Prezydenckim na spe-
cjalne zaproszenie pana Bronisława Komorowskiego. 
Oczywiście zaproszono mnie, jako przedstawiciela rydułtow-
skiej społeczności. Starałam się więc godnie Was wszystkich 
reprezentować. A muszę przyznać, że nie było łatwo, gdyż to 
chyba pierwszy w historii przypadek, kiedy burmistrz Ryduł-
tów spotkał się z Prezydentem RP. 
Sama wizyta była wyjątkowa. Zaproszono nas, aby przyznać 
Rydułtowom pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej. 
Nawet ja sama byłam zaskoczona, że przyznano naszej Ryduł-
towskiej Odprężalni Sensorycznej ROSA pierwsze miejsce. A 
organizatorami tego konkursu są: Prezydent RP i Towarzystwo 
Urbanistów Polskich – wielce szacowne i znamienite grono. 
Przy wręczaniu nagrody pan Prezydent powiedział kilka słów 
uznania na temat naszego parku sensorycznego. Zastanawiał 
się również, czy nie odwiedzi go ze swoimi wnukami... 
Potwierdza się więc - nawet na najwyższych szczeblach pań-
stwowych - że możemy być dumni z naszych Rydułtów. Ja 
jestem dumna i tę dumę przekazuję również Państwu. Chwal-
cie się tym naszym wspólnym sukcesem. Bo sukces jest spory. 
 
 A teraz trochę o wyborach. Jednak nie będzie to żadna 
kampania. Chcę bowiem przekazać Państwu kilka istotnych 
informacji o technicznej stronie wyborów, które odbędą się 16 
listopada. Głosować będziemy na kandydatów do Rady Miasta 
i kandydatów na Burmistrza Miasta. Warto więc pójść do urn i 
pokazać, komu oddajemy swój mandat. To wybrane przez Was 
osoby będą Was reprezentować przez najbliższe cztery lata. Z 

całą pewnością będą to ludzie, których znacie na co dzień, 
gdyż obecnie wybierać będziemy kandydatów z naszego bez-
pośredniego otoczenia (miasto podzielono na 21 części). Warto 
się zastanowić, kogo wybrać. Warto na pewno pójść do lokalu 
wyborczego i zagłosować. 
 
 Będziemy wybierali również radnych do Rady Powiatu 
i do Sejmiku Śląskiego. Wydaje się, że tak odległe instytucje 
nie mają wpływu na nasze życie. Tymczasem jest odwrotnie - 
to bardzo ważny wybór. Wpływać będzie na jakość naszych 
kontaktów z powiatem i Sejmikiem Śląskim. A lista wspól-
nych spraw jest  długa – że wymienię tylko utrzymywane 
przez powiat drogi powiatowe i utrzymywaną przez Urząd 
Marszałkowski drogę wojewódzką (Raciborska). 
Na terenie miasta zostały umieszczone obwieszczenia o kan-
dydatach na radnych i kandydatach na burmistrza. Proszę się z 
nimi zapoznać. Te obwieszczenia umieściliśmy również w 
Internecie. Nie będzie więc problemu z zapoznaniem się, spo-
śród jakich kandydatów będziemy wybierać. 
 
 Zwracam Państwu również uwagę na to, że w całym 
kraju zmienił się system wyborczy. Pociąga to za sobą ko-
nieczność zmiany lokali wyborczych. Tak więc część z Was 
pójdzie do innych lokali (są to te same lokale, co w majowych 
wyborach do Parlamentu Europejskiego). Aby nie dochodziło 
w dniu wyborów do niepotrzebnych wędrówek, proponuję 
już dzisiaj zapoznać się z obwieszczeniem dotyczącym ob-
wodów głosowania. Obwieszczenia te umieścili śmy w ga-
blotach na terenie miasta i na stronie internetowej. 
 
 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 
Kornelia Newy 

 

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 



Kandydaci Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Zdrowe Rydułtowy”  do Rady Mia-
sta—lista nr 30 
 
Informacja płatna KWW Zdrowe Rydułtowy 
 
 

 
DARIUSZ BADURA— KWW 
ZDROWE RYDUŁTOWY, OKR ĘG 
NR 1 
Mój cel: 
Dokończenie kanalizacji sanitarnej, mo-
dernizacja boiska osiedlowego i placu 
zabaw, bezpieczeństwo na osiedlu. 

 
 
LESZEK KAPŁAN — KWW ZDRO-
WE RYDUŁTOWY, OKR ĘG NR 2 
Mój cel: 
Budowa na ul. Ligonia osiedlowej si-
łowni na powietrzu, jako miejsca aktyw-
nego wypoczynku dla młodzieży i se-
niorów. 

 
 

MARCIN HOSZYCKI — KWW 
ZDROWE RYDUŁTOWY, OKR ĘG 
NR 3 
Mój cel: 
Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu 
poprzez częstsze patrole Policji oraz 
Straży Miejskiej, jak również rozbudo-
wę miejskiego systemu monitoringu 

(kamery w parku przy USC). Dalsza rozbudowa 
parku przy USC 
 
 

ADRIANNA SIMI ŃSKA — KWW 
ZDROWE RYDUŁTOWY, OKR ĘG 
NR 4 
Mój cel: 
Chciałabym stworzyć na Osiedlu coś w 
stylu przedszkola — świetlicy dla dzie-
ci w godzinach popołudniowo — wie-
czornych, aby rodzice mogli załatwić 

swoje sprawy, przeorganizować godziny otwarcia 
Orlika przy ul. Obywatelskiej, chciałabym również 
polepszyć stan dróg osiedlowych. 
 
 

HENRYK KOMAREK — KWW 
ZDROWE RYDUŁTOWY, OKR ĘG 
NR 5 
Mój cel: 
Przede wszystkim kierować się głosem 
mieszkańców, nie obiecywać gruszek 
na wierzbie. Nie będę budował dróg, 

ale zabiegał o ich prawidłowe utrzymanie, a szcze-
gólnie dążył do poprawy komfortu życia i bezpie-
czeństwa na terenie okręgu wyborczego. 
 

 
SONIA SUPONIK — KWW ZDRO-
WE RYDUŁTOWY, OKR ĘG NR 6 
Mój cel: 
Poprzez moją działalność w klubie 
sportowym pragnę zapewnić alterna-
tywny sposób spędzania czasu dzieci i 
młodzieży naszego miasta. 

 
 
RAFAŁ MIKA — KWW ZDROWE 
RYDUŁTOWY, OKR ĘG NR 7 
Mój cel: 
Chcę podwyższyć standard jakości ży-
cia poprzez zmniejszenie niskiej emisji 
w powietrzu. Będę reagował na bieżące 
potrzeby mieszkańców. 

 
 
TERESA ANIELSKA — KWW 
ZDROWE RYDUŁTOWY, OKR ĘG 
NR 8 
Mój cel: 
Zorganizowanie przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 placu zabaw z miasteczkiem 
ruchu drogowego; podłączenie gospo-

darstw domowych do miejskiej kanalizacji. 
 

 
ANNA DMITRUK — KWW ZDRO-
WE RYDUŁTOWY, OKR ĘG NR 9 
Mój cel: 
Modernizacja ul. Radoszowskiej, sy-
gnalizacja świetlna na ul. Raciborskiej 
obok przystanku Bednorz, moderniza-
cja chodnika na ul. Raciborskiej,  utwo-

rzenie punktu dla Obwodowych Komisji Wybor-
czych w domu parafialnym „Radoszowik”. 
 
 

KLUKA  346/1 Listopad 2014 PŁATNY MATERIAŁ WYBORCZY 8 



KLUKA 346/1 Listopad 2014 PŁATNY MATERIAŁ WYBORCZY 9 
MICHAŁ CIE ŚLIK — KWW 
Z D R O W E  R Y D U Ł T O W Y , 
OKRĘG NR 13 
Mój cel: 
Remont jezdni na ul. Bolesława Krzy-
woustego. 
 
 
IRENA MATUŁA — KWW ZDRO-
WE RYDUŁTOWY, OKR ĘG NR 14 
Mój cel: 
Podłączenie gospodarstw indywidual-
nych do miejskiej kanalizacji; kontynu-
acja budowy chodnika przy ul. Rado-
szowskiej oraz naprawa nawierzchni 

ul. Barwnej. 
 

 
CZESŁAW SZENDRA — KWW 
ZDROWE RYDUŁTOWY, OKR ĘG 
NR 16 
Mój cel: 
Doprowadzenie kanalizacji do pozosta-
łych budynków na ul. Skalnej oraz na-
prawa tej drogi. 

 
 
JANUSZ BURDA — KWW ZDRO-
WE RYDUŁTOWY, OKR ĘG NR 17 
Mój cel: 
Realizować projekty obywatelskie, 
dbać o uczciwy podział środków finan-
sowych na poszczególne rejony miasta. 
 

 
 
JERZY JANKOWSKI — KWW 
ZDROWE RYDUŁTOWY, OKR ĘG 
NR 18 
Mój cel: 
Poprawa lokalnej infrastruktury. 
 
 
ADAM KU ŚKA — KWW ZDRO-
WE RYDUŁTOWY, OKR ĘG NR 20 
Mój cel: 
Chciałbym w Rydułtowach i w naszym 
regionie stworzyć grupę zakupową 
energii , aby można było przeprowa-
dzić przetarg na obniżenie ceny prądu 

dla naszych mieszkańców.  

SŁAWOMIR KOWOL — KWW 
ZDROWE RYDUŁTOWY, OKR ĘG 
NR 21 
Mój cel: 
Zagospodarowanie lasku na „Czornym” 
i utworzenie tam ścieżki zdrowia 
wspólnie z gminą Pszów, poprawa bez-

pieczeństwa ruchu drogowego na ul. Strzody 
 
 
 
Co w POP-ie piszczy, czyli wieści z Ogniska Pla-
stycznego 
 
Informujemy, że nasze dzieci zajęły dwa pierwsze 
miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
– Inspiracje Twórczością Kornela Makuszyńskiego 
w Zamościu. Wszystkie wysłane prace powstały w 
pracowni rysunku i malarstwa dzieci pod opieką 
Anny Miguła. Dzieciom udało się zdobyć: 
Kategoria 1 – uczniowie przedszkoli: 
I Nagroda: Nina Szwejczewska, 5 lat, „Koziołek 
Matołek” 
 

Kategoria 2 – uczniowie klas 0 – III: 
I Nagroda: Jakub Koszorz, 7 lat, „Koziołek Mato-
łek” 
Komisja zakwalifikowała ponadto następujące pra-
ce do wystawy pokonkursowej: 
Amelia Pyszny, 9 lat, „Szatan z siódmej klasy” 
Paulina Czajka, 8 lat, „Koziołek Matołek” 
 

26-09-2014 r. nauczycielka Państwowego Ogniska 
Plastycznego w Rydułtowach, pani Anna Miguła 
miała przyjemność oprowadzać po Ognisku czter-
dziestoosobową grupę uczniów z Gimnazjum nr 1 
w Rydułtowach (koordynator E. Mrula) oraz 
uczniów i dyrektor Śląskiego Gimnazjum w Opa-
wie. Wszystko w ramach projektu polsko-
czeskiego HEALTHY LIFESTYLE. Temat spotka-
nia: „Jak aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny w 
naszym mieście”. Uczniowie i goście zostali opro-
wadzeni po pracowniach, poznali techniki arty-
styczne jakimi posługujemy się w pracowni malar-
stwa, rysunku, rzeźby, grafiki i emalii artystycznej. 
Podczas zwiedzania mieli możliwość zobaczenia 
wystawy końcoworocznej, a także zebrania infor-
macji na temat funkcjonowania placówki. 

Marzena Długosz 



KLUKA 346/1 Listopad 2014 CZY PAMI ĘTASZ? 10 



KLUKA 346/1 Listopad 2014 ZDJĘCIA Z IMPREZ TMR-U I INNE 11 



KLUKA 346/1 Listopad 2014 AKTUALNO ŚCI 12 

Informacja o planowanej rozbudowie sieci cie-
płowniczej w centrum miasta 
 
 16 października 
2014 r. w Oratorium 
Św. Józefa przy parafii 
św. Jerzego w Rydułto-
wach odbyło się spotka-
nie w sprawie rozbudo-
wy sieci ciepłowniczej 
w rejonie centrum Mia-
sta. Inwestycja jest ści-
śle związana z planowa-
nym przyłączeniem do sieci budynków Państwo-
wej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej 
przy ul. Traugutta w Rydułtowach. Rozbudowa 
sieci daje możliwość przyłączenia budynków zlo-
kalizowanych w sąsiedztwie planowanej trasy 
przebiegu rurociągów ciepłowniczych. 
 Na spotkanie zorganizowane przez Ciepłow-
nię Rydułtowy Sp. z o.o. zostali zaproszeni właści-
ciele nieruchomości zlokalizowanych w rejonie 
objętym planowaną inwestycją, użytkownicy bu-
dynków znajdujących się w bliskim sąsiedztwie 
istniejącej i planowanej sieci ciepłowniczej, przed-
stawiciele Straży Pożarnej, Urzędu Miasta oraz 
wszyscy inni zainteresowani tematem ogrzewania 

budynków ciepłem 
sieciowym. 
 Przedstawiciele 
Ciepłowni Rydułtowy 
Sp. z o.o. zaprezento-
wali planowaną trasę 
przebiegu rozbudowy-
wanej sieci ciepłowni-
czej, poinformowali o 
kosztach przyłączenia 
oraz przedstawili kal-

kulacje szacunkowych kosztów ogrzewania przy-
kładowego budynku jednorodzinnego z uwzględ-
nieniem różnych źródeł ogrzewania, w tym ciepła z 
sieci ciepłowniczej. Przedstawione zostały korzyści 
wynikające z ogrzewania budynków ciepłem sie-
ciowym:  

- dla odbiorców: wygoda, niezawodność, bez-
pieczeństwo, konkurencyjność cenowa,  

- dla mieszkańców: ograniczenie niskiej emisji 
- poprawa stanu powietrza na terenie mia-
sta.  

 Spotkaniu towarzyszyło duże zainteresowa-
nie ze strony mieszkańców. Przedstawiciele Cie-
płowni Rydułtowy Sp. z o.o. zachęcali do przyłą-
c z e n i a  d o  s i e c i  c i e p ł o w n i c z e j 
i korzystania z ciepła sieciowego jako źródła 
ogrzewania budynków. Ciepłownia Rydułtowy Sp. 
z o.o. jest wytwórcą i dostawcą ciepła sieciowego 
na terenie Miasta Rydułtowy. Informacje na temat 
przyłączenia i korzystania z ciepła sieciowego 
można uzyskać pod numerem telefonu 32 4450137. 
 
Przedszkolaki biją Rekord Guinnessa!  
 

Przedszkolaki z Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Rydułtowach brały 
udział w pobijaniu Rekordu Guin-
nessa. Inicjatorem pomysłu była 
Akademia Aquafresh. Program któ-
ry jest realizowany przez grupę 
przedszkolaków, uczy dzieci jak 
dbać o higienę jamy ustnej i jak za-
pobiegać próchnicy. 30 września o godzinie 12:00  
jednocześnie razem z nami kilkanaście przedszkoli 
w całej Polsce ustanawiało Rekord Guinnessa w 
liczbie osób jednocześnie myjących zęby. Po za-
kończeniu akcji dzieci dostały certyfikaty udziału 
w akcji. W całej Polsce w akcji wzięło udział 257,5 
tys. dzieci.  

 
Koordynator i wychowawca grupy "0"  

Weronika Mosz 
 

Olzanki z pucharem i burzą oklasków 
 
 Zespół folklorystyczny Olzanki zdobył pu-
char Starosty Powiatu Kłodzkiego podczas XV Fe-
stiwalu Zespołów Artystycznych Tęcza Polska, 
który na początku października odbył się w Polani-
cy Zdroju. W imprezie wzięło udział 20 zespołów z 
całej Polski i Czech, które najpierw musiały przejść 
przez eliminacje w swoich regionach. Przewodni-
czącym jury konkursu w Polanicy Zdroju był zna-
ny w świecie tenor Wiesław Ochman. Zespół Olza-
nek tradycyjnie nie zawiódł. — Nasz zespół liczy 
tylko 8 osób a w festiwalu brały udział zespoły 
składające się z kapeli, śpiewaków i tancerzy. To 
publiczność nagrodziła nasz zespół wyjątkowo 
burzliwą owacją, co jest dla nas najmilszą nagrodą 
— podkreśla Anna Kopystyńska, szefowa Olzanek 

Artykuł  opublikowany w „Nowinach Wodzi-
sławskich” 
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Jakie są trzy ulubione zwierzęta kobiety? 
- Lis, jaguar i osioł. 
Dlaczego? 
- Futro z lisa w szafie 
- Jaguar w garażu 
- Osioł, który będzie na to wszystko robił 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna:  
- Proszę wymienić swoją 1 mocną cechę  
- Jestem wytrwała  
- Dziękuję, skontaktujemy się z panią później  
- Zaczekam tutaj  
 
 
Żona wpada do domu i woła do męża: 
- Mam dla ciebie dobrą wiadomość! 
- Jaką? 
- Nie na darmo opłaciłeś autocasco!  
 
 
Dziadek dał wnuczce 100 zł. Matka obserwuje córkę 
i mówi: 
- Podziękuj ładnie dziadziusiowi, Zosiu. 
- A co mam powiedzieć? 
- Na przykład tak, jak mamusia zawsze mówi do ta-
ty, gdy tato daje mamusi pieniążki. 
- Czemu tak mało?!  
 
 
Żona wraca do domu po pierwszym dniu w pracy 
cała w skowronkach: 
- Ach, jacy tam wspaniali ludzie pracują! Jak oni 
mnie komplementowali, że mam piękne, długie nogi,  
piękne oczy, śliczne włosy… 
Coraz bardziej poirytowany mąż pyta: 
- A o tej twojej wielkiej dupie też mówili? 
- Nie, o tobie w ogóle nie rozmawialiśmy. 
 
 
 Znudzona żona, chcąc zwrócić na siebie uwagę, py-
ta uwodzicielsko: 
- Kochanie, co cię bardziej we mnie pociąga: moja 
błyskotliwa inteligencja, czy moje powabne ciało? 
- Twoje poczucie humoru – mruknął mąż, zerkając 
znad gazety.  

Grzybek Tybetański — jak hodować? 

Do hodowli potrzeba: 
 
1. Starter ziaren (dwie łyżeczki ziaren na szklankę 

mleka)  
2. Szklanka mleka (najlepiej nieodtłuszczonego); 
3. Szklany słoik lub pojemnik z oddychającym 

wieczkiem (może być gaza, ściereczka lub ręcz-
nik papierowy zamiast wieczka); 

4. Niemetalowe sitko; 
5. Niemetalowa łyżka. 

ZASADY HODOWLI  

1. Grzybka przepłucz zimną bieżącą wodą na pla-
stikowym sitku aż nie będzie pokryty mlekiem, a 
woda po przepłukaniu grzybka będzie czysta. 

2. Zalej w słoiku lub naczyniu szklanym dwie ły-
żeczki przepłukanego grzybka szklanką nieprze-
gotowanego mleka (jeśli jest go więcej, to pro-
porcjonalnie dolać więcej mleka). 

3. Słoik lub naczynie przykrywamy gazą lub filtrem 
(np. takim do parzenia kawy), by zapewnić do-
stęp powietrza, ale zabezpieczyć przed zabrudze-
niami. 

4. Odstaw naczynie na 24 godziny w ciepłe miej-
sce. 

5. Po 24 godzinach przemieszaj go plastikową lub 
drewnianą łyżką i przecedź przez plastikowe sit-
ko – napój nadaje się natychmiast do picia lub po 
schłodzeniu w lodówce (najlepiej spożyć w ciągu 
kolejnej doby). 

6. Grzybka przepłucz zimną bieżącą wodą na pla-
stikowym sitku aż nie będzie pokryty mlekiem, a 
woda po przepłukaniu grzybka będzie czysta. 

7. Ponownie umieść grzybka w słoiku i zalej na 24 
godziny mlekiem 

itd. 
Łukasz Majer  

za www.grzybektybetanski.pl 

 

Humor, humor, humor!!! 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
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Nagroda Prezydenta RP dla Rydułtów!!! 
 
Pierwsze miejsce dla Rydułtów – park sensoryczny 
ROSA to najlepsza przestrzeń publiczna w Polsce 
 
Nasza Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna RO-
SA zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim 
konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich. Prze-
kazał ją na ręce Burmistrza Kornelii Newy w Pała-
cu Prezydenckim Prezydent Bronisław Komorow-
ski. 
Nagroda została przekazana 21 października pod-
czas konferencji zatytułowanej „Gdzie chcemy żyć 
- Krajobraz Polski”, zorganizowanej w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie. 
To najwyższe jak dotąd wyróżnienie dla inwestycji 
zrealizowanej w Rydułtowach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurs na „Najlepiej zorganizowaną przestrzeń 
publiczną w Polsce” organizowany jest przez To-
warzystwo Urbanistów Polskich już po raz ósmy. 
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezy-
dent RP Bronisław Komorowski. Rydułtowy zdo-
były pierwsze miejsce w kategorii „Nowo wykre-
owana przestrzeń publiczna w zieleni”. Nagrody 
były jedynie cztery na całą Polskę, więc splendor 
dla Rydułtów tym większy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezydent  RP w  uzasadnieniu  pisze:  „Nagrodę 
przyznano za wykreowanie przestrzeni publicznej 
stanowiącej przykład niestandardowego myślenia o 
funkcji terenów rekreacyjnych.  
 

Wprowadzenie funkcji dydaktycznych oraz odpo-
wiedniej kompozycji pozwala na głębsze odkrywa-
nie świata przyrody i miejsca człowieka w relacji 
do natury.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawowym celem konkursu Towarzystwa Urba-
nistów Polskich jest kształtowanie nowoczesnego 
wizerunku  kraju  poprzez  propagowanie  najlep-
szych zrealizowanych przedsięwzięć urbanistyczno
-architektonicznych, utrzymanych na poziomie ja-
kościowo nie odbiegającym od światowych stan-
dardów w tej dziedzinie. Celem konkursu jest pro-
mocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej 
przestrzeni publicznej. 
 
 

Spotkanie uczniów klas sportowych 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach z pił-
karzem Ekstraklasy Kamilem Wilczkiem  

 
W poniedziałek, 15 września, uczniowie 

klas sportowych  spotkali się z piłkarzem ekstrakla-
sowego klubu Piasta Gliwice - panem Kamilem 
Wilczkiem. Spotkanie miało  pokazać uczniom klas 
sportowych, że można realizować swoje marzenia 
oraz zdobywać szczyty polskiej piłki, nawet będąc 
mieszkańcem naszego regionu.  Pan Kamil jest bo-
wiem wychowankiem Wodzisławskiej Szkoły Pił-
karskiej. Uczniowie mieli również możliwość po-
znania całej rodziny piłkarza- syna Mikołaja oraz 
żony Klaudii.  

Gość spotkał się z żywym zainteresowa-
niem uczniów.  Podczas spotkania piłkarz odpo-
wiadał na liczne pytania uczniów, opowiadał o so-
bie,  o swoich treningach i karierze. Pan Kamil od-
powiadał na wszystkie zapytania  z anielską cierpli-
wością oraz z pełnym zaangażowaniem, co sprawi-
ło, że z początku nieśmiała grupa młodych miłośni-
ków piłki nożnej, po chwili „zasypała” naszego bo-
hatera lawiną różnorodnych pytań.  

Podczas spotkania przeprowadzony został 
quiz dot. życia i kariery pana Kamila. Zdobywcą 
głównej nagrody – piłki z autografem piłkarza - 
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został Sergiusz Chlebowski. Miłą niespodzianką 
dla uczniów był mini trening  z Mistrzem na naszej 
hali sportowej.  

Na koniec spotkania nasz gość składał pod-
pisy, autografy  na kartkach oraz nawet na sporto-
wych koszulkach, które uczniowie przynieśli ze 
sobą.  Spotkanie zakończyliśmy  wspólnymi pa-
miątkowymi zdjęciami. Warto podkreślić super po-
dejście pana Kamila Wilczka do uczniów — spor-
towców w sposób, który pozwolił, aby czuli się 
bardzo sympatycznie i blisko osoby, którą warto 
naśladować, żeby osiągać sukcesy piłkarskie oraz 
realizować swoje marzenia. 
 
Jeszcze raz dziękujemy 
panu Kamilowi  za  
znalezienie czasu i  
przybycie do naszej 
szkoły. Obiecujemy 
trzymać kciuki za  
dalszy rozwój kariery piłkarskiej. Życzymy         
wielu sukcesów życiu rodzinnym i zawodo-   
wym. 

Organizator spotkania 
Ewa Kolbusz 

 
Płać mniej za ścieki, wybuduj przydomową oczyszczalnię 

 W przypadku braku możliwości podłączenia do kanali-

zacji sanitarnej obowiązkiem właściciela jest wyposażenie 

nieruchomości w przydomową  oczyszczalnię  ścieków lub 

bezodpływowy zbiornik nieczystości  ciekłych.  Przypomi-

nam, iż „szambo” to zbiornik, z którego ścieki nie mogą 

przedostawać się do środowiska. Korzystanie z „szamba” 

wiąże się więc z koniecznością wywozu nieczystości ciekłych 

w miarę napełniania się zbiornika. Od stycznia 2015 r. mini-

malna częstotliwość wywozu ścieków z „szamba” wynosić 

będzie 1 raz na kwartał, przy czym podkreślam, iż powinna 

być ona dostosowana do ilości zużywanej wody oraz pojem-

ności zbiornika bezodpływowego. Analiza danych pozyska-

nych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

w Wodzisławiu Śl. wskazuje jednoznacznie, że wielu miesz-

kańców naszego miasta nie wywiązuje się z tego obowiązku. 

Można się spodziewać, że minimalna częstotliwość z jaką 

mieszkańcy będą zobowiązani opróżniać zbiorniki bezodpły-

wowe będzie w kolejnych latach zwiększana. Mając na uwa-

dze powyższe zachęcam do udziału w dodatkowym nabo-

rze do programu budowy przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków. W ramach przedsięwzięcia realizowa-

na  będzie  budowa  oczyszczalni  posiadających  certyfikat 

zgodności z normą EN 12566-3:32005+A1:2009, spełniają-

cych wymogi najwyższych standardów europejskich.  Zakres 

zadania obejmuje: przeprowadzenie badań geotechnicznych, 

opracowanie operatów wodnoprawnych,  wykonanie doku-

mentacji projektowej, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie po-

zwoleń na wykonanie robót, dostawę, montaż i uruchomienie 

przydomowej oczyszczalni oraz pompowni ścieków (o ile 

będzie to konieczne), wykonanie dokumentacji powykonaw-

czej, przeprowadzenie indywidualnego szkolenia. Na całość 

przedmiotu zamówienia udzielona będzie   5-letnia gwaran-

cja, w ramach której Wykonawca dokonywał będzie przeglą-

dów rocznych i świadczył serwis urządzeń. Pomocą nie mogą 

zostać objęte niezabudowane działki, budynki, które nie są 

użytkowane oraz budynki dla których istnieje bądź w najbliż-

szym czasie będzie istniała możliwość podłączenia do kanali-

zacji sanitarnej. Przewidywany koszt budowy przydomowej 

oczyszczalni jest uzależniony m.in. od liczby użytkowników, 

warunków terenowych oraz zastosowanych rozwiązań. Na 

realizację zadania miasto pozyskało środki  z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. 

dotację oraz pożyczkę w wysokości po 45% kosztów kwa-

lifikowanych zadania. Ponadto miasto zobowiązuje się do 

pokrycia ze środków budżetu dodatkowych 5 % kosztów 

przedsięwzięcia. Wobec powyższego mieszkańcy zobowiąza-

ni zostaną do zabezpieczenia środków w wysokości zaledwie 

5 % kosztów inwestycji w formie jednorazowej wpłaty oraz 

45%, które płatne będą mogły być w systemie ratalnym w 

okresie 10 lat.  Z właścicielami nieruchomości, na której pla-

nuje się budowę oczyszczalni, zostanie zawarta umowa uży-

czenia określająca warunki realizacji zadania. Szczegółowe 

informacje na temat programu można uzyskać w Refera-

cie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rydułtowy bądź 

pod numerem telefonu 32 4537 432. Z uwagi na ograniczo-

ną ilość miejsc o przyłączeniu się do programu decyduje ko-

lejność zgłoszeń. 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 

Mgr Kornelia Newy 
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Hamburg—Rydułtowy 
 

              Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów 

Polskich w Rydułtowach współpracuje ze szkołą  

partnerską  Hansa-Gymnasium w Hamburgu w 

Niemczech. W  kwietniu 2014r. do Niemiec wyje-

chało 8 uczniów wraz z opiekunami.  

 

 W dniach 13-17 października 2014r. nasza 

szkoła gościła w ramach rewizyty uczniów oraz 

opiekunów z Hansa-Gymnasium w Hamburgu. 

Uczniowie mieszkali u rodzin goszczących. W ra-

mach programu poznali zasady funkcjonowania 

szkoły w Polsce, wzięli udział w zajęciach szkol-

nych, poznali system szkolny w Polsce, zwiedzili 

Rydułtowy i okolice, wzięli udział w wycieczce do 

Krakowa. Wspólnie z uczniami z Polski poznawali 

historię Polski, nasze tradycje, kulturę i język. 

Zwiedzili również Muzeum Martyrologii w Oświę-

cimiu oraz wzięli udział w warsztatach historycz-

nych w byłym niemieckim obozie koncentracyj-

nym. Spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec było 

okazją do przełamywania stereotypów, barier języ-

kowych oraz doskonalenia znajomości języka nie-

mieckiego. 

 W marcu 2015 r. planowany jest kolejny wy-

jazd do Hamburga - największego portu i najpięk-

niejszego miasta w Niemczech. 

Wymiana jest  projektem polsko-niemieckim dofi-
nansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę 
Miast. 
 

Koordynator wymiany polsko-niemieckiej 

Małgorzata Piotrowska 

 

 

Moje rozważania 
 

W dzisiejszym wydaniu rozważań jest wię-
cej niż zwykle. Bo też okoliczności do tego mnie 
zmuszają. Gazetę „Kluka” wydajemy już od 20 lat. 
Od tego czasu wiele gazet i czasopism upadło. A 
my twardo trwamy, choć w znacznie zmniejszo-
nym nakładzie i tylko w części w kolorze (w wyda-
niu papierowym). Mimo trudności finansowych 
staramy się wykorzystywać nowe technologie. Od 
2 lat prowadzimy własną stronę internetową 
www.tmrrydultowy.pl i planujemy skorzystać też z 
portalu społecznościowego Facebook. Na wspo-
mnianej stronie publikujemy najważniejsze wyda-
rzenia, prowadzimy galerię i publikujemy całą ga-
zetę w wersji elektronicznej. Od kwietnia br. gazetę 
prowadził Pan Grzegorz Krajczok, który też za na-
szą zgodą uruchomił stronę internetową 
www.kluka24.pl. Jest to jego autorski pomysł i re-
alizacja — i to o charakterze zarobkowym, więc 
nic dziwnego, że na tej stronie podał wartości od-
płatności za publikowane reklamy oraz ogłoszenia i 
wykorzystuje stronę dla celów wyborczych. 
Oświadczam więc, że ta strona nie ma żadnego po-
wiązania z TMR i redakcją „Kluki”, poza pierwszą 
częścią nazwy „Kluka”, która nie jest objęta za-
strzeżoną prawnie nazwą, bo ochronie podlega na-
zwa „Kluka” wraz ze znakiem graficznym TMR. 
Szkoda, że Pan Grzegorz Krajczok nie wykorzystał 
swoich talentów do publikowania ciekawych mate-
riałów w oficjalnej gazecie „Kluka”, której prze-
cież był Redaktorem Naczelnym. Niestety sprawy 
wyborcze, a z tym oczekiwanie też na osobisty suk-
ces wyborczy i sukces swojej firmy, przysłoniły 
zobowiązania jakich podjął się przyjmując funkcję 
Redaktora Naczelnego. Mimo tych rozbieżności, 
pragnę podziękować Panu Grzegorzowi za dotych-
czasową społeczną pracę dla Towarzystwa Miło-
śników Rydułtów, a myślę, że po wyborach wróci 
normalność.  

 
Oprócz wyborów gorącym tematem dla 

emerytów górniczych są sprawy związane z ode-
braną 1 toną węgla deputatowego, a teraz dodatko-
wo, w sprawie przesłanej decyzji Kompanii Węglo-
wej S.A. odbierającej prawo  emerytów górniczych 
do deputatów węglowych. W obu przypadkach za-
angażowaliśmy się obrończo w porozumieniu z 
Kancelarią Prawną z Knurowa, więc zbieramy peł-
nomocnictwa procesowe, by przez Sąd Pracy wy-
musić na Kompanii Węglowej S.A. zmianę podję-
tej decyzji. W drugim przypadku odnosząc się do 
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pism, które otrzymali emeryci również chcemy je 
zaskarżyć, bo Kompania Węglowa nie jest instytu-
cją, która może odbierać prawa. Działamy również 
przez Posła Ryszarda Zawadzkiego i poprzez inter-
pelację poselską chcemy doprowadzić do tego, by 
Sejm w ramach nowelizacji budżetu włączył depu-
taty do emerytur. Związkom Zawodowym podpo-
wiadamy, że emeryci są skłonni zrezygnować z 0,5 
tony, i mieć jednolicie wartość 2,5 ton deputatu, ale 
proponujemy rozważyć samoograniczenie deputa-
tów górniczych do wymiaru 6 ton – tak jak to było 
gwarantowane w Rozporządzeniu o „Karcie Górni-
ka”. To się nazywa podejście rozumne, bezkon-
fliktowe i kierunkowo dobre dla przedsiębior-
stwa. Problemów ogólnoludzkich nie brakuje, o 
czym możemy się przekonywać zapisując na bez-
płatne porady prawne, które udzielają prawnicy z 
Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed 
Lex” w każdą środę w godz. 900 do 1100 w siedzibie 
TMR-u.  

 
W obecnym numerze „Kluki” publikujemy 

nazwiska osób kandydujących do Rady Miasta, a w 
kolejnym opublikujemy kandydatów do Rady Po-
wiatu. Jesteśmy zaskoczeni, że mamy aż czterech 
kandydatów na funkcję Burmistrza Miasta. Zda-
niem wielu, tym razem dojdzie do drugiej tury w 
wyborach na Burmistrza Miasta. Pamiętajmy, że 
każdy z nas ma jeden głos na kandydata do Rady 
Miasta ze swojego okręgu, jeden głos na kandydata 
do Rady Powiatu, jeden głos na kandydata na Bur-
mistrza i jeden głos do Sejmiku Śląskiego. Znajdź-
my więc czas by zapoznać się z wszystkimi listami 
kandydatów. Nasze miasto i powiat bardzo się 
zmieniły na lepsze. By taka tendencja się utrzyma-
ła, trzeba postawić na ludzi ofiarnych, 
„dociyrnych”, ale nie populistów, którzy często 
obiecują rzeczy, o których nie decyduje ani Rada 
Miasta, ani Rada Powiatu.  Ja ze swojej strony 
twierdzę, że można zrobić nadal bardzo dużo, ale w 
porozumieniu z sąsiednimi gminami i w ramach 
powiatu, czy sąsiednich powiatów. Chodzi o niepo-
wielanie inwestycji, a starać się finansować je 
wspólnie. Chodzi o kanalizację, uciepłownienie, 
komunikację, szkolnictwo, służbę zdrowia, ale też 
wykorzystanie infrastruktury sportowej, kultural-
nej, rekreacyjnej. W mieście zauważamy ciągle po-
zytywne zmiany. Przykładowo, trwają roboty przy 
przebudowie skrzyżowania ul. Tetmajera i Bohate-
rów Warszawy, remontowany jest obiekt byłej 
„Biedronki” (ma tam powstać market „Czerwona 
Torebka”), remontowana jest ulica Krzyżkowicka, 

powstały nowe obiekty przy ul. Strzelców Bytom-
skich, a w projekcie jest budowa drogi z prawdzi-
wego zdarzenia, która już przecież ma nazwę: ul. 
Armii Krajowej. Na prywatne posesje dowieziono 
nam dodatkowe kubły na popiół i żużel. Ale po-
wiem, że w soboty powinny pracować służby ko-
munalne, bo w sobotnie popołudnia i niedziele za-
wstydza zaśmiecenie nie tylko na ulicach. Pochwa-
lam inicjatywę Urzędu Miasta i Ciepłowni Ryduł-
towy w zakresie doprowadzenia ciepła z ciepłocią-
gu do obiektów Straży Pożarnej i dania możliwości 
podłączenia się Mieszkańców do ciepłociągu. My-
ślę jednak, że wszelkie działania zmierzające do 
zwalczenia niskiej emisji mają szansę tylko wtedy, 
jeśli znajdzie się dofinansowanie do droższych źró-
deł ciepła, porównywalnie do wartości opalania 
węglem (6 ton). Jeśli będziemy działać wspólnym 
frontem w tym kierunku, to szansa na czyste po-
wietrze w okresie ciepłowniczym jest realna.  

 
Muszę się przyznać, że ciągle popełniam 

błędy. Otóż w poprzednim wydaniu „Kluki” nie 
wymieniłem wszystkich osób, które przyczyniły się 
do udanych dni w ramach „Festiwalu Stowarzy-
szeń”. Chodzi o Panią Alicj ę Kołodziej, która była 
prowadzącą w drugim dniu Festiwalu, i o Pana Ja-
nusza Grabca, który prezentował się jako 
„Powstaniec” w pierwszym dniu, i był aktywny 
również w drugim dniu Festiwalu.  Serdecznie za 
to wymienionych przepraszam. Pragnę zwrócić 
uwagę Urzędowi Miasta, że koniecznym jest zorga-
nizowanie wiosną przyszłego roku akcji sprzątania 
lasku w rejonie „Machnikowca”. My ślę, że w tą 
akcję jak co roku chętnie włączy się młodzież z 
Gimnazjum nr 1 – bezpośredni sąsiad, ale też węd-
karze z „Koła Machnikowiec”, a w akcję włączą 
się gremialnie wybrani Radni Miasta, którzy od  
kilku lat omijali ten temat.  

Henryk Machnik 

Informujemy że w każdą środę w siedzibie Towa-
rzystwa Miłośników Rydułtów można uzyskać 

bezpłatne porady prawne. Prawnik przyjmuje w 
godzinach 9:00—11:00. Obowiązują wcześniejsze 

zapisy w siedzibie TMR.  
Zainteresowanych bezpłatnymi poradami  

prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na 
stronę internetową:  

www.fopc.org.pl 
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„Para buch-teatr w ruch”  

„Para buch-teatr w ruch” to nazwa imprezy, 
której realizacji podjęło się po raz czwarty Wodzi-
sławskie Centrum Kultury, udowadniając, że scena 
nie ma barier, a teatr nie jedno ma imię. To prze-
gląd teatrów osób niepełnosprawnych, któremu 
przyświeca jeden główny cel - odkrywanie radości, 
jaką daje tworzenie bez narzuconych z góry ograni-
czeń. 

Przedsięwzięcie to zostało opracowane z 
myślą o zespołach teatralnych działających przy 
specjalnych ośrodkach, szkołach, domach kultury, 
przy warsztatach terapii zajęciowej, czy związkach 
osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysło-
wo.  To niezwykle wydarzenie odbędzie się 31 paź-
dziernika o godz. 9.00. Partnerem imprezy jest, jak 
co roku Regionalny Ośrodek Kultury w Katowi-
cach. Wstęp na wszystkie spektakle i występy 
jest bezpłatny! 

„Para-buch, teatr w ruch” to okazja do spo-
tkania ludzi, którzy kochają teatr i lubią tworzyć 
teatralną przestrzeń. Został on przygotowany z my-
ślą o tych, którzy chcą nie tylko prezentować swój 
dotychczasowy dorobek, ale także mają ochotę na-
bywać nowe kompetencje i umiejętności, chcą 
dzielić się swoją pasją z innymi i podpatrywać 
warsztat innych artystów. Zaplanowane działania 
wychodzą naprzeciw różnorodnym  potrzebom 
osób niepełnosprawnych takim jak zabawa, aktyw-
ność, twórcza ekspresja, współdziałanie w zespole 
czy też sukces i uznanie. Celem jest również inte-
gracja środowiska amatorskich teatrów osób nie-
pełnosprawnych w obszarze działań kulturalnych, 
jak i wzrost umiejętności komunikacyjnych. Szcze-
gółowe informacje na stronie wck.wodzislaw.pl 
oraz pod nr tel.: (32) 455 48 55.  

 

Wodzisławskie Centrum Kultury 

 
 

 
Obchody rocznicy w Bibliotece w Rydułtowach 
 
„ Kiedy w roku 
2011 rydułtow-
ska książnica 
przyjęła za-
szczytne imię 
Henryka Miko-
łaja Góreckiego, 
podjęliśmy pew-
ne zobowiąza-
nie. Zobowiązanie, którego celem jest pielęgnowa-
nie pamięci oraz popularyzacja twórczości mistrza” 
– takimi słowami przywitała wszystkich zgroma-
dzonych gości dyrektor biblioteki Barbara Lasz-
czyńska. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Już  po raz  t rzeci  spotkal iśmy 
(10.10.2014)  się z okazji rocznicy nadania naszej 
książnicy imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. 
Swoją obecnością zaszczycili nas rodzina mistrza z 
żoną Jadwigą Górecką,  władze miasta z Burmi-
strzem Miasta Rydułtowy Kornelią Newy, radni, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych, placówek 
oświatowych, prezesi i członkowie rydułtowskich 
stowarzyszeń oraz wierni czytelnicy. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spotkanie przebiegało się w trzech odsło-
nach. W pierwszej swój wykład pt. „Fenomen III 
Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego w kontek-
ście popkultury muzycznej” wygłosił dr hab. prof. 
nadzw. PWSZ w Raciborzu Franciszek Nieć.         
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W drugiej części odbył się koncert wybranych 
utworów w wykonaniu Państwa Izabeli (pianino) i 
Zbigniewa (skrzypce) Słomian.  Część trzecią sta-
nowiły rozmowy gości. 
Wszystkim przybyłym bardzo dziękujemy za obec-
ność, pamięć i do zobaczenia za rok. 
 

Dyrekcja Biblioteki 

 
 
Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Czernicy 
 

W niedzielne popołudnie 5 października w 
parku przy Zameczku w Czernicy otwarta została 
ścieżka edukacyjna „O czym szumią czernickie 
drzewa?”.  

 
Ścieżka oznaczona jest dziewięcioma tabli-

cami, które prezentują najciekawsze elementy przy-
rody parku. Wstęgę przecięli najmłodsi wolontariu-
sze SDL Spichlerz. Zaraz potem wyruszono na 
pierwszy spacer. Uczestnicy mieli niepowtarzalną 
okazję spaceru z przewodnikiem - panem Mirosła-
wem Paprotnym, autorem tekstów umieszczonych 
na tablicach. Wśród gości znalazł się starosta ryb-
nicki Damian Mrowiec, pani Gabriela Lenartowicz 
- prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
przedstawiciele lokalnych władz i instytucji poza-
rządowych. 

 
Wyjątkowym wydarzeniem dla najmłod-

szych uczestników był Pokaz Mody Leśnej. Dzieci 
prezentowały swoje inspirowane lasem i parkiem 
przebrania na wybiegu. Na wszystkich czekały na-
grody, a dodatkowo jury w składzie Gabriela Le-
nartowicz, Damian Mrowiec i Damian Machnik 
przyznało wyróżnienia za najbardziej pomysłowe i 
efektowne kostiumy. 

 
Dodatkowo mali goście mogli spróbować 

swoich sił w rękodziele metodą decoupage. Był 
także czas na napicie się kawy, skosztowanie ciasta 
marchewkowego czy specjalnych "sówkowych" 
muffinek. Członkowie stowarzyszenia częstowali 
pieczonymi ziemniakami oraz rozdawali związane 
z nową ścieżką zadania. 

 
Ścieżka edukacyjna jest wspólnym przed-

sięwzięciem SDL Spichlerz i Ośrodka Kultury Za-
meczek, dofinansowanym przez Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska. Zdjęcia z wydarzenia 
dostępne są na stronie www.sdlspichlerz.pl 
 

Edyta Mrozek 
 
 
 
 
UWAGA EMERYCI—GÓRNICY!!! 

 
Trwa akcja sądowa o odzyskanie 

zabranej tony węgla deputatowego. Czy-
nimy to poprzez indywidualne procesy 
sądowe przeciw Kompanii Węglowej S.A. 
za pośrednictwem Kancelarii Radców 
Prawnych z Knurowa. Proszę pamiętać, 
że wygrany już proces dotyczy tylko 
osób, które podpisały pełnomocnictwa 
procesowe. Towarzystwo Miłośników Ry-
dułtów do 13 Listopada przyjmuje osoby, 
które chcą odzyskać tonę węgla za bieżą-
cy rok. 

 

 Jednocześnie poprzez Posła Ryszar-
da Zawadzkiego czynimy też starania, by 
koszt deputatu węglowego emerytów zo-
stał włączony do emerytury (ZUS). Jeśli 
się to nie uda poprzez nowelizację budże-
tu państwa, to rozważamy drogę sądową, 
ponieważ przesłane do emerytów wypo-
wiedzenia świadczenia (deputatów węglo-
wych) jest nielegalne, bo Kompania Wę-
glowa nie jest instytucją uprawnioną do 
odbierania praw. Proszę więc zachować 
otrzymane od Kompanii pisma wraz z 
kopertami dla ewentualnych potrzeb pro-
cesowych. 

 Kontakt z Towarzystwem Miłośni-
ków Rydułtów: 32/414-00-66 lub 604 388 
354 

Zapraszamy do przeglądania naszej strony 
internetowej tmrrydultowy.pl 
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Rafa razy trzy, czyli „Zakochani są wśród 
nas…” 

 
6 września odbył się IV rodzinny bieg zako-

chanych w Rydułtowach. Start i meta znajdowały 
się na Fikołkowni  „RAFA”.  118 uczestników mia-
ło do pokonania ponad kilometrową trasę. W biegu 
brali udział dziadkowie, pary, a nawet dzieci w 
wózkach. Wokalistki zespołu muzycznego działają-
cego przy Orkiestrze KWK Rydułtowy, uświetniały 
całą uroczystość pięknym śpiewem i barwnymi 
strojami. W repertuarze znalazło się wiele polskich i 
zagranicznych utworów zagrzewających do biegu. 
Wielu uczestników imprezy puściło wodze fantazji i 
wybrało dość niecodzienny strój na tę okazję. Na 
mecie można było zobaczyć m.in. biegające 
pszczółki.  

 
Już tydzień później, 13 września RAFA po-

nownie zapełniła się mieszkańcami Rydułtów i oko-
lic. Na zebranych czekało mnóstwo atrakcji, m.in. 
spektakl pt. „Zuzanna i Utopce”, a także występ ze-
społu wokalnego Orkiestry „KWK Rydułtowy” 
oraz tancerek z zespołu „Sukces”, które wykonały 
przygotowane wcześniej układy do znanych utwo-
rów, takich jak ”O Hela” czy „We are the world”. 
Pogoda sprzyjała wspólnej zabawie przy wspaniałej 
muzyce. Wszyscy podziwiali choreografię oraz 
stroje tancerek, które towarzyszyły wokalistom.  

 
20 września odbyła się ostatnia letnia impre-

za na Rydułtowskiej Fikołkowni. Na scenie odbyły 
się pokazy talentów dzieci z rydułtowskich przed-
szkoli, dla których przygotowano liczne zabawy i 
konkursy plastyczne, a także po raz kolejny teatr 
interaktywny. Wszystko w trosce o rodzinę, zgodnie 
z hasłem kampanii „Postaw na rodzinę”. Wieczo-
rem zespół wokalny Rydułtowskiej Orkiestry po-

prowadził zabawę taneczną dla najbardziej wytrwa-
łych uczestników imprezy.  

 
19 wrze-

śnia Orkiestra z 
Rydułtów została 
zaproszona do 
udziału w święcie 
partnerskiego 
miasta Rydułtów 
–Orlovej. Impreza 
pod hasłem Gu-
lasfest odbyła się 
w tamtejszym am-
fiteatrze, pogoda 
oraz publiczność 
dopisały. W re-
pertuarze przygo-
towanym na tę okazję znalazło się wiele zagranicz-
nych utworów, jak również polski akcent - „Cykady 
na Cykladach”. Rydułtowskie wokalistki i tancerki 
zostały bardzo ciepło przyjęte przez południowych 
sąsiadów i mają nadzieję, że będą mogły gościć w 
Orlovej w następnych latach. 
 

Aleksandra Witoszek 

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 



KLUKA 346/1 Listopad 2014 WARTO WIEDZIE Ć, ŻE... 21 
Warto wiedzieć że… 

 
W Rydułtowach bardzo prężnie działa Sto-

warzyszenie Diabetyków. Myślę, że to w dużej mie-
rze zasługa obecnego Prezesa Stowarzyszenia p. 
Rudolfa Warły. Dla przykładu: 4 lata temu Stowa-
rzyszenie skupiało 10 członków . Jak prezesem zo-
stał p. R. Warło, jest 62 członków. To o czymś 
świadczy. Jest to niewątpliwie świadectwo dobrej 
organizacji i działalności. Stowarzyszenie jest w 
swej działalności widoczne na arenie Rydułtów. 
Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza – dziekana K. 
Opitka Stowarzyszenie spotyka się nieodpłatnie w 
Oratorium św. Józefa. Wdzięczni członkowie każ-
dego roku ofiarują mszę św. w intencji ks. Probosz-
cza. Godną pochwały rzeczą jest, że Prezes Stowa-
rzyszenia, p. R. Warło organizuje wykłady lekarzy 
różnych specjalizacji, np. kardiologa, diabetyka, 
neurologa, internisty, stomatologa. Wykłady te od-
bywają się również w Oratorium bezpłatnie i do-
stępne są dla ogółu.  

 
Każdego roku Stowarzyszenie diabetyków 

uczestniczy w konkursie organizowanym przez p. 
Burmistrz mgr Kornelię  Newy na realizację zada-
nia ochrony zdrowia i walki z cukrzycą. Ale to nie 
wszystko. Pan Prezes stara się również zorganizo-
wać rozrywkę, okazję do wspólnego spędzenia cza-
su, wzajemnego zbliżenia się do siebie, poznania 
bliżej i integracji. Każdego roku organizuje jedno-
dniowe wycieczki. Tego roku była to Wisła i Kra-
ków. W ubiegłym roku Brenna i Zakopane. W pro-
gramie działalności jest również organizowanie 
wczasów dla członków Stowarzyszenia. I tak np. w 
ubiegłym roku zorganizowano je w Beskidzie Ży-
wieckim koło Zwardonia, a w tym roku w dniach 5-
11 października do Brennej. 

 
 Ponieważ uczestniczyłam – dzięki uprzej-

mości p. Prezesa w tegorocznych wczasach, mogę 
powiedzieć, że były bardzo dobrze zorganizowane i 
zlokalizowane w ośrodku „Hawana”. Ludzie bardzo 
zgrani, mili wobec siebie. Panowała przyjacielska 
atmosfera. Organizowano imprezy. Wieczory spę-
dzano w miłym nastroju, nikomu się nie nudziło i 
nikt nie czuł się samotny. Żal było odjeżdżać. P. 
Prezesowi R. Warło należy się serdeczne podzięko-
wanie od uczestników. 

M.A. Wieczorek 

 
 

Sobota dobra dla zdrowia 
 
 W sobotę 27-09-2014 odbyła się kolejna, już 
9. edycja Dni Promocji Zdrowia. Z oferty skorzy-
stało ponad 1 500 osób! 
 
 Imprezę organizuje Urząd Miasta. W progra-
mie,  poza standardowymi badaniami wzroku czy 
słuchu znalazły się m.in.. Bezpłatne badanie EKG, 
spirometria, krioterapia, czy cieszące się dużą popu-
larnością badanie USG Doppler tętnic i żył kończyn 
dolnych. — Chodzi o to, żeby mieszkańcy mogli się 
przebadać nie czekając w ogromnych kolejkach, 
jakie często ustawiają się do specjalistów. Z roku na 
rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie 
akcją. Ludzie przychodzą całymi rodzinami, prze-
dział wiekowy sięga od dwulatków do 80-latków — 
mówi Barbara Wojciechowska, jedna z organizato-
rek. W ramach akcji można było oddać krew, sko-
rzystać z masażu, czy wziąć udział w wycieczce 
rowerowej.— Uważam, że profilaktyka jest bardzo 
ważna. Taka akcja to duża oszczędność czasu, bo w 
jednym miejscu można skorzystać z wielu badań i 
porad specjalistów — mówi Jolanta Otawa, która 
nie po raz pierwszy uczestniczy w DPZ. Tegorocz-
ne Dni Promocji Zdrowia odwiedziło ponad 1 500 
osób. — Zrobiłem sporo badań i jestem zadowolony 
z wyników. Moim zdaniem taka akcja mogłaby się 
odbywać nawet dwa razy w roku — mówi Krzysz-
tof Kania. 
 

Tekst z „Nowin Rybnickich” 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Judyta Sanecznik 
Urszula Mańka 
Elżbieta Jankowska 
Magdalena Donga 
Henryk Mańka 
Halina Stedin 
Krystyna Gajda 
Józef Cegiełka 
 
 
 

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”    

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla  
Solenizantów z miesiąca Listopada! 
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Czy jesteśmy już z założenia bankrutem? 
 
 Każdy ekonomista, który zapoznaje się z naszym 
(czyli Towarzystwa Miłośników Rydułtów) planem fi-
nansowym na rok następny musi niestety uznać, że do-
chody nie pokrywają wydatków. Postronni mieszkańcy 
mają jednak inne wyobrażenie o dochodach Towarzy-
stwa, widząc wielostronną i często kosztowną działal-
ność na rzecz miasta i mieszkańców. Co więc składa się 
na nasze dochody w skali roku? 
 
- składki członkowskie (20,00 zł od os.)   3 000,00 zł 
- wpłaty 1% podatku         ok. 7 000,00 zł 
- sprzedaż gazet i reklam                     24 000,00 zł 
- dotacje do projektów konkursowych          10 000,00 zł 
- inne przychody (dochody z imprez)             3 500,00 zł 
- wpłaty członków na ogrzewanie                  1 500,00 zł 
                                                           ________________ 
              49 000,00 zł   
     A jakie mamy wydatki? 
 
- wydatki osobowe (1/4 etatu + umowa zlecenie – księ-
gowanie; 1 000,00 x 12)                          12 000,00 zł 
- koszty ogrzewania ( 7t. x 700,00 zł – groszek)  
                          4 900,00 zł 
- energia elektryczna (12 x 250,00 zł)             3 000,00 zł 
- woda, ścieki (12 x 60,00 zł)        720,00 zł 
- wywóz odpadów (12 x 20,00 zł)       240,00 zł 
- środki czystości (12 x 15,00 zł)                180,00 zł 
- koszty telefonów (12 x 200,00 zł)    2 400,00 zł 
- koszty przejazdów, delegacje (12 x 80,00 zł)  
                             960,00 zł 
- wydatki związane z drukiem gazety  
(12 x 1 200,00 zł)                       14 400,00 zł 
- inne wydatki (remonty, papier, tonery, podatki)  
                                    2 500,00 zł 
- wydatki programowe             17 000,00 zł 
                                                             _______________ 
                             58 300,00 zł 
 
 Jak z tego widać, do pokrycia z reguły brakuje 
ok.10 000,00 zł i o takie pieniądze co roku występujemy 
w postaci próśb do naszych Członków i nie tylko o do-
browolne wpłaty na rzecz Towarzystwa Miłośników Ry-

dułtów. W ubiegłych latach największe wpłaty uzyski-
waliśmy od osób: Ryszarda Zawadzkiego, Bożeny Freu-
nd-Konieczny, Henryka Machnika, śp. Andrzeja Korbi-
cy, Kornelii Newy, Bogumiła Kosowskiego i 53 innych 
ofiarnych Członków TMR-u. Na każdym kroku podkre-
ślamy też życzliwość ze strony Bogumiły i Krzysztofa 
Jędrośków, którzy oddali w formie użyczenia cały parter 
swojego domu na potrzeby TMR-u, choć oczywiście 
koszty utrzymania domu spadły na Towarzystwo. W tej 
sytuacji nic dziwnego, że Zarząd TMR-u podjął i w tym 
roku kilka niezbędnych uchwał związanych z finansami 
Towarzystwa.  
 
1.) Od miesiąca października obowiązuje w siedzibie 
TMR-u bezwzględny nakaz przestrzegania norm użytko-
wania telefonu, energii, wody, a także finansowych opłat 
w przypadkach organizowania spotkań, zebrań nie zwią-
zanych z działalnością Zarządu, i poza godzinami urzę-
dowania (od godz. 9:00 do 13:00) 
 
2.) Uchwała intencyjna. Zarząd zwraca się do osób kan-
dydujących do Władz Miasta i Powiatu by w przypadku 
wygrania wyborów zadeklarowali comiesięczną wpłatę 
w wys. 100,00 zł na potrzeby TMR-u.  
 
3.) Zobowiązuje się Członków Zarządu Towarzystwa do 
czynienia starań, by każdy poszukał co najmniej jednego 
reklamodawcę do gazety Kluka. 
 

 Takie działania mobilizujące osoby, które zostaną 
wybrane do Władz Miasta czy Powiatu dają szansę na 
to, że nie staniemy się rzeczywistym bankrutem. Zdaję 
jednak sobie sprawę z tego, że najlepszym pewnikiem 
byłby wybór mojej osoby do Rady Powiatu, bo to gwa-
rantuje pokrywanie brakujących kwot na wydatki Towa-
rzystwa. Daję to pod rozwagę naszym rydułtowskim 
obywatelom i oczywiście Członkom Towarzystwa, któ-
rzy udadzą się do urn wyborczych. Nie będę jednak pro-
wadził nachalnej kampanii wyborczej, bo też jestem na 
końcu listy wyborczej PO do Rady Powiatu. Na dziś mo-
gę podać, że do zamknięcia bieżącego bilansu brakuje 
3 500,00 zł i to już przyprawia o ból głowy nie tylko 
mnie ale też cały Zarząd i Komisję Rewizyjną. Bardzo 
liczę na to, że zwiększy się ilość ogłoszeń i reklam w 
okresie wyborczym (wydanie Kluki bieżące i 12 listopa-
da). Na następny zaś rok będziemy „naciskać” na Wła-
dze Miasta by bardziej Komisje Konkursowe patrzyły na 
nasze zgłoszone projekty, by nie obcinano nam tak 
znacznie zakładanych wydatków po stronie dotującego 
(miasto).  

Henryk Machnik 
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BIURO RA-

CHUNKOWE 
 
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 

 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    



 

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, Piętek, Sobota 

(na zapisy) 

LEK. MED. WOJCIECH SZAREK 
 

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

 
Sobota od 9:00  

( na zapisy) 

Posiadamy nowoczesny  Posiadamy nowoczesny  Posiadamy nowoczesny  Posiadamy nowoczesny      
sprzêt diagnostyczny!sprzêt diagnostyczny!sprzêt diagnostyczny!sprzêt diagnostyczny!    

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,  

M.A.Wieczorek, E.Jankowska, M.Stebel,  J.Majer, Angelika Rzaczek, Kajetan Rak, Bogumił Kosowski, Łukasz Majer; 
e-mail: kluka.tmr@interia.pl;  nasza strona: www.tmrrydultowy.pl;  Redaktor wydania: Henryk Machnik 

Zdj ęcia na zlecenie TMR wykonują: FOTO BARON Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 20a,  tel. 4579177;   
FOTO SYCHA Rydułtowy, ul. Bema 22, tel. 4579242. Druk okładki: TMR  

Materiały zamieszczone w „Kluce” są zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych do druku korespondencji.  

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 

Bezpłatne badanie optometryczne i dobór okularów! 


