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O gwarze cd. 

 
Wróćmy jeszcze raz na chwilę do gwary śląskiej. 

Nie miała szans ukształtować się w całości na bazie języka 
lokalnego mieszkających tu ludzi, bo jak juŜ wspominałam, 
zmieniała się przynaleŜność tych ziem do sąsiadujących z 
nami państw i to miało ogromny wpływ na gwarę. To jak ja 
wymawiam jest „po rydułtowsku”. Nieco inaczej mówi się 
np. w Kobyli, Czernicy, Lubomi. A tam, gdzie najbliŜej zie-
mie śląskie graniczyły lub przynaleŜały do Czech naleciałości 
czeskie są większe, np. na ziemi cieszyńskiej. Wydaje mi się, 
Ŝe najwięcej wyrazów i przekształceń opartych jest na języku 
polskim i niemieckim, bo do tych krajów najczęściej ziemia 
śląska naleŜała. Przyswajanie sobie obcych wyrazów polegało 
na sposobie wymawiania, upraszczania, prostszego wyma-
wiania głosek i sylab, niedokładności artykułowania tych 
wyrazów, np. przedsionek – przysienek, kalendarz – kalyndo-
rz, źrebak – źrybok, szklanka – szklonka, zapaska – zopaska, 
garnek – gornek, czereśnia – cześnia, trawa – trowa, drzwi – 
dzwiyrze. To tylko kilka przykładów z języka polskiego. To 
samo dotyczy języka niemieckiego i czeskiego. Weźmy jesz-
cze dla przykładu wyraz „lękać się”. Zastąpił go wyraz 
„wystraszyć się”, bo trudniej wymawia się samogłoskę „ę”. 
Zastąpiono ją w gwarze inną, i wymawiamy „wylynkać sie”.  

 
PoniewaŜ kaŜdy wymawia inaczej, to jest to główny 

powód tego, Ŝe śląska gwara jest „niepiśmienna”. UwaŜam, 
Ŝe wszystkie próby ułoŜenia śląskiego alfabetu – tak jak ma to 
miejsce w gwarze np. kaszubskiej - to „marzenia ściętej gło-
wy”. Do tego dochodzi jeszcze fakt, Ŝe gwara śląska jest bar-
dzo zróŜnicowana. KaŜdy region Śląska ma często inne wyra-
zy, nazwy. Dlatego nie moŜna jej uczyć w szkołach, jak jest 
to na Kaszubach. MoŜna ją przyswajać dzieciom tylko w pro-
cesie mówienia, bezpośredniej rozmowy. Pamiętajmy o tym 
w domach, przypadkowych rozmowach, bo gwara to dowód 
naszej toŜsamości i związku z ziemią na której mieszkamy. 
JuŜ to parę razy powtarzałam.  

 
 Mimo duŜego wpływu języków państw z nami są-

siadujących Ślązacy stworzyli wiele wyrazów rodzimych -  i 
to teŜ w zaleŜności do regionu i warunków w jakich Ŝyli. My-
ślę, Ŝe powstawały na skutek skojarzeń, szczegółów dotyczą-
cych nazywanych osób, rzeczy, zjawisk. Podam kilka przy-
kładów, które zapamiętałam z 
Rydułtów. I tak na przykład: krze-
sło – stołek, gospodarz rolny – 
bamber, pampoń, poduszka – ze-
główek, dŜdŜownica – glista, pod-
łoga – delina, drzewo – strom, 
okrągłe, droŜdŜowe ciastko – ko-
łoczek, fartuch – zopaska, ciasto 
biszkoptowe – zista, lustro – ŜdŜa-
dło, ubiór – oblyczka, pomieszcze-
nie na siano w stodole – somsiek, 
krawat – binder, włosy – kudły, 
szkuty, zboŜe – objyli, twarda 
miotła, drapak – kartacz, kłócić 
się – wadzić się, kalesony – 
spodnioki, duŜa skrzynia, puszka – 
putnia, spodnie wszelkiego rodza-
ju – galoty, gacie, coś bardzo ma-

łego – drzystek, urwis – honsfot, odrobina czegoś – ździebko, 
palić w piecu – hajcować, wigilijny przysmak – moczka, 
wódka, gorzałka, samogon – bimber, mokry, zmoczony – 
utoplany.  

 
Stąd wzięła się teŜ nazwa utoplec. Nie Ŝaden utopiec, 

bo on nie był utopiony, tylko mokry, ociekający wodą, więc 
utoplany, bo w wodach mieszkał dobrowolnie. Wychodził 
tylko psocić, rzadko pomagać. Pokazywał się, Ŝe jest i nie 
naleŜy go lekcewaŜyć. Kolejny raz proszę, Ŝeby nie mówić 
utopiec, tylko utoplec. Utopiec to juŜ przetransponowana na-
zwa na 
język pol-
ski. 

 

Wróćmy jeszcze do wyrazów. Zabawki – graczki, 
czasochłonne zajęcie – graczka, rzucić – ciepnąć, wywrotka – 
szkopyrtka, ścierka – chadra, Ŝeleźniok – wymiennie: duŜy 
garnek z grubego Ŝeliwa, lub mały okrągły piecyk z Ŝelaza, 
którym ogrzewało się mieszkanie. Kaczyca – wymurowany 
piec kuchenny. Piec kaflowy - kachlok, rwa kulszowa – fąsok, 
Ŝakiet – jakla, wesoły – wyzgerny, drewniana łyŜka do mie-
szania – fyrloczka, bazgrać, gryzmolić – szkryfać, gotować – 
warzyć,  gderać – bronczeć, węszyć – niuchać, szukać – sznu-
pać, pali się – gore, fili Ŝanka – szolka, jelita – flaki, klepeta – 
nogi, ręce – giry, marudzić – zmierzować się, brud – maras, 
brudzić się – marasić się. 

 
Napisałam parę tych słów, które bardzo mi się podo-

bają w gwarze, są takie samorodne, stworzone przez ludzi na 
własny uŜytek. Stworzono je na podstawie własnych skoja-
rzeń, porównań. Być moŜe – nie badałam tego – Ŝe maja swo-
je słowotwórcze korzenie w jednym ze wspomnianych juŜ 
języków, z którymi spokrewniona jest śląska gwara. Brzmią 
jednak tak oryginalnie, moŜe czasem cudacznie, ale w gwarze 
funkcjonują.  

 
Po II Wojnie Światowej gwara śląska rugowana była 

z języka śląskiego. Zastępowano ją językiem polskim. W 
szkołach zwracano dzieciom uwagę „mów poprawnie”. Tylko 
w domach i między sobą mówiono po śląsku. Ale gdy starsze 
pokolenia poumierały nastąpił szybki zanik gwary. Nasze 
dzieci juŜ prawie w Ŝadnych sytuacjach jej nie uŜywają. A 
szkoda. Jest ładna, i jedyna w swoim rodzaju. Byłoby dobrze, 
gdyby jakiś językoznawca dogłębniej zajął się jej badaniem, i 
róŜnymi formami gwary. Zasługuje na to. W latach okupacji 
była rękojmią polskości na tych ziemiach. W skrytości ludzie 
między sobą rozmawiali właśnie po śląsku, mimo, Ŝe to teŜ 
było karane.  

Horacy 

O GWARZE CD... 



Przemówienie Dyrektora KWK „Rydułtowy-
Anna” wygłoszone do zebranych na Barbórce 
2014 

 

W przededniu górniczego święta „Barbórki” mam 

zaszczyt powitać całą brać górniczą oraz przybyłych gości. Jak 

co roku spotykamy się na uroczystościach i akademiach, aby 

wspólnie świętować tradycyjną górniczą „Barbórkę”. To 

wspaniała okazja do tego, aby wyróŜnić i docenić cięŜką pracę 

i poświecenie górników. Dziś właśnie chcemy zaznaczyć, jak 

wiele dla rozwoju i stabilizacji naszego śląskiego regionu 

wnoszą kopalnie i cały przemysł wydobywczy. Górnictwo, to 

przecieŜ wciąŜ tysiące miejsc pracy, o czym niejednokrotnie 

dziś się zapomina.  

 

 „Barbórka”, oraz zbliŜający się koniec roku, to takŜe 

czas refleksji i podsumowań. Rozliczamy się z przyjętych zo-

bowiązań i załoŜonych planów. Spoglądamy takŜe w przy-

szłość, pełni niepewności o losy śląskich kopalń. Mijający rok 

dla górnictwa był bardzo trudny. Borykamy się z wieloma 

problemami, a w szczególności z utrzymaniem płynności fi-

nansowej. NadpodaŜ węgla na rynkach światowych, spowodo-

wała gwałtowny spadek cen zbytu oraz obniŜenie krajowego 

popytu. Spółki węglowe, a w szczególności Kompania Węglo-

wa aktualnie generują straty, co wymusza konieczność podej-

mowania bardzo trudnych decyzji i wyborów.  

 

Przed nami okres wymagający duŜej mobilizacji i 

determinacji do wprowadzania koniecznych zmian. Prioryte-

tem staje się optymalizacja kosztów produkcji, aby utrzymać 

płynność finansową. Nasza kopalnia od kilku lat sukcesywnie 

redukuje jednostkowy koszt produkcji węgla handlowego i w 

tym roku wyniesie on 292 zł na tonę. Wydobycie naszej kopal-

ni utrzymuje się na stabilnym poziomie sięgającym 9 000 ton 

na dobę, które w pełni staje się sprzedawalne dzięki wysokiej 

jakości węgla. 

 

Jesteśmy producentem węgla gazowo-koksowego i 

węgla wysokoenergetycznego, co pozwala nam budować prze-

wagę konkurencyjną, i mimo tak trudnej sytuacji całego gór-

nictwa, z optymizmem spoglądać w przyszłość. 

 

Nasza kopalnia wciąŜ jeszcze jednak nie osiągnęła 

zakładanego modelu docelowego. Konsekwentnie realizujemy 

proces restrukturyzacji majątku pozaprodukcyjnego w likwi-

dowanym Ruchu „Anna”, a takŜe kontynuujemy kluczowe 

inwestycje w zakładzie głównym. 

 

Strategicznym zadaniem dla naszej kopalni nadal 

pozostaje kontynuacja prac związanych z pogłębieniem szybu 

Leon IV do poziomu 1200 oraz budową nowego poziomu 11-

1150. W tym roku na ten cel wydatkowaliśmy 24 mln zł. 

 

Nie zapominamy takŜe o komforcie i bezpieczeństwie 

pracy naszych załóg. Rozbudowujemy nowoczesne spalinowe 

układy transportu do jazdy ludzi  i materiałów, a takŜe układy 

klimatyzacji grupowej. Wszystkie nasze przodki wydobywcze 

i przygotowawcze posiadają klimatyzacje. DoposaŜamy takŜe 

nasz park maszynowy, który staje się coraz bardziej nowocze-

sny, a przez to i niezawodny. To wszystko sprawia, Ŝe wydo-

bycie moŜna realizować mniej awaryjnie, a bezpieczeństwo 

naszych załóg stale rośnie. 

 

Inwestujemy takŜe w jakość naszych produktów. Od-

powiadając na zapotrzebowanie rynku, chcemy produkować 

tylko wysokokaloryczne mieszanki. Modernizujemy nasz Za-

kład Przeróbczy, co pozwoli nam w 2015 roku prawie całko-

wicie wyeliminować produkcję mułu. Ta strategiczna i nie-

odzowna inwestycja będzie skutkowała zwiększeniem przy-

chodów i poprawą płynności finansowej. 

 

Te wszystkie działania podnoszą wydajność pracy i 

zwiększają bezpieczeństwo pracy naszych załóg. Mam nadzie-

ję, Ŝe dzięki temu będziemy mogli sprostać oczekiwaniom 

jakie stoją dziś przed górnictwem. Nie moŜemy zwalniać tem-

pa tych koniecznych zmian, albowiem posiadamy zaangaŜo-

waną  i wykwalifikowaną załogę, a takŜe bogate zasoby dobre-

go jakościowo węgla. Wierzę w to, Ŝe przed naszą kopalnią są 

perspektywy, które naleŜy właściwie wykorzystać. Myślę, Ŝe 

pomimo tych wszystkich problemów jakie napotyka dziś gór-

nictwo, nadal pozostaniemy największym pracodawcą w Ry-

dułtowach. Miasto nasze  zawsze  było nierozerwalnie związa-

ne z kopalnią i uwaŜam, Ŝe tak pozostanie przez kolejne lata, 
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aŜ do wyczerpania zasobów węgla. 

 

Funkcjonowanie naszej kopalni w tak trudnych re-

aliach ekonomicznych nie byłoby moŜliwe bez zrozumienia i 

wsparcia ze strony najbliŜszego otoczenia i osób zarządzają-

cych Kompanią Węglową. Z tego miejsca kieruję podzięko-

wania w stronę Zarządu, za działania, które zarówno umoŜli-

wiają bieŜące funkcjonowanie, ale takŜe  pozwalają na stabil-

ny rozwój i kontynuację trudnych procesów restrukturyzacji. 

 

Korzystając z okazji, dziękuję równieŜ obecnym na 

tej sali przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego 

i władzom naszego miasta. Wasze wsparcie i zrozumienie jest 

dla nas dziś tak waŜne. 

 

Obecnym tu Kapłanom okolicznych parafii dziękuję za 

duchowe wsparcie dla naszej załogi i za przekazywanie trady-

cyjnych wartości. Stanowią one Ŝyciowy drogowskaz dla nas 

i naszych rodzin.  

 

Dziękuję za dobrą współpracę przedstawicielom współ-

pracujących z Kopalnią firm i przedsiębiorstw, dostawcom 

materiałów, maszyn i urządzeń, oraz odbiorcom naszego wę-

gla. Bez dobrej komunikacji i wzajemnego zrozumienia po-

trzeb i oczekiwań, nie byłoby moŜliwe sprawne funkcjonowa-

nie w tym trudnym dla Kopalni okresie.  

 

Słowa podziękowania kieruję równieŜ do przedstawicieli 

organizacji związków zawodowych. Dziękuję za współpracę 

dla dobra załogi i za współodpowiedzialność za nasze wspól-

ne dobro, jakim jest Kopalnia. 

 

Przede wszystkim, dziękuję jednak naszej oddanej zało-

dze, z którą mam przyjemność i zaszczyt współpracować. 

Dziękuję  Wam  za codzienną cięŜką  pracę, którą wykonuje-

cie  w trudnych warunkach i w obecności występujących za-

groŜeń. Dla części z Was formą uznania Waszych zasług jest 

wręczana dzisiaj szpada górnicza. Niech to wyróŜnienie bę-

dzie dla Was nagrodą za dotychczasową pracę w naszej Ko-

palni i formą mobilizacji do równie wytęŜonego wysiłku w 

kolejnych latach. 

 

Dziękuję równieŜ wszystkim tu obecnym za przybycie,  

oraz tym, którzy w mijającym roku nam pomagali. Wspierali 

nas swoją cenną pomocą i radą, a takŜe darzyli Ŝyczliwością i 

sympatią. 

  

 W przeddzień Święta Braci Górniczej, pragnę Wam 

złoŜyć Ŝyczenia wielu sukcesów, duŜo zdrowia i szczęścia 

górniczego. Niech ta trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna 

praca górników będzie naleŜycie szanowana i doceniana. śy-

czę równieŜ, aby nadchodzący okres świąt  przyniósł Wam 

Wszystkim, wiele radości  i spokoju. Niechaj ten świąteczny 

klimat odbuduje w nas nadzieję na lepszą przyszłość dla nas i 

naszych rodzin. 

Szczęść BoŜe 

Janusz Matuszek 

Dyrektor KWK „Rydułtowy-Anna” 

Do RCK zawitała „Ksi ęŜniczka Czardasza” 
 
 17.01.2015 gościł na deskach naszej sceny Teatr Mu-
zyczny Castello. Teatr ten został w roku 2013 załoŜony przez 
panią mgr sztuki Barbarę Pakury-Brzoska i aktora scen mu-
zycznych pana Tomasza Białka. Siedzibą teatru jest zamek w 
Mosznej. 
 
 Nam zaprezentowano spektakl operetki „KsięŜniczka 
Czardasza” I. Kalmana (1882-1953) w wersji koncertowej. 
Śpiewają w rolach głównych: sopranistka Naira Aywazian 
jako Sylwia, księŜniczka czardasza, Tomasz Białek jako za-
kochany w niej ksiąŜę Edwin. Następne pary to hrabia Boni, 
przyjaciel i opiekun Sylwii z niedoszłą narzeczoną Edwina 
hrabianką Stasi, oraz rodzice Edwina, ksiąŜę senior i jego 
Ŝona Anhilda.  
 
 Oczywiście połączenie dwóch serc, szansonistki Syl-
wii z księciem o błękitnej krwi było mezaliansem nie do przy-
jęcia. JednakŜe po wielkim zamieszaniu okazało się, Ŝe młody 
ksiąŜę Edwin jest po prostu dziedzicznie obciąŜony. Jego 
ojciec, senior rodu, poślubił wdowę po Ŝupanie nie wiedząc, 
Ŝe wpierw śpiewała i tańczyła w variete. A więc happy end. 
 
 Na zakończenie kankan, który niegdyś był tańcem 
nieprzyzwoitym, a w którym udział wziął senior rodu, rozba-
wił bardzo publiczność. TakŜe rozbawiła nas rola hrabiego 
Boniego, która iskrzyła dowcipem, błyskotliwością i lekko-
ścią. A muzyka Imre Kalmana (Węgra znad Balatonu, który 
zamieszkał w Wiedniu a po aneksji Austrii przez Niemcy 
wyemigrował do USA. W roku 1948 powrócił do Europy, 
zamieszkał w ParyŜu, gdzie zmarł w roku 1953) jest wspania-
ła, bogata melodycznie, nastrojowa, zaskakująca i pełna eks-
presji, odnosząc międzynarodowy sukces. Kalman opierał 
wpierw swoją muzykę na folklorze węgiersko – cygańskim, 
później wprowadził do niej rytmy jazzowe. My łączymy jego 
najlepsze utwory z ognistymi czardaszami. 
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„KsięŜniczka Czardasza” jest jego najsłynniejszą operetką. 
To wielki zbiór operetkowych przebojów, tak solo jak i w 
duecie. Usłyszeliśmy więc: „Artystki, artystki, artystki z va-
riete”, „Choć na świecie dziewcząt mnóstwo”, „Tak całkiem 
bez dziewczątek na nic świat”, „Nie szukaj szczęścia za góra-
mi, za lasami”, „W rytm walczyka serce śpiewa”, „Bo to jest 
miłość, ta głupia miłość” i wiele innych.  
 
 Koncert wprowadził nas w szampański nastrój. Brawo 
dla muzyków (fortepian, skrzypce, wiolonczela), dla chore-
ografa, a szczególne uznanie dla solistów, śpiewaków, którzy 
są wszak najwaŜniejsi w Operetce. Wielkie brawa. 

 

Krystyna Barnabas 

 
  
 
 
VI Koncert Mikołajowego Festiwalu im. H.M. 
Góreckiego 
 
 13.12.2014 r. odbył się kolejny, czyli VI. Koncert 
Mikołajowego Festiwalu Muzycznego im. Henryka Miko-
łaja Góreckiego. Na wstępie pani dyrektor Janina Chlebik-
Turek zaznajomiła słuchaczy z wczesną młodością wielkie-
go kompozytora, którą spędził w Rydułtowach. 
 
 Sam koncert rozpoczął się hejnałem Miasta Rydułto-
wy wykonanym przez muzyków KWK ”Rydułtowy-
Anna”. Melodia tego hejnału łatwo wpada w ucho więc 
chętnie usłyszelibyśmy go nie tylko okazjonalnie. Następ-
nie trzej uczniowie warsztatów fortepianowych, prowadzo-
nych przez panią profesor Gabrielę Szendzielorz-
Jungiewicz, wykonali utwór na fortepian preparowany pod 
tytułem „Dno oceanu”. To utwór pisany nie na klawiaturę 
fortepianu, lecz wykonywany poprzez stukanie, skrobanie 
po obudowie fortepianu oraz glissandrem, czyli ślizganie 
po strunach fortepianowych. Zadziwiające jak moŜna było 
tak dokładnie oddać odgłosy roznoszące się po dnie oce-
anu. 
 
 A tak całkiem na serio koncert rozpoczęło rodzeń-
stwo, młode wiekiem lecz dojrzałe artystycznie, Marcelina 
Sztekmiler – skrzypce, oraz Michał Sztekmiler – pianino. 
Pani Marcelina wykonała „Fantazję na skrzypce” G.Ph. 
Telemana (1681 – 1767) kompozytora okresu Baroku. Na-
stępnie H. Wieniawskiego (1835 – 1880) „Kaprys op. 18” 
oraz P. Sarasate (1844 – 1908) hiszpańskiego kompozytora 
oraz wirtuoza skrzypiec „Zapatendo” - Romanza Andalu-
zja. Pani Marcelina wykonała wszystkie utwory z polotem, 
wydobywając całą szlachetność dźwięku niezawodną tech-
niką. 
 
 Pan Michał zagrał kompozycję F. Chopina „Etiudę 
C-dur”, „Tarantellę” oraz „Scherzo b-moll” emocjonalnie, 
burzliwie ale takŜe z wraŜliwością przekazując nam całe 
piękno i harmonię dźwięków muzyki Chopina. Widownia 

nagrodziła młode rodzeństwo długimi oklaskami. 
 
 Następne punkty programu propagowały muzykę 
współczesną wykonaną przez panie z Zespołu „Arte Duo”, 
ElŜbietę Stawarską – skrzypce i Iwonę Popławską Zimow-
ską – fortepian oraz panią profesor Gabrielę Szendzielorz-
Jungiewicz – pianistkę. Podziwialiśmy kunszt interpretator-
ski i wirtuozerię tychŜe pań znanych nam z poprzednich 
występów. A więc „Arte Duo” wykonał H.M. Góreckiego 
(1933 - 2010) „Małą fantazję”, W. Lutosławskiego (1913 – 
1994) „Surbito” oraz F. Saya (ur. 1970) tureckiego kompo-
zytora i pianistę oskarŜanego w Turcji za obrazę Islamu i 
Mahometa a nominowanego w 2008 roku przez UE amba-
sadorem kultury. Niełatwe są losy geniuszów. W koncercie 
wykonano jego Sonatę na skrzypce i fortepian. Następnie 
pani Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz wykonała kompo-
zycję A. Weberna (Austriaka ur. w 1883 r. a w roku 1945 
przez pomyłkę zastrzelonego przez Ŝołnierza amerykań-
skiego) pod tytułem „Kinderstuck”. Następnie M. Stachow-
skiego z Piekar Śląskich (1936 – 2004 w Krakowie) utwór 
„Extensions” oraz A. Dziadka (ur. w Jasienicy k. Bielska-
Białej w 1957 r.) kompozycję „Dzwony”. 
 
 Kompozycje – utwory muzyki współczesnej zwanej 
senoryzmem są bardzo ekspresyjne i dziwne. W naszym 
odczuciu przekreślają przyjęte i cenione od stuleci zasady 
dźwięku, melodyki, harmonii i rytmu. Być moŜe to muzyka 
przyszłości, kosmiczna, która przemawia nowym językiem 
do pokolenia naszych czasów, ale z którą nie łatwo nam się 
oswoić. MoŜe by nas, melomanów przed wykonaniem 
utworów tejŜe muzyki wprowadzić w wymowę tegoŜ utwo-
ru, wyjaśnić myśl kompozytora. Na pocieszenie dodam, Ŝe 
wielu sławnych współczesnych kompozytorów odchodzi 
od tego awangardowego nurtu i metodą coś ująć, dodać, 
trochę zmienić wraca do dawnych wartości w muzyce. 
 
 Paniom za wirtuozerski przekaz oklaski od publicz-
ności, a wszystkim słuchaczom aby muzyka pozostała nam 
bliska. A na poŜegnanie kilka słów Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego: 
 
Garniemy się do muzyki, 
muzyka to jest nasz festyn, 
kochamy trąbki i smyki, 
obój, klarnet i klawesyn. 
Jest w domu lichtarz nieduŜy 
z wysoka świeca szkarłatna; 
ona do koncertów słuŜy, 
do dźwięku dodaje światło. 
Radość jak powaŜny taniec 
przesuwa swój cień po ścianach. 
I pada świecy pełzanie 
na twarz Jana Sebastiana 

 
 

Krystyna Barnabas 
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                 DOPPLER: 
- tętnic szyjnych i kręgowych 
- Ŝył oraz tętnic kończyn dolnych 
- aorty brzusznej 

Komunikat do emerytów górniczych 
 

Rozpoczęliśmy batalię o zachowanie prawa emerytów górniczych do deputatu węglowego na lata 2015/2016. W tym 
celu uruchomiliśmy dwie ścieŜki dochodzenia swoich praw do tego świadczenia.  

 
a.) Projekt Obywatelski, z którym występuje grupa inicjatywna członków Towarzystwa Miłośników Rydułtów do Sejmu RP i 
wymaga to oświadczeń indywidualnych emerytów i zebrania 100 000 podpisów pod tym projektem. Oto treść projektu: 
 

Projekt Obywatelski w sprawie deputatów górniczych dla emerytów górniczych i wdów po zmarłych emerytach 
 

Mając oparcie wyraŜone w opiniach kilku tysięcy emerytów górniczych i ich rodzin w czasie kampanii (o 1 t.) oświad-
czamy, Ŝe jako emeryci górniczy mamy prawo do współdecydowania o losach kopalni na równi z pracującymi górnikami i związ-
kami zawodowymi, bo wypracowany majątek kopalni jest i naszym udziałem. Zaniepokojeni o los kopalń i miejsca pracy górni-
ków, mając na uwadze szukanie koniecznych oszczędności przez Kompanię Węglową proponujemy w formie obywatelskiego 
projektu następujące przedsięwzięcia: 

 
1.) Zgadzamy się na obniŜenie deputatu węglowego emerytów do 2 t. i przeniesienie wartości tego deputatu do świadczeń emery-
talnych wypłacanych przez ZUS. 
 
2.) Proponujemy obniŜenie wymiaru deputatu pracujących górników do 6 t. (zapisanych pierwotnie w regulaminach do Karty 
Górnika).  
Te działania pozwolą uzyskać zakładane przez Kompanię Węglową S.A. oszczędności na deputatach. 
 
3.) Nie wyraŜamy zgody na jednostronne wypowiedzenie przez Kompanię Węglową S.A. prawa do deputatu węglowego (pismo 
KW S.A. z dnia 24-09-2014) 
 
4.) UwaŜamy, Ŝe do świadczeń wypłacanych przez ZUS naleŜy włączyć pracowników kopalń, którzy zostali przymuszeni do 
podpisania oświadczeń o rezygnacji z deputatu węglowego w momencie przejścia na emeryturę. 
 

Z inicjatywą występuje grupa emerytów górniczych z KWK „Rydułtowy-Anna”, oraz KWK „Marcel”, obecnie zrzeszo-
nych w Towarzystwie Miłośników Rydułtów w składzie: Machnik Henryk, Widera Adolf, Majer Jerzy, Kosteczko Erwin, Ko-
sowski Bogumił, Swoboda Jan, Kieś Tadeusz, Paprotny Franciszek, Stebel Mariusz, Paszenda Erwin, Jankowski Jerzy, Ferenc 
Rita, Jargoń Jan, Wojciechowski Czesław, Stebel Alojzy 

 
Załącznikami będą: 
Zał. Nr 1 - Indywidualne oświadczenia emerytów górniczych 
Zał. Nr 2 – lista osób popierających Projekt Obywatelski 
 
b) druga moŜliwość: wystąpienie z powództwem przeciw KW S.A. za pośrednictwem kancelarii prawnej wnosząc stosowną opła-
tę sądową. Wystąpienie z powództwem jest szybsze i istnieje moŜliwość uzyskania uprawnienia do dotychczasowej wysokości 
swojego deputatu. Takiej moŜliwości działania nie moŜemy odrzucić.  
 
 Informujemy, Ŝe będziemy korzystać z obydwu dróg do dochodzenia uzyskania deputatu na rok bieŜący. W związku z tym 
będą wypisywane 3 deklaracje oraz pełnomocnictwo i podpisy na liście poparcia projektu obywatelskiego. Zainteresowani eme-
ryci winni przygotować: 
 
-  dowód osobisty,  
 
- legitymację emeryta/rencisty (zielona dyskietka ZUS), 
 
- dowód nadania odpowiedzi na pismo Kompanii Węglowej S.A. z dnia 24-09-2014 r.  
 
- dodatkowo naleŜy uiścić opłatę kancelaryjną. 
 
 Podstawowym celem tej akcji jest w pierwszym rzędzie prowadzenie negocjacji ze stroną Rządową, z Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych, Związkami Zawodowymi, Zarządem Kompanii Węglowej S.A. i tylko w razie braku zrozumienia dla potrzeb 
emerytów zostanie uruchomiona droga sądowa. 
 

Za Zarząd TMR 
Henryk Machnik 



Opłatek członków Stowarzyszenia Diabetyków w 

Rydułtowach z udziałem duchowieństwa i posła 

Ryszarda Zawadzkiego 

 

W dniu 10 grudnia 2014 roku w Oratorium św. Józefa 

przy Parafii św. Jerzego w Rydułtowach w woj. śląskim, 

członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Diabetyków w Rydułto-

wach spotkali się na uroczystym opłatku z udziałem Ks. Prała-

ta Franciszka Skurkiewicza i Posła na Sejm RP Ryszarda Za-

wadzkiego. 

Jak kaŜdego roku w krótkim wystąpieniu prezes Sto 

(Prezes Rudolf Warło, ks. Skurkiewicz, Poseł R. Zawadzki) 

warzyszenia mgr Rudolf Warło przedstawił osiągnięcia Stowa-

rzyszenia Diabetyków w 2014 roku. 

Przede wszystkim podkreślił, Ŝe w 2014 roku zorga-

nizowano w Oratorium św. Józefa sześć wykładów na nastę-

pujące tematy: 

- dieta cukrzycowa i niskolipidowa 

- choroby jamy ustnej a cukrzyca 

- neurologia - poraŜenia mózgowe, wylewy do mózgu w 

związku z chorobą cukrzycową i nadciśnieniem tętni-

czym. 

- problemy naczyniowe związane z niedokrwieniem koń-

czyn. Przyczyny i sposoby leczenia 

- przewlekłe powikłania cukrzycy i ich profilaktyka w 

zakresie narządu wzroku 

- cukrzycowa choroba nerek i choroby układu moczowego 

Zorganizowano dla swoich członków dwie wycieczki krajo-

znawcze w miesiącu lipcu do Wisły i w miesiącu sierpniu do 

Krakowa. 

Od 5 października do 11 października 2014 roku, zorganizo-

wano dla swoich członków i sympatyków wczasy integracyjne 

w miejscowości Brenna w pięknym ośrodku wypoczynkowym 

Hawana. 

 Przy kołaczu, kawie i herbacie bardzo mile, po przeła-

maniu się opłatkiem wspominano miniony pracowity rok i 

Ŝyczono sobie przede wszystkim zdrowia, które jest tak po-

trzebne ludziom chorującym na cukrzycę i pomyślności w  

(Poseł Zawadzki łamie się opłatkiem z członkami Stowarzyszenia) 

rodzinie i w naszej pozarządowej organizacji.  

 Prezes Rudolf Warło odczytał przekazane pismo Bur-

mistrza Miasta Rydułtowy pani mgr Kornelii Newy, która nie 

mogła uczestniczyć w tym uroczystym spotkaniu ze względu 

na odbywającą się w tym samym czasie Sesję Rady Miasta 

Rydułtowy. Prezes podziękował w swoim wystąpieniu pani 

Burmistrz Miasta jak i pracownikom Wydziału Oświaty, Kul-

tury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy za opiekę i 

przekazane środki finansowe na organizowane wykłady tema-

tyczne przeprowadzane przez lekarzy specjalistów. 

 Serdeczne podziękowania przekazano na ręce obecnego 

Ks. Prałata dla Proboszcza Parafii św. Jerzego Ks. Dziekana 

Konrada Opitka, za bezpłatne uŜyczenie pomieszczeń Orato-

rium św. Józefa na organizację wykładów, innych spotkań i 

uroczystości dla Stowarzyszenia Diabetyków w Rydułtowach. 

 Uroczyste spotkanie opłatkowe zakończono śpiewa-

niem pięknych kolęd boŜonarodzeniowych.  

 
Prezes  

Stowarzyszenia Diabetyków 
mgr Rudolf Warło   
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Ostatnie kolędowania 

 
Styczeń to nie tylko pierwszy miesiąc Nowego Ro-

ku, ale teŜ okres kolędowania, które zaczyna się od Świąt 
BoŜego Narodzenia. Kolędowanie to obrzęd ludowy, polega-
jący na obchodzeniu domów lub jest to śpiewanie kolęd przez 
chóry czy zespoły podczas występów, przede wszystkim w 
kościołach. Chór „Cecylia” juŜ od kilku lat bierze udział w 
koncertach kolędowych organizowanych przez parafie i nasz 
kościół.  

 
Tegoroczne kolędowanie rozpoczęło się 28 grudnia 

ubiegłego roku koncertem kolędowym w naszym kościele 
pw. Św. Jerzego. Na taki koncert zapraszane są takŜe inne 
chóry. Na wspomnianym koncercie wystąpiły: chór 
„Mickiewicz” z Niedobczyc, chór „Seraf” z Rybnika, zespół 
„Rzuchowianki z Miłośnikami z TMR”, oraz na zakończenie 
gospodarz koncertu – chór „Cecylia”. Był to bardzo udany 
koncert zakończony oczywiście odśpiewaniem przez chóry 
chyba najpiękniejszej i najbardziej znanej kolędy „Cicha 
noc”. W święto „Trzech Króli” śpiewaliśmy w kościele w 
Rybniku – Niedobczycach.  

 
Kolędy śpiewane są na całym świecie, w róŜnych 

kulturach i językach. LO im. Noblistów Polskich w Rydułto-
wach było organizatorem „Wieczoru Kolęd Międzynarodo-
wych” 16 stycznia w RCK. W tym wspomnianym koncercie 
wzięły udział zespoły młodzieŜowe, soliści, duety oraz chóry, 
m.in. nasz chór „Cecylia”. PoniewaŜ był to wieczór między-
narodowy, więc zaśpiewaliśmy kolędę czeską i ukraińską (w 
oryginalnym języku), oraz kolędę francuską i polską. Był to 
udany występ naszego chóru. Ostatnim naszym kolędowa-
niem był koncert 25 stycznia w kościele w Jejkowicach.  

 
Tegoroczne kolędowanie chóru „Cecylia” było uda-

ne. W sumie zaśpiewaliśmy ponad 20 kolęd na czterech róŜ-
nych koncertach. Dziękujemy wszystkim, którzy byli na na-
szych koncertach i chcieli wysłuchać tych pięknych pieśni 
religijnych. Dziękujemy zwłaszcza mieszkańcom naszego 
miasta a szczególnie parafianom kościoła pw. Św. Jerzego, Ŝe 
tak licznie przychodzą na nasze kolędowania do kościoła, bo 
nic tak nie buduje i cieszy jak pełny kościół podczas koncer-
tu. Czujemy się wtedy doceniani i lubiani. Dziękujemy pani 

Burmistrz Kornelii Newy, która jest na kaŜdym naszym kon-
cercie, a takŜe zaproszonym gościom i przyjaciołom, którzy 
zawsze są z nami.  

 
Rok 2014 był dla chóru „Cecylia” rokiem pracowi-

tym. Często występowaliśmy, braliśmy udział w róŜnych 
przedsięwzięciach organizowanych przez nasz chór, lub inne 
zaprzyjaźnione chóry i organizacje. WaŜnymi wydarzeniami 
oprócz typowych koncertów chóralnych był Konkurs Pieśni 
im. Cz. Prudla w Lyskach, Festiwal Pieśni im. J. Rogera w 
Domu Kultury w Chwałowicach, Konkurs „Z wiosną w tle” 
zorganizowany przez TMR w Rydułtowskim Centrum Kultu-
ry (zajęliśmy I miejsce). WaŜnym wydarzeniem był zorgani-
zowany przez nasz chór Konkurs o Puchar Przechodni Okrę-
gu Rybnickiego im. R. Tronta. W konkursie wystąpiło 8 chó-
rów  - kaŜdy dał krótki koncert. Chór „Cecylia” dał bardzo 
dobry występ i został przez publiczność przyjęty bardzo po-
zytywnie. Chyba jednak największym i najwaŜniejszym wy-
darzeniem było nagrodzenie chóru „Cecylia” Złotą Odznaką 
„ZasłuŜony dla Kultury Polskiej” przyznaną chórowi przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymaliśmy 
je w listopadzie na uroczystości patriotycznej.  

 
Chór to śpiewacy i dyrygent. W 2014 r. nasz chór 

powiększył się o 6 nowych chórzystów. Jest to bardzo waŜne 
dla chóralnego śpiewu. Zapraszamy do naszego chóru 
„Cecylia”. Spotykamy się w poniedziałki o godz. 18:00 i w 
czwartki o godz. 15:00 w Domku Marii. Przed nami nowe, 
ciekawe wyzwania i pomysły. Oby dopisało tylko zdrowie i 
głosy, a będzie to znowu bardzo udany rok w działalności 
chóru „Cecylia” z Rydułtów.  

Cześć pieśni 
ElŜbieta Jankowska 

 
Informujemy Ŝe w kaŜdą środę w siedzibie Towarzystwa 
Miło śników Rydułtów moŜna 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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Wieści z desek teatru 
 
 Program RCK Feniks w  lutym zaspokoi oczekiwania 
największych koneserów. W swym repertuarze nasze Cen-
trum Kultury zawarło pozycje zarówno dla najmłodszych 
widzów, miłośników dobrej polskiej muzyki, oraz fanów ta-
lentu najlepszych kabareciarzy nad Wisłą. 
 
 Na początek, 05 lutego młodszej części widowni za-
prezentują się aktorzy w spektaklu „Kryształowa Królowa 
Śniegu”. Piękna, ponadczasowa i pouczająca historia z całą 
pewnością przypadnie do gustu zarówno dzieciom, dla któ-
rych spektakl jest przygotowany, jak równieŜ rodzicom i 
opiekunom.  
 
 Dzień  później RCK zaprasza na jedno z dwóch  wyda-
rzeń miesiąca. Poczucie humoru rydułtowików sprawdzi jed-
na z najlepszych o ile nie najlepsza grupa kabaretowa w Pol-
sce. Na scenie zaprezentuje się znany i lubiany „Kabaret Mo-
ralnego Niepokoju”. Choć za występem zawsze stoi sztab 
ludzi, to jednak najbardziej rozpoznawalnymi aktorami są bez 
wątpienia Przemysław Borkowski, Mikołaj Cieślak, Rafał 

Zbieć, Magda-
lena StuŜyńska 
oraz niekwe-
s t i o n o w a n y 
lider zespołu - 
Robert Górski. 
 
 K o l e j -
nym wartym 
uwagi wyda-
rzeniem w 
RCK będzie 
o d b y wa ją c y 
się 08 lutego 
Klubowy Kon-
cert Bluesowy. 
Na scenie za-
prezentuje się 
międzynarodo-
wy duet: Russ 
Greek (USA) i 
Marek Wojto-
wicz występu-
jący pod pseu-

donimem Harsh Guitar Mark. Amerykanin specjalizuje się w 
harmonijce i wokalu, z kolei domeną polaka jest gitara i wo-
kal. Jest to nie lada atrakcja dla wszystkich fanów obu muzy-
ków, jak równieŜ bluesa w ogóle. Warto zwrócić uwagę, na 
miejsce koncertu. Tym razem zgromadzona publika zasiądzie 

nie w Sali Teatralnej, a w Kawiarence PIXEL zlokalizowanej 
w RCK.  
  
 Dla najmłodszych wielkim przeŜyciem będzie zapew-
ne  pokaz eksperymentów dla dzieci. Impreza odbędzie się w 
dniu 11 stycznia i obejmować będzie trzy pokazy: „Lodowe 
eksperymenty”, „Magia kontra nauka”, „Kolory i chemiczne 
potwory”. 
 
 Na koniec, 21 lutego prawdziwa wisienka na torcie w 
repertuarze Centrum Kultury. Z koncertem przyjedzie do na-
szego miasta Kasia Nosowska. Piosenkarka znana zarówno 
jako wokalistka zespołu Hey, jak równieŜ jako solowa artyst-
ka. Jedną z jej najpopularniejszych piosenek jest utwór 
„Teksański”, który jest ulubionym utworem wielu dziennika-
rzy. Szczególnie fragment piosenki „Herbata stygnie, zapada 
zmrok, a pod piórem ciągle nic…” jest doskonale znany wielu  
osobom zajmującym się pisaniem artykułów.  
 

Łukasz Majer 
 
 
Filmowy luty w RCK Feniks 
  
 Drugi miesiąc 2015 roku minie w świecie kina pod 
znakiem ceremonii rozdania nagród Amerykańskiej Akademii 
Filmowej. W repertuarze Rydułtowskiego Centrum Kultury 
„Feniks” znalazły się dwa filmy, które 22 lutego będą  
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walczyły o statuetkę Oscara.   

 
Pierwszym z nich jest Gra tajemnic (w RCK od 6 do 

8 lutego). Ten oparty na faktach dramat wojenny opowiada 
historię Alana Turinga, homoseksualnego matematyka i kryp-
tologa, który w czasie II wojny światowej, w oparciu o polski 
prototyp, skonstruował maszynę deszyfrującą kody Enigmy. 
W obsadzie znaleźli się m.in. Benedict Cumberbatch, oraz 
Keira Knightley, nominowani za swoje kreacje w kategoriach 
aktorskich. Prócz nich, obraz ma jeszcze sześć szans na Osca-
ra: za najlepszy film, reŜyserię, scenariusz adaptowany, mu-
zykę, scenografię i montaŜ. Drugim z pretendentów do nagro-
dy jest Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (2-5.02.), czyli finał wy-
prawy kompanii Thorina do królestwa Ereboru. Pomimo 
ogromnego rozmachu i imponującej strony technicznej, wido-
wisko na podstawie opowiadania J.R.R. Tolkiena, zostało 
wyróŜnione zaledwie jedną nominacją – za montaŜ dźwięku. 
  
 Niewiele brakowało a o Oscara rywalizowałyby takŜe 
Wielkie oczy (9-12.02.). Najlepszy od lat film Tima Burtona 
traktuje o autentycznym związku Margaret (Amy Adams) i 
Waltera (Christoph Waltz) Keane’ów, w którym mąŜ przypi-
sywał sobie przynoszące krocie osiągnięcia malarskie Ŝony. 
Prawdziwa jest takŜe fabuła Carte blanche (13-15.02.) o na-
uczycielu (Andrzej Chyra) ukrywającym swą ślepotę przed 
dyrekcją w obawie o utratę posady. „Polską” ofertę uzupeł-
niają thrillery Fotograf (6-8.02.) i Ziarno prawdy (20-24, 
26.02.), adaptacja sztuki Doroty Masłowskiej Między nami 
dobrze jest (11.02.) oraz dramat historyczny Hiszpanka (16-
19.02.) o zwycięskim dla Polaków powstaniu wielkopolskim 
z lat 1918-19.  

 
Z repertuaru walentynkowego RCK proponuje 50 

twarzy Greya (27-28.02.). Tematem filmu, na podstawie kon-
trowersyjnego bestselleru E.L. James, jest erotyczna relacja 
milionera-playboya ze studentką literatury. Pary mogą się teŜ 
wybrać na dwie komedie w gwiazdorskich obsadach: Bez-
wstydny Mortdecai (13-15.02.) z Johnnym Deppem, Gwyneth 
Paltrow i Ewanem McGregorem oraz Wkręceni 2 (1-5.02.) z 
Małgorzatą Sochą i Martą śmudą-Trzebiatowską. 

 
Luty to takŜe miesiąc, w którym przypadają ferie 

zimowe w naszym województwie. Z tej okazji i na wypadek 
braku śniegu RCK przygotowało ofertę dla dzieci i młodzie-
Ŝy. Największym powodzeniem powinny się cieszyć Pingwi-
ny z Madagascaru (13-19.02.). Swojego filmu doczekały się 
takŜe inne kultowe zwierzątka: miś Paddington (6-8.02.) i 
Baranek Shaun (27-28.02.). Dziewczynkom powinny przy-
paść do gustu Barbie: Super KsięŜniczki (20-26.02.), oraz 
Dzwoneczek i bestia Nibyandii (1-5.02.). Chłopcy docenią z 
kolei Człowieka ze stali (25.02.), stanowiącego reboot serii o 
Supermanie. Rodzice wraz z pociechami mogą się takŜe wy-
brać na trzecią część Nocy w muzeum (9-12.02.) z Benem 
Stillerem w roli głównej. 
    
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w reper-
tuarze. Szczegóły na stronie internetowej RCK: 
www.rck.rydultowy.pl. 

 

Kuba Abrahamowicz 

 
 
 
 
 
Region biegał i maszerował 

 
18 stycznia 2015 r. w Pszowie odbyła się siódma 

edycja Biegu o Puchar Burmistrza Miasta połączona z mar-
szem nordic walking. W imprezie, zorganizowanej przez lo-
kalny magistrat oraz Klub Sportowy „Forma” z Wodzisławia 
Śl., wzięły udział 134 osoby.  

 
97 z nich zdecydowało się na bieg z gatunku cross. 

Jego dystans został zaplanowany na 12 km. Start miał miejsce 
na boisku LKS Naprzód ’37 KrzyŜkowice. Stamtąd biegacze 
kierowali się ulicami Łanową, Cisową i Lubomską w stronę 
pobliskiego lasu i jego perły w koronie – grodziska GołęŜy-
ców. Po okrąŜeniu głuszy trasa na powrót zachodziła na wy-
mienione wyŜej ulice, kończąc się w tym samym, co start, 
miejscu.  

 
Niestety pogoda na dzień przed zawodami zmieniła 

się z wiosennej w zimową (a raczej w „odwilŜową”) skutecz-
nie utrudniając drogę. I tak, prócz sporej ilości podbiegów i 
zbiegów, zawodnicy musieli się dodatkowo zmierzyć z bło-
tem, topniejącym śniegiem oraz kałuŜami. W tych dość trud-
nych warunkach pierwszy na metę przybiegł Grzegorz Szy-
mura z Leszczyn z czasem 00:46:12. Drugie miejsce przypa-
dło Wojciechowi Holonie (SBD Energetyk Rybnik), a trzecie 
Arkadiuszowi Kubikowi z Lubomi (KS „Forma” Wodzisław 
Śl.). Wśród pań tryumfowała GraŜyna Blutko z CzyŜowic. 
śeńskie podium uzupełniły Wioletta Brychcy z Gliwic (SBD 
Energetyk Rybnik) oraz Sylwia Krause z Radlina. 

 
Kijkarze mieli do pokonania 5-cio kilometrowy odci-

nek omówionej trasy. Najszybszym z czasem 00:33:32 był 
Paweł Mencewicz z Gołkowic (KS „Forma” Wodzisław Śl.). 
Na mecie wyprzedził on klubowego kolegę, Stanisława Gem-
balczyka z Wodzisławia Śl. i Marcina Hałasa z Czechowic-
Dziedzic (Silesia Nordic Team). Pudło pań ułoŜyło się nastę-
pująco: 1. Tatiana Galińska z Parkoszowic (Jurajski Klub 
Nordic Walking Lider Support Team), 2. Stanisława Zyznaw-
ska-Sitko z Uciechowic, 3. Małgorzata Rencz z Orzesza. 

 
Na imprezie nie zabrakło rydułtowików, których w 

Pszowie zameldowało się pięciu. Najlepszymi z nich byli 
Tadeusz Chrzan (40. miejsce w biegu) oraz Łukasz Majer (35. 
miejsce w NW). 

 
VII BoPBMP wieńczył wspólny posiłek regeneracyj-

ny, loteria z upominkami oraz wręczenie nagród zwycięzcom 
w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w rywalizacji 
o tytuł najlepszego mieszkańca Pszowa. Wszystkie trofea 
osobiście wręczała Pani Burmistrz Katarzyna Sawicka-
Mucha. Podczas dekoracji największe brawa zebrał najstarszy 
uczestnik imprezy, 76-letni Karol Ryłko z Pszowa. Swój try-
umf ducha sportu nad wiekiem okrasił odśpiewaniem piosen-
ki w obecności zebranych uczestników.  

Kuba Abrahamowicz 
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Kartka z kalendarza - luty 

- w 1746 roku urodził się Tadeusz Ko-
ściuszko 

- w 1810 roku urodził się Fryderyk Chopin 

- w 1895 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła pw. Św. 
Jerzego 

- w 1925 roku po raz pierwszy od powstania ZHP, rydułtow-
scy harcerze wyjechali na obóz do Dzięgielowa 

- w 1935 roku rozpoczęto budowę obecnego Liceum Ogólno-
kształcącego 

- w 1945 roku nastąpiła zmiana nazwy kopalni „Charlotte” na 
„Rydułtowy” 

- w 1992 roku podczas pierwszej sesji Rady Miasta do Sejmi-
ku Śląskiego wybrani zostali p. Henryk Machnik i p. Bernard 
Labusek 

- w 1993 roku została powołana przez Burmistrza Miasta 
StraŜ Miejska 

- w 1995 roku nastąpiła denominacja złotego. Od tamtego 
momentu „Kluka” kosztowała 50 groszy 

- w 1997 roku „Kluka” kosztowała 1,20 zł 

- w 1997 roku ukazała się monografia Rydułtów pt.: 
„Rydułtowy. Zarys dziejów” autorstwa Aleksandry Matusz-
czyk - Kotulskiej 

- w 1998 roku zmarł budowniczy kościoła na Orłowcu ks. 
Bolesław Szynka 

- w 1999 roku Orkiestra KWK „Rydułtowy” brała udział w 
audiencji u PapieŜa Jana Pawła II 

- w 2002 roku oddano do uŜytku pierwszy w Rydułtowach 
supermarket:  „Intermarche” na os. Karola 

Stanisław Brzęczek 

 

Coroczny koncert pastorałek i kolęd 
  
W niedzielne popołudnie 18. stycznia  Kościół pw. św. Jerze-
go wypełnił się tłumem  słuchaczy i sympatyków młodych 
talentów (dzieci, młodzieŜy i nauczycieli) ze Szkoły Muzycz-
nej I-go stopnia im. Pawła Świętego w Rydułtowach. Ich 
koncert kolęd pt. „Zielona kolęda” -  przywołał nastrój wyjąt-
kowych, nie tylko z tradycji – Świąt. Występy ponad 70 wy-
konawców (jak zdąŜyłem oszacować), przygotowane i wyko-

nane tak wokalnie jak instrumentalnie były pełne młodzień-
czej ekspresji. Utwory, pastorałki i kolędy, przyniosły wiele 
satysfakcji młodym wykonawcom. Dla rodziców dzieci i 
młodzieŜy, przybyłych dziadków i babć oraz innych meloma-
nów, a  takŜe  Dyrekcji Szkoły Muzycznej, nauczycieli woka-
lu i muzyki były „artystycznym” podziękowaniem za Ich 
dotychczasowy wkład w muzyczną edukację młodego poko-
lenia. Tegoroczny koncert kolęd w wykonaniu młodych 
uczniów, młodzieŜy i nauczycieli Szkoły Muzycznej wpisał 
się do tradycyjnych i oczekiwanych przez wielu sympatyków 
śpiewu i muzyki - koncertów Rydułtowskiego Kościoła. Mło-
dzi artyści 20. stycznia wystąpili z koncertem pt. „Idę do Cie-
bie mój mały Jezu” w Domu KsiąŜęcym na Zamku Piastow-
skim w Raciborzu. 
 

 (-)  Jerzy Majer 
 
 
 

Symbole światowych dni młodzieŜy 
 
 W dniu 12 stycznia w kościele pw. św. Jerzego miesz-
kańcy Rydułtów mieli moŜliwość adoracji symboli świato-
wych dni młodzieŜy. Symbolami tymi są krzyŜ Światowych 
Dni MłodzieŜy, oraz ikona Matki BoŜej Salus Populi Romani 
(Opiekunki Ludu Rzymskiego). Czym jednak właściwie są 
Światowe Dni MłodzieŜy? Kto był ich inicjatorem? 
 
 Historia Światowych Dni MłodzieŜy sięga roku 1984, 
gdy PapieŜ św. Jan Paweł II spotkał się z młodzieŜą z okazji 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. Rok później w 1985 
roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych usta-
nowiono Międzynarodowy Rok MłodzieŜy. W tym teŜ roku z 
inicjatywy PapieŜa Polaka zorganizowano pierwszy Świato-
wy Dzień MłodzieŜy, w którym udział wzięło ok. 300 000 
młodych ludzi. W roku 1986 PapieŜ oficjalnie ustanowił Nie-
dzielę Palmową Światowym Dniem MłodzieŜy. Wtedy rów-
nieŜ Jan Paweł II przekazał młodzieŜy pierwszy z symboli - 
drewniany krzyŜ, na którym wyryte zostały słowa PapieŜa w 
czterech językach: „Nieście go po całym świecie jako znak 
miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, Ŝe 
zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i 
zmartwychwstałym”. 
 
 W 2003 roku do krzyŜa dołączył drugi z symboli - 
ikona Matki BoŜej Salus Populi Romani, co jest ściśle zwią-
zane z faktem obchodzenia wtedy roku RóŜańca, oraz słowa-
mi, których uŜył PapieŜ wobec młodzieŜy w swym orędziu. 
Od tamtej pory oba znaki będące symbolami Światowych Dni 
MłodzieŜy krąŜą po świecie gromadząc wiele, zwłaszcza 
młodych osób. KrzyŜ oraz ikona są za kaŜdym razem przeka-
zywane do kraju, który będzie gospodarzem kolejnych Świa-
towych Dni MłodzieŜy.  
 
Światowe Dni MłodzieŜy w Polsce odbędą się pod hasłem: 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostą-
pią” (Mt 5, 7) 
 

Łukasz Majer 
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Podchodzi facet do warsztatu samochodowego. 
- Czy mógłby mi pan przekręcić licznik? 
- O ile chce pan zmniejszyć? - pyta mechanik. 
- Nie, ja chcę zwiększyć! 
- O przepraszam pana posła, nie poznałem!  
 
Pierwszy stopień odwagi: 
O czwartej nad ranem wracasz narąbany do domu. śona stoi w 
drzwiach z miotłą, a ty pytasz: 
- Zamiatasz czy odlatujesz?! 
 
Drugi stopień odwagi:: 
O czwartej nad ranem wracasz kompletnie pijany do domu. 
śona leŜy w łóŜku, nie śpi. Bierzesz krzesło i siadasz przy niej. 
Na pytanie: "Co to ma znaczyć?" odpowiadasz: 
- Chcę siedzieć w pierwszym rzędzie, jak zacznie się ten cyrk! 
 
Trzeci stopień odwagi: 
O piątej nad ranem wracasz pijany do domu. Czuć od ciebie 
damskie perfumy, masz ślady szminki na kołnierzu. Klepiesz 
Ŝonę w tyłek i mówisz: 
- Teraz twoja kolej! 
 
Czwarty stopień odwagi: 
O szóstej nad ranem wracasz do domu pijany w towarzystwie 
dwóch panienek. Stojącej w drzwiach Ŝonie, mówisz: 
- Stara, nie bądź świnia, powiedz, Ŝe jesteś siostrą!  
 
W nocy blondynka budzi męŜa: 
- Kochanie, wstawaj! 
- Czego chcesz!? Jest trzecia nad ranem! 
- Słyszysz jakie hałasy w kuchni?! To złodzieje! 
- Kochanie, złodzieje nigdy nie zachowują się tak głośno! 
Po jakimś czasie, blondynka znów go budzi: 
- Kochanie, wstawaj! Słyszysz jak w kuchni cicho?! To zło-
dzieje!  
 
Nauczycielka na lekcji: 
- Kowalski, dlaczego nie masz w zeszycie wczorajszego tematu 
lekcji? 
- Bo to nowy zeszyt 
- A gdzie stary? 
- Stary w robocie  
 
Przez hall w szpitalu biegnie facet, który właśnie miał mieć 
operację. 
- Co się stało?! - pytają go inni pacjenci. 
- Słyszałem, jak pielęgniarka mówi: to bardzo prosta operacja, 
niech pan się nie martwi, jestem pewna, Ŝe wszystko będzie 
dobrze! 
- Próbowała tylko pana uspokoić, co w tym złego?! 
- Ona nie mówiła do mnie. Mówiła do lekarza!!!  

 

Na kijki marsz!!!  
 
 Technika chodzenia 
nordic walking zyskała popu-
larność na całym świecie. Jest 
to, najprościej rzecz ujmując 
chodzenie z kijkami. Kijki do 
nordic walking są specjalnie 
zaprojektowane, by podczas treningu ćwiczyć górną część cia-
ła. W czasie chodzenia z kijkami ruchy rąk są zsynchronizowa-
ne. Technika nordic walking  wpływa korzystnie na ręce, ra-
miona i górną część tułowia. Wzmacnia teŜ mięśnie pleców i 
pomaga się zrelaksować. Ruch podczas chodzenia z kijkami 
pozwala przezwycięŜyć garbienie się, które powoli staje się 
powszechnym problemem wśród osób pracujących przy kom-
puterach. Na skutek stresu wielu z nas ma usztywniony kark i 
spięte mięśnie ramion. Nordic walking pomaga rozluźnić te 
miejsca. Technika chodzenia z kijkami jest dobrym pomysłem 
równieŜ dla tych osób, które mają problemy z zachowaniem 
równowagi. Kijki stanowią wówczas element nadający większą 
stabilność ruchów. Technika nordic walking nie jest trudna. 
Aby chodzenie z kijkami było jeszcze bardziej efektywne, war-
to zmodyfikować niektóre ruchy. Oto porady, jak to zrobić:  
 
- ustaw kijki ukośnie za plecami, powinny być skierowane do 
tyłu, 
 
- rozluźnij ramiona i opuść je, 
 
- trzymaj kijki blisko ciała, 
 
- lekko otwórz ręce w taki sposób, by kijki mogły kołysać się 
do przodu – nie chwytaj kijków, 
 
- wykonaj krok, 
 
- przeciwległą ręką wykonaj ruch do przodu do wysokości talii, 
 
- dotknij ziemi przeciwległym kijem, 
 
- pamiętaj o tym, by kijki były cały czas zwrócone do tyłu, 
 
- odepchnij kijek jak najdalej do tyłu, ręka powinna być wypro-
stowana w taki sposób, by stworzyć linię ciągłą. 

 
W tej technice najwaŜniejsze jest rozluźnienie rąk i 

trzymanie kijków z tyłu. W technice nordic walking bardzo 
waŜny jest takŜe odpowiedni sposób stawiania stopy na podło-
Ŝu. Trenując chodzenie z kijkami, musimy pamiętać, Ŝe naj-
pierw stawiamy piętę, potem śródstopie, a na końcu palce. Nie 
kaŜdy amator będzie zadowolony z takiego stylu. Wiele osób 
preferuje podstawowy krok nordic walking. Chodzenie z kijka-
mi to prosty i bezpieczny sport, który nie wymaga duŜych na-
kładów finansowych. Wystarczą wygodne buty i kijki do nordic 
walking.  

 
Łukasz Majer  

za  
www.portalabczdrowie.pl 

 

Humor, humor, humor!!! 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
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Z prac Policji w Rydułtowach: 

 

- W piątek 16 stycznia w Rydułtowach, w domu na ulicy Bu-
kowej, doszło do poŜaru, w wyniku którego śmierć poniósł 64 
letni męŜczyzna. Wstępne ustalenia wskazują, Ŝe najprawdo-
podobniej zatruł się on tlenkiem węgla. Sprawę wyjaśniają 
teraz rydułtowscy policjanci. W piątek około 21.00 policjanci 
zostali powiadomieni o poŜarze piwnicy domu jednorodzin-
nego w Rydułtowach na ul. Bukowej. Na miejsce zostali skie-
rowani straŜacy, którzy przeprowadzili akcję gaśniczą. Po 
wejściu do budynku odnaleźli nieprzytomnego właściciela 
posesji. Mimo podjętej reanimacji, 64-latek zmarł. Wstępne 
ustalenia wskazują, Ŝe przyczyną zdarzenia było najprawdo-
podobniej zaprószenie ognia. Policjanci z Rydułtów będą 
teraz wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tego tra-
gicznego zdarzenia. 
 
Z prac StraŜy Miejskiej za grudzień 2014: 
 
- nałoŜono 53 mandaty karne 
- udzielono 51 pouczeń 
- skierowano 6  wniosków do sądu o ukaranie 
- przeprowadzono 51 kontroli dotyczących odprowadzania 
nieczystości 
- przeprowadzono 1 kontrolę placówki handlowej 
- przeprowadzono 16 kontroli dotyczących trzymania psów  
- przeprowadzono 4 kontrole dotyczące spalania w piecach 
CO 
- przekazano 10 zgłoszeń dotyczących oświetlenia, na-
wierzchni ulic, chodników 
- przeprowadzono 7 kontroli na ul. Narcyzowej dotyczących 
zmiany organizacji ruchu 
- podjęto 22 interwencje dotyczące złego parkowania  
- zabezpieczono ruch drogowy podczas rajdu samochodowe-
go 
- zabezpieczono ład i porządek podczas wieczoru sylwestro-
wego na rydułtowskim rynku 
- przeprowadzono 30 kontroli obiektów szkolnych w godzi-
nach nocnych 
- przeprowadzono prelekcję w SP 1 dotyczącą bezpieczeń-
stwa w szkołach i miejscach publicznych 
 

Zebrał Stanisław Brzęczek 
 
 
Z cyklu historia okolicznych parafii – Buków 

 
Wieś Buków dawniej naleŜała do powiatu racibor-

skiego, później do rybnickiego, a obecnie wchodzi w skład 
powiatu wodzisławskiego. Pierwsze wzmianki o wsi odnoto-
wano w roku 1303. Wówczas to wieś naleŜała do parafii lu-
bomskiej. W 1771 roku mieszkańcy postanowili wybudować 
na skrzyŜowaniu dróg drewnianą kapliczkę pod wezwaniem 
Matki BoŜej RóŜańcowej. Początkowo odbywały się w kapli-
cy naboŜeństwa. Wierni uczestniczyli w nich stojąc przed 

kaplicą, na zewnątrz.  
 
W 1930 roku mieszkańców było juŜ zbyt wielu, i 

zaczęto myśleć o wybudowaniu kościoła. 23 sierpnia 1931 
roku ówczesny ksiądz Henryk Czorny połoŜył kamień wę-
gielny pod budowę nowego, murowanego kościoła. Budowa 
trwała do roku 1933. Wielki wkład w powstanie kościoła mie-
li mieszkańcy, ofiarując dobrowolne składki na ten cel. Wy-
budowany kościół poświęcono ku czci Najświętszej Panny 
Maryi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Warto dodać, Ŝe 
w 1930 roku w Bukowie mieszkało 420 katolików. We wsi 
znajdowała się równieŜ Szkoła Ludowa, do której uczęszcza-
ło 81dzieci do dwóch klas.  

 

„Wielka Powódź” która przyszła w 1997 roku nie 
oszczędziła takŜe Bukowa. W tym czasie proboszczem parafii 
był rydułtowianin ks. Antonii Wyciślik. Kościół został zalany 
do wys. 0,5 m. Przez dłuŜszy czas naboŜeństwa odbywały się 
w prywatnych domach mieszkańców Bukowa. Powódź nie 
oszczędziła takŜe wspomnianej kapliczki. Woda sięgnęła aŜ 
do połowy wysokości drewnianej kapliczki.  

 

Stanisław Brzęczek   
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Wystawa gołębi pocztowych okręgu PZHGP 

„ Śląsk – Południe” 

 

W dniach 20-21 grudnia 2014 roku odbyła się w 

gminie Gaszowice k/Rybnika Okręgowa Wystawa Gołębi 

Pocztowych „ŚLĄSK-POŁUDNIE” Wodzisław Śląski. Suk-

cesy zorganizowanych tu wystaw Okręgu PZHGP „ŚLĄSK-

POŁUDNIE” , oraz korzystna oferta gospodarzy obiektu, 

jakim jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

powodują, Ŝe kolejny raz w roku bieŜącym zorganizowano tu 

wystawę okręgową. 

  

Jak głosi legenda, w końcu XII wieku rycerz o na-

zwisku Gasz załoŜył tą piękną osadę, leŜącą obecnie około 8 

km na zachód od Rybnika. Gaszowice to zasobna, dobrze 

zagospodarowana Gmina, bogata w obiekty handlowe, spor-

towe i uŜyteczności publicznej, zamieszkała przez pogodnych 

i Ŝyczliwych ludzi. NaleŜy równieŜ wspomnieć, Ŝe początki 

sportu gołębiarskiego na tym terenie sięgają lat 20-tych po-

przedniego wieku. W 1967 roku grono gaszowickich hodow-

ców, pod przewodnictwem śp. Jerzego Paulusa oderwało się 

od IX Grupy Lotowej Rydułtowy i utworzyło, za zgodą Okrę-

gu PZHGP Katowice, 32- gą Grupę Lotową PZHGP Gaszo-

wice. Właśnie hodowcy Oddziału PZHGP Gaszowice, stano-

wili Komitet Organizacyjny Wystawy Okręgu PZHGP 

„ŚLĄSK-POŁUDNIE”, pod przewodnictwem kol. Krystiana 

Cichosa. 

 

 Otwarcia Wystawy dokonał prezes Zarządu 

Okręgu PZHGP „ŚLĄSK-POŁUDNIE” kol. Wiesław Tront, 

który pełni równocześnie funkcję Przewodniczącego Głównej 

Komisji Rewizyjnej. Na wystawie obecni byli zaproszeni 

goście w osobach Wójta Gminy Gaszowice pana Pawła Bug-

doła i byłego Wójta Gminy Gaszowice pana Andrzeja Kowal-

czyka. Byli równieŜ zaproszeni goście z Czech. Obecny był 

równieŜ Prezes Okręgu PZHGP Katowice kol. Alojzy Lepiar-

czyk. W wystawie uczestniczyli w duŜej ilości hodowcy gołę-

bi pocztowych zrzeszeni w Okręgu PZHGP „ŚLĄSK-

POŁUDNIE” oraz Członkowie Honorowi PZHGP z najstar-

szym jego członkiem kol. Ignacym Baszton, który w obecnej 

kadencji samorządowej jest radnym Rady Miejskiej w Pszo-

wie. Na okręgowej wystawie poszczególne klasy wystawowe 

oceniali następujący sędziowie PZHGP: kol. Kazimierz Lu-

dyga, Rajmund Duda, Andrzej Szaton, Roman Spał. 

 

Tak jak w przewaŜającej większości na organizowa-

nych wystawach roŜnych szczebli w hierarchii Związku by-

wa, zostały równieŜ i na tej Okręgowej wystawie wręczone 

puchary za osiągnięte wyniki mistrzostwa w Okręgu PZHGP 

„ŚLĄSK-POŁUDNIE” w 2014 roku. Dla hodowców gołębi 

pocztowych zrzeszonych w Okręgu PZHGP „ŚLĄSK-

POŁUDNIE” do najbardziej cenionych wyników naleŜą mi-

strzostwa tradycyjne w lotach gołębi dorosłych i młodych. 

 

Dla zorganizowanych 10-ciu lotów gołębi dorosłych 

w 2014 roku, wyniki w indywidualnym mistrzostwie okręgu 

przedstawiają się następująco: 

 

Mistrzowie: 

• I miejsce - Wojaczek Witek 

• II miejsce - Świder Janusz 

• III miejsce - J. Robenek 

Przodownicy: 

• 1 - Szatkowski 

• 2 - Kuhn 

• 3 - Iksal 

• 4 - Cichos, Mazurek 

• 5 - Krakowczyk 

• 6 - Krzystała, Nielaba 

• 7 - Janosz 

• 8 - Pukowiec 

• 9 - Ostrzołek 

• 10 - Jański, Goldau 

 

 Wręczenia pucharów dokonali zaproszeni goście, oraz 

członkowie Zarządu Okręgu PZHGP „ŚLĄSK  - POŁU-

DNIE” i zaproszeni Członkowie Honorowi Zarządu. 

 

Rudolf Warło 
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Studentka z Chin prowadzi zajęcia w Liceum na 
Skalnej 

 
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w 

Rydułtowach wzięło udział w narodowym projekcie “Global 
Citizen Hi-
gh and Mid-
dle School” 
organizacji 
AIESEC. W 
ramach 
projektu w 
dniach 08 – 
12 grudnia 
w szkole 
odbyły się 
warsztaty 
językowo-
kulturowe 
prowadzone przez Tiantian, studentkę z Chin. Celem takich 
zajęć jest edukacja globalna a w szczególności przełamywa-
nie barier językowych i kulturowych, obalanie stereotypów  
oraz nauka języka angielskiego. Uczniowie poznali tę lepszą 
stronę Chin, która nie kojarzy się z tanimi produktami chiń-

skimi o wątpli-
wej jakości, a 
raczej z krajem 
bogatym w 
tradycję i super 
nowoczesnym. 
Na przykład, w 
Pekinie albo 
jak wolą Chiń-
czycy Bejing 
moŜna zoba-
czyć wiele 

wspaniałych pozostałości ich pięciotysięcznej historii, a w 
Szanghaju, który określany jest jako komercyjna stolica Chin, 
postęp technologiczny, o którym stolice europejskie mogłyby 
tylko pomarzyć. Dodatkowo, uczestnicy warsztatów mogli 
nauczyć się codziennych zwrotów języka chińskiego oraz 
poznać zasady chińskiej kaligrafii.  

 
Warsztaty „Global Citizen” zbiegły się w czasie ze  

Świętem Szkoły. Z tej okazji został zorganizowany quiz o 
Chinach, w którym uczniowie odpowiadali na pytania spraw-

dzające ich wiedzę o Chinach oraz wykonywali róŜne zadania 
konkursowe. Jedna z konkurencji sprawdzała, jak sprawnie 
posługiwać się pałeczkami do ryŜu, inna polegała na rozpo-
znaniu róŜnych gatunków herbaty, w jeszcze innej musieli 
przetłumaczyć słynne myśli Konfucjusza a w następnej, jak 
dokładnie potrafią odwzorować chińskie znaki. Quiz był pro-
wadzony w języku angielskim a chińska studentka była jego 
ekspertem. Zwycięska druŜyna w nagrodę otrzymała rakietki 
do gry w ping-ponga „made in China” i od razu zapropono-
wała Tiantian mecz. Nie było z tym Ŝadnych problemów, 
poniewaŜ w szkole jest specjalna sala, w której uczniowie 
mogą grać w tenisa stołowego. Kibicujący uczniowie stwier-
dzili, Ŝe mecz był na wysokim poziomie. 

 
Pomimo tego, Ŝe projekt trwał tylko tydzień, wielu 

uczniów zdąŜyło się zaprzyjaźnić z niewiele od nich starszą 
studentką z Chin. Najgłębsza przyjaźń nawiązała się z Marty-
ną, uczennicą drugiej klasy, u której Tiantian zamieszkała na 
czas pobytu w naszej szkole. -JuŜ od pierwszych chwil okaza-
ło się, Ŝe mamy duŜo wspólnych tematów – wspomina Marty-
na. - W ciągu dnia Tiantian prowadziła zajęcia dla uczniów. 
Czas po lekcjach spędzałyśmy zawsze razem: był wyjazd do 
Wisły i jej pierwszy raz na nartach, byłyśmy teŜ na lodowi-
sku, kręglach oraz na moim treningu kung-fu. DuŜo dowie-
działam się o chińskich obyczajach oraz nauczyłam się trochę 
języka chińskiego. Po tygodniu spędzonym razem bardzo 
cięŜko było nam się rozstać. 

Lidia Szmelich 
szkolna koordynatorka projektu 
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Styczniowy przegląd kulturalny  

W połowie miesiąca odbyło się kilka wspaniałych imprez, w 
których obecni byli takŜe członkowie Redakcji „Kluki”. 
 

Pierwszym wydarzeniem był odbywający się w dniu 
15-01-2015 występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Radoszowach. Na deskach sceny w RCK „Feniks” nasze po-
ciechy zaprezentowały „Jasełka po śląsku”. Wydawać by się 
mogło, Ŝe historia narodzenia Jezusa jest tak dobrze znana, Ŝe 
niczym juŜ słuchaczy nie da się zaskoczyć. Okazało się jed-
nak, Ŝe moŜna w sposób niezwykle ciekawy i barwny przed-
stawić tą historię, i to dodatkowo wzbogacając ją naszą pięk-
ną gwarą. Okazało się, Ŝe duŜy udział w historii miał górnik z 
Betlejem, niejaki 
Zeflik. Niewątpli-
wie dodatkowym 
walorem było 
przedstawienie 
dalszych losów 
Króla Heroda, co 
w dotychczaso-
wych przedstawie-
niach historii o 
Jezusie było raczej 
pomijane. Scena w 
której zdezoriento-
wany Herod w rogach na głowie zamiast korony widzi diabła 
z dwoma pomocnikami niosącymi kocioł ze smołą była bez-
cenna… Wielkie brawa od widowni zebrały dzieci, jak rów-
nieŜ rodzice i grono nauczycielskie na czele z p. dyrektor 
Joanną Skowron. Spektakl nie dość, Ŝe ciekawy to jeszcze 

inspirujący do 
zabawy z gwarą. 
To połączenie 
wraz z zapałem 
dzieci sprawiło, Ŝe 
„Jasełka po ślą-
sku” stały na bar-
dzo wysokim po-
ziomie i oglądało 
się je z olbrzymią 
przyjemnością.  
 
 

Drugą z imprez, równieŜ odbywającą się w naszym 
rydułtowskim RCK był „Wieczór Kolęd Międzynarodo-
wych”. Zgromadzonej publice zaprezentowały się zarówno 
chóry, soliści, zespoły regionalne, zespoły młodzieŜowe, jak 
równieŜ uczniowie szkół. Swój talent wokalny zaprezentowa-
li m.in. Chór 
„Lira” z Ryduł-
tów, Chór 
„Cecylia” z Ry-
dułtów, Zespół 
Folklorystyczny 
„Trojak” z Czerni-
cy, uczniowie 
OPP w Rydułto-
wach, uczniowie 
Gimnazjum nr 1 w 
Rydułtowach, 

uczniowie 
Zespołu 
Szkół w Ry-
dułtowach, 
uczniowie 
Gimnazjum 
w Pszowie, 
uczniowie 
Gimnazjum 
w Radlinie, 
uczniowie 
Liceum 
Ogólno-
kształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. Organi-
zatorem imprezy było rydułtowskie LO. Patronat honorowy 
nad „Wieczorem Kolęd” objęli: Posłowie na Sejm RP – Ry-
szard Zawadzki i Henryk Siedlaczek, Starosta Powiatu Wo-
dzisławskiego – Tadeusz Skatuła, oraz burmistrz miasta Ry-
dułtowy – Kornelia Newy. Impreza odbyła się 16 stycznia. 

 
Z kolei  19 stycznia w Domu Kultury w Rybniku 

Chwałowicach odbyła się Gala Szlachetnej Paczki podsumo-
wująca tegoroczną edycję dla okręgu Rybnik Północ, Rybnik 
Południe, oraz Rydułtowy. Wielkie brawa nalezą się wszyst-
kim wolontariuszom, którzy wzięli udział w tej szczytnej 
akcji. Jednak największe brawa naleŜą się Liderce Rejonu 

Rydułtowy, pani 
Monice Grabarz. 
W Rydułtowach 
po raz pierwszy 
został utworzony 
osobny okręg, 
więc pani Moni-
ka zmuszona 
była do tworze-
nia wszystkich 
struktur i kon-
taktów całkowi-
cie od zera. Bar-
dzo jest nam 
miło, Ŝe podczas 
gali Redakcja 
gazety „Kluka” 
jako jedna z 
dwóch rydułtow-
skich instytucji 
otrzymała wy-
róŜnienie 
„Przyjaciela 
Szlachetnej 
Paczki”. Razem 

z nami ten zaszczytny tytuł otrzymało Stowarzyszenie Moje 
Miasto. Galę swymi występami uświetnił Tomasz śółtko oraz 
zespół „Chwila Nieuwagi”. 

Łukasz Majer 
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Lubomia 
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miej-

scowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

  
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Gminy Lubo-

mia uchwały nr IV/18/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. w spra-

wie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego. 

Zmiana planów polegała będzie na wprowadzeniu 

zmian tekstowych dotyczących sposobu odprowadzenia ście-

ków z obszaru sołectwa Syrynia gminy Lubomia w uchwa-

łach Rady Gminy Lubomia. Zainteresowani mogą zgłaszać 

wnioski do przedmiotowego postępowania do 10 lutego 

2015 r. 
 
Gaszowice 
 
OdśnieŜanie i posypywanie dróg gminy Gaszowice 

 
Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach infor-

muje, Ŝe w dniu 30.10.2014 r. zostały zawarte umowy doty-
czące zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2014-
/2015. W sołectwie Szczerbice zadanie to wykonywać będzie 
- PHU Oktan II Marian Procek Szczerbice ul. Szkolna 8. W 
sołectwie Piece - p. Tomasz Nieszporek Gaszowice ul. Ryduł-
towska 84. Natomiast w sołectwach Czernica i Łuków Śląski 
- Transport i Usługi Ciągnikiem Andrzej śuchowicz Łuków 
Śl. ul. Dworska 24. Utrzymanie dróg w sołectwie Gaszowice 
naleŜy do Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach.  
Podobnie jak w poprzednich sezonach drogi na terenie Gminy 
Gaszowice będą utrzymywane „na biało”, a miejsca niebez-
pieczne tzn. podjazdy, zakręty, skrzyŜowania będą posypywa-
ne materiałem uszorstniającym. W sytuacjach awaryjnych 
zostanie uŜyta sól przemysłowa, a takŜe wynajęty zostanie 
dodatkowy sprzęt drogowy. Koordynatorami zadania w po-
szczególnych sołectwach są sołtysi, a całej akcji Zakład Ob-
sługi Komunalnej w Gaszowicach. 

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 

W dniach od 07.01.2015 r. do 16.01.2015 r. Wójt 
Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty nastę-
pujących uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Gaszowice; 
2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Informujemy, Ŝe w/w okresie nie wpłynęła Ŝadna uwaga/
opinia do przedstawionych projektów uchwał. 

Lyski  

 
Zawiadomienie o wykonywanych pracach geodezyjnych 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany 

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” 
informujemy Mieszkańców o terenowych pracach geodezyj-
nych (pomiarach) związanych z tworzeniem cyfrowej mapy 
zasadniczej. Prace będą polegały na pomiarach budynków 
wraz z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji. Przedmioto-
we prace będą wykonywane w okresie od miesiąca stycznia 
do czerwca 2015 r.  

Osoby wykonujące czynności pomiarowe będą po-
siadały przy sobie kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej po-
twierdzone przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, które 
okaŜą na Ŝądanie właścicielowi lub osobie władającej nieru-
chomością. Zgłoszenie to jest dokumentem upowaŜniającym 
wykonawcę prac geodezyjnym do wstępu na grunt zgodnie z 
art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz.U.2010 nr 193, poz 1287 ze zm.). 

Zwracamy uwagę, Ŝe osoby wykonujące czynności 
pomiarowe nie są upowaŜnione do wykonywania pomiarów 
wewnątrz budynków.   

Tłusty czwartek 
 
 Zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz ich rodziców 
na pieczenie pączków do świetlicy środowiskowej w Lyskach 
12 lutego 2015 od godz. 10:00 do 14:00 
 
Rybnik Chwałowice 
 
W Domu Kultury w Chwałowicach w dniach 20-22 marca 
odbędzie się Rybnicki Festiwal PodróŜników KARAWA-
NA  
W ramach Festiwalu: 
  
Piątek 20.03.2015 r. 
18.00 Bartłomiej Majzel - Moja KARAWANA 
Sobota 21.03.2015 r. 
 12.00  Pokaz słynnego i nagradzanego filmu "Badjao. Duchy 
z morza" 
14.00 Dawid Kaszlikowski - Tioman - na zapomnianej górze 
 15.20 Paweł Drozd - W poszukiwaniu szczęścia - Buthan 
 16.40 Kamila Kielar - Jukon z pazurem 
 18.00 Wataha w podróŜy: Agata Agi Włodarczyk , Przemek 
Bucharowski , Diuna - Himalaje na czterech łapach 
 19.20 Busem przez świat: Karol Lewandowski + ekipa -
 Australia i Nowa Zelandia 
 14.00 Dawid Kaszlikowski - Tioman - na zapomnianej górze 
 15.20 Paweł Drozd - W poszukiwaniu szczęścia - Buthan 
 16.40 Kamila Kielar - Jukon z pazurem 
 18.00 Wataha w podróŜy: Agata Agi Włodarczyk , Przemek 
Bucharowski , Diuna - Himalaje na czterech łapach 
 19.20 Busem przez świat: Karol Lewandowski + ekipa -
 Australia i Nowa Zelandia 
Niedziela 22.03.2015 r. 
 2.00 Kasia Dąbkowska- spotkanie i pokaz bardzo ciekawego 
filmu „MI ĘDZY ŚWIATAMI” 
 13.20 Tomasz Jakubiec - Grad Canyon Colorado 2013 
 14.40 Tomasz Owsiany - Madagaskar. Tomek na czerwonej 
wyspie 
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   16.00 Agata Majerczak - DREAM WALKER - kaŜdy moŜe 
skoczyc wszędzie 
 17.20 Bartosz Malinowski - Chadar - lodowa droga 
 18.40 Monika Witkowska - Everest. Góra Gór 
 
Radlin 
 
Powtórzenie głosowania na radnego w okręgu wyborczym 
nr 12 w Radlinie 
 

15 marca 2015 odbędą się powtórzone wybory na 
radnego miejskiego w okręgu wyborczym nr 12. Jest to wynik 
decyzji Sądu Okręgowego w Gliwicach, który stwierdził nie-
waŜność wyborów w tym okręgu i nakazał powtórzenie gło-
sowania. Powtórzenie głosowania wynika z błędu popełnio-
nego przez obwodową komisję wyborczą, która przez pomył-
kę wydała 15 kart z kandydatami z okręgu 11 wyborcom z 
okręgu 12.  15 wyborców w tym okręgu nie zagłosowało na 
swoich kandydatów.  Ze względu na to, Ŝe wynik pierwszego 
kandydata róŜnił się od wyniku drugiego kandydata tylko o 3 
głosy, błąd komisji mógł mieć wpływ na wynik wyborów. 

 
Ponowne głosowanie odbędzie się w dniu 15 marca 2015 r. 
Głosować będziemy na tych samych kandydatów co poprzed-
nio, czyli na: 
- Marka Musiolika, 
- Iwonę Kaniukę, 
- Aleksandra śmijewskiego. 
 
Okręg Wyborczy nr 12 obejmuje:  
- ul. Czecha 
- ul. Irysową 
- ul. Wieczorka nieparzyste wszystkie, do nr 10 parzyste 
- ul. Mariacką od 30 do 38 parzyste 
- ul. Przyjaźni od nr 1 do 17 wszystkie 
- ul. Orkana 
- ul. Korfantego od 15 do 83 nieparzyste, od nr 40 do 62 pa-
rzyste 
 
Wyniki XVIII Mi ędzynarodowego Przeglądu Widowisk 
Jasełkowych 
 
13 – 15 styczeń 2015r. miały  miejsce eliminacje, w których 
Komisja Oceniająca wyłoniła finalistów. 
Do Przeglądu przystąpiły 32 zespoły tj. ok. 670 dzieci i mło-
dzieŜy z Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjum , 
Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szkół Specjalnych  
 
Kategoria Przedszkola  
1miejsce Przedszkole Publiczne nr 21 z Jastrzębia  
2 miejsce Przedszkole Publiczne nr 18 w Wodzisławiu  Śl. 
3 miejsce Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół  Sporto-
wych w Radlinie                                
Kategoria  Szkoły Podstawowe  
1 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1-Szkoła Podsta-
wowa nr 16 w Wodzisławiu Śl 
2 miejsce Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie 
3 miejsce Dom Kultury w Borucinie i Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Borucinie 
Kategoria Szkoły Gimnazjalne 
1 miejsce Gimnazjum nr 1 w Radlinie  
2 miejsce Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śl 

3 miejsce Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowi-
cach 
Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne 
1 miejsce Zespół Szkół Zawodowych Jastrzębie-Zdrój 
Kategoria Placówki Pozaszkolne 
1 miejsce Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach 
2 miejsce Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1w Wodzisławiu Śl 
3 miejsce Grupa dzieci Maryi z  Parafii Marklowice 
WyróŜnienia 
Specjalny Zespół Szkolno Przedszkolny „Szkoła Ŝycia” 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabo 
słyszących w Raciborzu    Zespół Szkół Specjalnych Czer-
wionka Leszczyny     
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyj-
nych w Cieszynie  
 
Kornowac 
 
Wyniki szkolnego etapu III Wojewódzkiego Konkursu 
wiedzy o Literaturze  
 

Zgodnie z zapowiedzią, 16 stycznia na stronie ZSO 
w Mysłowicach w zakładce biblioteka, umieszczono wyniki 
szkolnego etapu konkursu „Przygody Willa, bohatera Zwia-
dowców” Johna Flanagana. W  tym  pierwszym etapie udział 
wzięło 141 gimnazjalistów i licealistów z całego Śląska. Tyl-
ko jeden uczeń uzyskał  40 p. – czyli maksymalną ilość.  Ar-
tur Szałkowski (III B) zdobył 24 p. i zajął 33 miejsce. Jakub 
Iksal (III B) z 19 p. uplasował się na 58 pozycji, a Gabriela 
Krasek (I B) z 18,5 p. osiągnęła 62 pozycję. ChociaŜ nikt z 
naszych nie znalazł się w piętnastce umoŜliwiającej wejście 
do finału, to i tak cieszymy się z tych wyników. Uczniom 
gratulujemy i Ŝyczymy więcej szczęścia w następnych kon-
kursach. 
 
Rydułtowy 
 
SkrzyŜowanie otwarte 

Wykonawca uruchomił w środę 21 stycznia skrzyŜowanie 
ulic Plebiscytowej, Bohaterów Warszawy, Kazimierza Prze-
rwy-Tetmajera i Engelsa.  
 
Srebrny medal zawodniczki UKS "Dwójka" na Mistrzo-
stwach Śląska w Judo 2015 

W dniach 10 -i 11.01.2015 r. w Bytomiu odbyły się Mistrzo-

stwa Śląska w Judo. Tradycyjnie w tych zawodach Uczniow-

ski Klub Sportowy "Dwójka" wystawia swoich zawodników. 

Tym razem wystartowało dwoje naszych zawodników w ka-

tegorii wiekowej – młodzik. 

Srebrny medal i tytuł Wicemistrzyni Śląska w kategorii wa-

gowej do 36 kg zdobyła Natalia Kuczek – Feć! 

Jakub Suponik w kat. wag do 55 kg przegrał nieznacznie i 

zajął wysokie V miejsce! Serdecznie gratulujemy zawodni-

kom! 



KLUKA 350/1 Luty 2015 PODSUMOWANIE HDK... 20 

Podsumowanie działalności Miejskiego Klubu 
HDK PCK w Rydułtowach za 2014 rok 

 

Czas podsumować działania naszego klubu w ubie-

głym roku. Zorganizowaliśmy 5 akcji honorowego oddawania 

krwi z zaplanowanych 7 akcji (obydwie niezrealizowane akcje 

zostały odwołane z przyczyn od nas niezaleŜnych), pozyskali-

śmy łącznie 64,800 ml krwi, zgłosiły się 162 osoby do oddania 

krwi z czego krew oddały 134 osoby. 

 

W dniu 14 czerwca na kompleksie sportowym "Moje 

Boisko Orlik 2012" przy ul. Kochanowskiego w Rydułtowach 

zorganizowaliśmy po raz szósty Turniej Piątek Piłkarskich 

HDK o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu, w którym 

druŜyna naszego klubu zajęła 3 miejsce a pierwsze zajęła re-

prezentacja Stowarzyszenia Moje Miasto z Rydułtów. 

 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Moje Miasto realizo-

waliśmy drugą edycję projektu "Aktywni ratują Ŝycie", czyli 

kursy pierwszej pomocy. Tym razem przeszkoliliśmy 80 osób 

– mieszkańców Rydułtów. Projekt finansowany był ze środ-

ków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014. 

 

Po raz pierwszy realizowaliśmy równieŜ projekt 

"Upowszechnianie i promocja Honorowego Krwiodawstwa 

poprzez organizację otwartych akcji honorowego oddawania 

krwi na terenie Miasta Rydułtowy". Projekt był współfinanso-

wany z budŜetu Miasta Rydułtowy. 

 

W ubiegłym roku nawiązaliśmy równieŜ współpracę 

z Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Rydułtowy. ZHP 

Hufiec Rydułtowy jest kolejną organizacją po Stowarzyszeniu 

Moje Miasto, z którą nasz klub nawiązał współpracę w celu 

propagowania idei honorowego krwiodawstwa na terenie Mia-

sta Rydułtowy. 
Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach 

SŁAWOMIR WATOŁA 

Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15 

tel. 457 87 01, 692 421 492 

LEK. MED. MAGDALENA WOJTASZEK-
PAWLIK 

 
Wtorek, Piątek, Sobota 

(na zapisy) 

LEK. MED. WOJCIECH SZAREK 
 

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

 
Sobota od 9:00  

( na zapisy) 

Posiadamy nowoczesny   
sprz ęt diagnostyczny! 

Kupon Rabatowy ! 
10% Rabatu przy zakupie okularów. Wystarczy 

okazać wydanie „Kluki” z tym ogłoszeniem. 

Bezpłatne badanie optometryczne i dobór okularów! 
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Świąteczne spotkania u „NOWSI” 

 
Kiedy nadchodzi miesiąc grudzień wszystkim udziela 

się juŜ świąteczny nastrój. Rozpoczynają się  przygotowania 
do świąt a co za tym idzie organizowane są spotkania świą-
teczne. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół „NOWSI” równieŜ 

przygotowuje takie spotkania. Pierwszym z nich jest Mikołaj 
dla dzieci. Spotkanie ze św. Mikołajem tradycyjnie odbyło się 
w sali OSP Radoszowy w dniu 6 grudnia. Wzięło w nim 
udział 71 dzieci oraz 66 osób dorosłych. Wszystkie dzieci 
uczestniczące w imprezie na przywitanie otrzymały czapki 
Mikołaja, oraz zostały przez niego zaproszone do wspólnej 
zabawy. Dzieci zaprezentowały mu swoje umiejętności arty-
styczne wykonując piosenki i wiersze nie tylko o Nim. Po 
opowieściach Mikołaja obdarował on kaŜde dziecko świą-
teczną paczką i słodkim poczęstunkiem. Paczki sponsorowane 
były przez „Auto Komis Rafał Brzezina” i Klub Przyjaciół 
„NOWSI”. 

 
W dniu 14 grudnia członkowie Klubu spotkali się na 

kolejnym świątecznym spotkaniu – spotkaniu opłatkowym. 
Sala OSP Radoszowy pomieściła prawie sto osób. Oprócz 
członków Klubu przybyli teŜ zaproszeni goście: burmistrz 
Miasta Rydułtowy p. Kornelia Newy, dyrektor SP 3 p. Joanna 
Skowron wraz ze swoja zastępczynią p. Zuzanną Wachełka, 
proboszcz parafii św. Jacka Roman Dobosiewicz oraz delega-
cja Koła Gospodyń Wiejskich w Radoszowach. Sala na tę 
okoliczność została pięknie przystrojona – była prawdziwa 
choinka i stajenka, nastroju dodały choinkowe światełka. 
Wszystkich przybyłych na spotkanie witał św. Mikołaj rozda-
jąc drobne upominki. Spotkanie uświetniły dzieci z SP 3, które 
przedstawiły jasełka po śląsku. Tutaj gorące podziękowania 
dla wychowawców przygotowujących inscenizację oraz dla 
samych „aktorów”, którzy byli naprawdę rewelacyjni. Trzeba 
takŜe dodać, iŜ na występy dzieci z SP 3 Klub moŜe liczyć 
kaŜdego roku. Po obejrzeniu jasełek rozpoczęła się kolacja       
wigilijna: był karp, kapusta z grzybami i moczka. Wszyscy 
podzielili się opłatkiem i złoŜyli sobie Ŝyczenia. Potem przy 
akompaniamencie organów rozpoczęło się wspólne kolędowa-
nie. Wieczór upłynął w miłej, świątecznej atmosferze. 

 

I.Zielińska, M.Pierchała 

 
 

 
 

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 Ŝyczenia  urodzinowe dla  

Brzezinka Ewald 
Gedyk Małgorzata 
Jargoń Jan 
Kabut Katarzyna 
Masarczyk Rudolf 
Musioł Alojzy 
Rak Dorota 
Salwiczek Ewa 
Urbańczyk Anna 
Wojtaszek Henryk 
 
 

Informujemy Ŝe w kaŜdą środę w siedzibie Towa-
rzystwa Miłośników Rydułtów moŜna uzyskać 

bezpłatne porady prawne. Prawnik przyjmuje w 
godzinach 14:00—16:00. Obowiązują wcześniej-

sze zapisy w siedzibie TMR.  
Zainteresowanych bezpłatnymi poradami  

prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na 
stronę internetową:  

www.fopc.org.pl 
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Moje rozwaŜania 
 
 Nie spodziewałem się, Ŝe spotka mnie zaszczyt i 
dziennikarze „Dziennika Zachodniego” wytypują mnie 
jako jednego z 8 kandydatów na „Lidera Powiatu Wodzi-
sławskiego” za rok 2014. Jeśli wi ęc i Ty Czytelniku 
uznasz, Ŝe zasługuję na ten tytuł to proszę do 6 lutego o 
przesłanie SMS-a o treści DZCRWO.6 na nr 72355. Tym, 
którzy to uczynią, juŜ teraz dziękuję z całego serca, bo 
akurat nie chciałbym zostać na 8 miejscu, choć i to jest 
znaczące miejsce.  

 
Ostatnie miesiące jak i te najbliŜsze będą niewąt-

pliwie naleŜeć do bardzo gorących i to nie tylko z racji 
anormalnej pogody ale teŜ w związku z sytuacją w górnic-
twie, która juŜ w pierwszej fazie odbiła się na emerytach. 
Chodzi o likwidację górniczych świadczeń emeryckich w 
tym deputatu węglowego. Walka emerytów o 1 tonę przy 
naszej niemałej pomocy zakończyła się zwycięsko, choć 
przebieg tej batalii zaskoczył nawet nas. Nie spodziewali-
śmy się, Ŝe sąd wyda wyrok gwarantujący prawa do do-
chodzenia przez emerytów swych praw w tym zakresie aŜ 
do 2017 roku. W efekcie Kompania Węglowa zagroŜona 
przegrywaniem kolejnych procesów przez tak długi okres 
zdecydowała się na uznanie roszczenia dla wszystkich 
emerytów, a więc takŜe i tych, którzy nie składali pozwów 
sądowych. No i zaczął się cyrk, bo emeryci szturmem ru-
szyli na kopalnie po asygnaty. Kolejki ustawiają się juŜ o 
północy. Powtórzyła się sytuacja z asygnatami z początku 
2014 roku. Na szczęście Dyrekcja Kopalni „Rydułtowy-
Anna” wreszcie przemyślała sprawę i podjęła decyzję o 
uruchomieniu drugiej zmiany dla administracji Referatu 
Węglowego wydłuŜając czas wydawania deputatów i 
umoŜliwiając tym samym zwiększenie ilości przyjęć eme-
rytów oczekujących na pobranie asygnaty węglowej. 

 
 W tym numerze moŜecie Państwo przeczytać o 

naszym komunikacie informującym o dalszej akcji w 
sprawie deputatów dla emerytów górniczych. Robimy to z 
pełnym przekonaniem, Ŝe o losach kopalni nie mogą decy-
dować tylko obecni górnicy i związkowcy, bo przecieŜ 
wypracowany majątek nie jest tylko ich udziałem.  

 
Jesteśmy po wyborach samorządowych i po 

pierwszych uchwałach Rad Gmin, w tym Rady Miasta 
Rydułtowy. Pisałem przed wyborami, by nie było tak, Ŝe 
na pierwszych sesjach podejmie się uchwały o podwyŜce 
płac dla Burmistrza a potem decyzje o podwyŜkach dla 
całej administracji. Niestety nasi Radni rozpoczęli ten pro-
ces, nie dziwi zatem fakt totalnej krytyki ze strony Miesz-
kańców a zaufanie do kompetencji Rady Miasta spadnie 
jeszcze bardziej. Sygnalizuję Radzie Miasta, Ŝe winna 
przyjrzeć się pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej, bo 
niestety sprzątanie ulic miasta znacznie się pogorszyło.  

 
Pozytywny jest „wysyp” imprez o charakterze 

charytatywnym i kulturalnym. NaleŜy tu wspomnieć o 
udanej akcji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, o akcji Szlachetna Paczka, akcjach Krwiodaw-
stwa i koncertach świąteczno-noworocznych organizowa-
nych w RCK Feniks, szkołach i kościołach. Piękne kon-
certy odbyły się w kościele pw. Św. Jerzego zorganizowa-
ne dla chórów przez chór „Cecylia”, czy imponujący kon-
cert w wykonaniu naszej Szkoły Muzycznej. Jak zwykle 
piękne i zaskakujące imprezy świąteczno-noworoczne 
zorganizowało Gimnazjum nr 1, SP 1, SP 3, ZS na Orłow-
cu, LO im. Noblistów Polskich (kolędy międzynarodowe). 
Nasza męska część TMR-u („Miłośnicy”) razem z zespo-
łem „Rzuchowianki” teŜ dołoŜyła do tych działań małą 
cegiełkę występując w kościołach i Domach Kultury: w 
kościele św. Jerzego w Rydułtowach, w kościele w PstrąŜ-
nej, w Domu Kultury w Syryni oraz Domu Kultury w 
CzyŜowicach. O wszystkich przedsięwzięciach organizo-
wanych przez nasze Towarzystwo Miłośników Rydułtów 
informujemy na naszej stronie internetowej 
www.tmrrydultowy.pl, oraz na profilu Facebookowym: 
Towarzystwo Miłośników Rydułtów. Zachęcamy do od-
wiedzania tych stron i zapoznawania się ze znajdującymi 
się tam informacjami.  

 
Zarząd TMR-u przygotowuje materiały do Walne-

go Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie się 28 lu-
tego od godz. 10:00 w Gimnazjum nr 1. Za nami Ŝmudna 
praca administracyjna związana z pisaniem projektów 
grantowych. Do Miasta Rydułtowy złoŜyliśmy 6 projek-
tów: 1 w dziedzinie sportu, 2 z ekologii, 3 projekty w 
dziedzinie kultury. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie. 
Dla finansów TMR, zwłaszcza dla realizacji zadań progra-
mowych niezwykle istotna jest ilość osób, które zechcą 
zadeklarować swój 1% na TMR (KRS 0000002098). Ma-
my nadzieję, Ŝe ilość chętnych osób zwiększy się. Wszyst-
kie te środki są bowiem wykorzystywane tylko i wyłącz-
nie do działania ukierunkowanego na rzecz miasta, miesz-
kańców, regionu. Bardzo więc prosimy by przychodzić do 
TMR-u dla wypisywania PIT-ów i deklarowanie 1% na 
nasze dalsze działanie. 

 

Henryk Machnik 
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BIURO RA-

CHUNKOWE 
 
1. roczne zeznania podatkowe, rozliczenia VAT 
2. prowadzenie:  

• pełnej księgowości 
• ksiąŜka 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 

 
FelgiFelgiFelgiFelgi    

aluminiowe, stalowe 

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

        Wulkanizacja Wulkanizacja Wulkanizacja Wulkanizacja     
                                                        wymiana tłumikówwymiana tłumikówwymiana tłumikówwymiana tłumików    

    

Najnowsza technologia  

PIASKOWANIE  
                 spawanie 
PROSTOWANIE malowanie 

Sprzedaż ekogroszku 

z KWK Piekary wor-

kowany 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 Nieczynne 

 
ZAPRASZAMY! 

Nowy Nowy Nowy Nowy     

sklep sklep sklep sklep     

LEWIATAN LEWIATAN LEWIATAN LEWIATAN     

w w w w     

RyduRyduRyduRydułtowachtowachtowachtowach    



 

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Rydułtów, Rydułtowy, ul. Traugutta 289, tel. (032) 414-00-66; Kolegium Redakcyjne  
(tel. 4140066); Red. Nacz. Łukasz Majer, Z-ca Red. Nacz. M. Stebel, Sekretarz: E. Jankowska, członkowie: S.Brzęczek,  
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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  

www.bswodzislaw.pl 

Do Mieszkańców Rydułtów Do Mieszkańców Rydułtów Do Mieszkańców Rydułtów Do Mieszkańców Rydułtów     

i Gmin Sąsiednichi Gmin Sąsiednichi Gmin Sąsiednichi Gmin Sąsiednich    
 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów juŜ od 22 lat prowadzi szereg skutecznych działań w dziedzinie 
kultury, zachowania tradycji, zwłaszcza śląskich, przedsięwzięcia na rzecz ekologii, pomoc szkołom i słuŜbie 
zdrowia, działania pro obywatelskie. Do działań tych naleŜy organizacja spotkań obywatelskich, a w szcze-
gólności pomoc prawna. Działania w tym zakresie szczególnie widoczne były w postaci pomocy emerytom 
górniczym. Na realizację tych działań potrzebne są dodatkowe środki finansowe, prócz tych które ofiarowują 
nasi Członkowie.  

 
Jesteśmy od  10 lat organizacją poŜytku publicznego. Jeśli wi ęc Czytelniku doceniasz nasze działania, 

to proszę ofiarować swój 1% podatku na cele statutowe Towarzystwa Miłośników Rydułtów KRS 00000020-
98. Pragniemy przypomnieć, Ŝe osoby które zadeklarują ofiarowanie 1% podatku mogą uzyskać nieodpłatne 
wypełnienie deklaracji PIT. Gwarantujemy równieŜ, Ŝe osoby,  które zaznaczą na PIT Ŝe Ŝyczą sobie podać 

nazwisko darczyńcy, zostaną opublikowane w gazecie „Kluka”, na naszym profilu na Face-
booku i  naszej stronie internetowej www.tmrrydultowy.pl . Emeryci, którzy zadeklarują 1% 
podatku proszeni są o dostarczenie do siedziby TMR-u rozliczenia ZUS celem wypisania PIT    
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