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Dzień Myśli Braterskiej 2015 

Foto: Łukasz Majer 

Górki Śląskie. Przejaw bezmyślności - budynek stawiany bez zgody właści-
ciela terenu. Efekt– budynek stoi nieukończony a na dachu zaczęły rosnąć 

już drzewa... 
Foto: Henryk Machnik 
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Przeżyłam wyzwolenie Rydułtów… 
 

Ponieważ zbliża się kolejna rocznica wyzwolenia, 
chciałabym trochę napisać o tym, co jako dziecko zapamięta-
łam lub było moim udziałem. Wiele rzeczy zatarło się w pa-
mięci, bądź nie byłam ich świadkiem. Były to czasy pełne 
strachu, i obaw. Trzeba pamiętać, że wojna to nie filmowe jej 
przedstawienie ani bajka z serialu „Czterej pancerni i pies”. 
To nie tylko heroizm i bohaterstwo na froncie, ale też okrutne 
przeżycia i koszmar ludności cywilnej. Ludzie unikali wycho-
dzenia z domów, siedzieli w piwnicach. Trwały naloty, głów-
nie na szpital, kościół i kopalnię. Samoloty leciały często bar-
dzo nisko i ostrzeliwano nawet ludzi, szczególnie uciekają-
cych. Sama przed domem sąsiadów, cudem uniknęłam śmier-
ci. Pamiętam, że w drzwiach od ulicy w domu Szuły zginęły 
dwie młode dziewczyny: córka szklarza Kowalskiego i Szu-
łów. Ofiar było więcej. Byli też zabici przy bombardowaniu 
budynku kościelnego, gdzie dziś znajduje się Domek Marii. 
Pamiętam ich groby w jednej z kwater cmentarza. Przed sa-
mym głównym wejściem do kościoła był głęboki lej po zrzu-
conej bombie. Budynek szpitala miał wiele dziur w murach i 
jedno skrzydło zbombardowane. 

 
Ulicę Ofiar Terroru – wówczas Adolf Hitlerstrasse 

ciągnęły opancerzone wozy, szło wojsko niemieckie. Kiero-
wali się na Pszów. W tych ostatnich dniach szły też kolumny 
więźniów z obozu koncentracyjnego. Szli w tych swoich pa-
siakach, choć to był marzec. Wielu padło drogą z zimna i 
wycieńczenia. To wszystko odbywało się w ciszy, spokojnie, 
w porządku, bez żadnych ekscesów. Ludzie często stali i pa-
trzyli. Czasem ktoś odważny podał więźniom chleb. Momen-
tu wejścia Armii Czerwonej nie widziałam. Z nazwy ulicy 
wnioskuję, że od strony Biertułtów. Ich wkroczenie poprze-
dzały złe wieści. Ludzie bali się, odczuwali strach. Krążyły 
różne niewesołe 
opowieści o ich 
poczynaniach i 
rozpasaniu. 
Wkraczający żoł-
nierze rozchodzili 
się po domach, 
posesjach – niby 
to szukając Niem-
ców. W rzeczywi-
stości plądrowali, zabierali różne rzeczy – najczęściej poży-
wienie i dobytek. Przypomniałam sobie, że w obawie przed 
rabunkiem ludzie swoje cenne rzeczy zakopywali, chowali 
gdzie się dało, zamurowywali je. Dzięki temu część ocalała. 
Moja mama kazała „swoje skarby” zamurować we wnęce 
piwnicy i tak ocalały. Co pozostawiono na widoku „poszło w 
siną dal…” Żołnierze radzieccy zastraszali ludzi grożąc za-
strzeleniem. Niektóre domy przeszukiwali od strychu po piw-
nice. Zabierali co było cenniejszego i co się komu podobało. 
Nikt ze strachu nie protestował, bo mogło się to skończyć 
pobiciem a nawet zastrzeleniem. Były to czasy bezprawia. 
Sama z matką byłam zagrożona rozstrzelaniem. Tutejszych 
ludzi brano za Niemców, jak tylko ktoś mówił po niemiecku. 
Cudem ocaleliśmy. Najczęstsze pytania żołnierzy dotyczyły 
tego, jak daleko jest do Odry. Podobno za Odrą, za zezwole-
niem Stalina, mogli robić wszystko. Jakiś czas żołnierze ra-

dzieccy stacjonowali w Rydułtowach. Najczęściej rozlokowy-
wali się w prywatnych domach a mieszkańców wyrzucano. 
Stworzyli władzę wojskową i konfiskowano wszystko co 
wpadło im w oko. W domach tworzyli kwatery bądź mieszka-
nia dla żon i rodzin do-
wódców. Pamiętam, że w 
naszym domu mieszkał 
oficer z żoną. Zapamięta-
łam dwie śmieszne sytu-
acje. Żona uczyła się 
jeździć na skonfiskowa-
nym nam rowerze. Już 
nie pamiętam ile razy 
leżała na drodze a krew 
spływała z ran. W końcu zaniechała nauki. Kiedyś coś do niej 
niosłam. Zastałam ją myjącą się w muszli klozetowej. Jak dla 
dziecka to szokujący widok. Wśród stacjonujących żołnierzy 
byli ludzie dobrzy i źli, ludzie światli ale też tacy, którzy po-
chodzili z dalekiej Syberii. U sąsiada w stodole trzymano 
konie. Kiedyś rannego konia zastrzelono i wrzucono do na-
szego dołu po piasku. Nocą, okoliczni mieszkańcy rozebrali 
mięso z konia, zabrali skórę. Rano zostały tylko kości i nie-
przydatne resztki. Wojna wyzwala w ludziach najdziksze 
instynkty, ale moralizuje żołnierzy i cywilów. To dzieje się w 
czasie każdej wojny. Wkraczaniu czerwonoarmistów na nasze 
tereny towarzyszył paniczny strach kobiet i dziewczyn przed 
żołnierzami. Przed wojskiem szła fama o masowych gwałtach 
na kobietach, mimo że nie przekroczyli jeszcze Odry. Żołda-
cy zaciągali kobiety do chlewów, składów, piwnic. Często 
gwałcili na oczach dzieci i mężów. Gonili je czasem po ca-
łych obejściach. Krzyki, prośby, błagania, lamenty czy płacz 
nie zdawały się na nic. Nikt nie mógł przyjść z pomocą, bo 
groziła śmierć. Kobiety chodziły w łachmanach, ubrudzone, 
udając staruchy, żeby tylko nie wpaść w oko jakiemuś  
„wyzwolicielowi”. Ale i to często nie wystarczało. Były przy-
padki, że kobiety wyskakiwały z okien. 16-letnia córka znajo-
mych w 1945 roku umierała na rękach po zbiorowym gwał-
cie. Zapamiętałam też, że w naszym domu nad Nowsiokiem 
(obecnie Park Hvidovre) Rosjanie urządzili kuchnię polową. 
Ustawili trzy ogromne kotły. Nas wyrzucono, zarekwirowano 
części sprzętów. Dowództwo i żołnierze dochodzili i jadali na 
zewnątrz, przed domem. Moja ciocia – czterdziestoparoletnia 
kobieta – wpadła w oko głównemu kucharzowi Stefanowi. 
Miał sumiaste wąsy. Nie był brutalem. Ciotka miała się do-
brze, dostawała dobre jedzenie. Stefan dogadzał jej. Czasem 
nam, reszcie rodziny, też się coś dostawało, ale to po kryjo-
mu. Widać nie zawsze wszyscy są źli. Kiedy czerwonoarmi-
ści opuścili Rydułtowy – nie pamiętam. Wiem, że szli w stro-
nę upragnionej Odry i na wozach wywozili zrabowane rze-
czy. Ludzie ten fakt przyjęli z ulgą. Powstawała władza cy-
wilno – ludowa, też pewien rodzaj reżimu  na długie lata. Ale 
niestety – muszę przyznać po latach, że miał on też swoje 
dobre strony.  

 
Kiedy pytałam starsze osoby o czas wyzwalania 

spod okupacji niemieckiej – nie chciały opowiadać. Trudno 
im się dziwić. Każdy ma jakieś wspomnienia, często – mimo 
upływu czasu – zabarwione cierpieniem i bólem. 

 

Horacy 

PRZEŻYŁAM WYZWOLENIE... 



.Walentynkowe klimaty  
 

   W atmosferze walentynek w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Rydułtowach zorganizowano konkursy: 
gastronomiczny i dekorowania stołów. Oba konkursy, wpisane 
w tradycję szkoły, wychodzą naprzeciw zainteresowaniom i 
specjalnościom młodzieży technikum i szkoły zawodowej. 
Realizują także zadania, wynikające z potrzeby rynku. Od kil-
ku lat bowiem zaobserwować można rosnącą potrzebę kultury 
biesiadowania przy wspólnym stole, który jednoczy nie tylko 
rodzinę czy przyjaciół, ale integruje także współpracowników. 
Przygotowane potrawy coraz częściej są wyszukane, smaczne 
i nietuzinkowo udekorowane. Gastronomowie, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom konsumenta, dostarczają wrażeń 
smakowych i estetycznych. 
 

Kandydaci konkursów – uczniowie technikum żywie-
nia i usług gastronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodo-
wej zaprezentowali swoje umiejętności w dziedzinie gastrono-
mii. Ich zadanie nie było łatwe. Należało wykonać potrawy z 
użyciem nietypowych surowców i przypraw w oparciu o este-
tykę wykonania. Proces przygotowania i wykonania potraw 
oceniały nauczycielki technologii żywienia, panie: Małgorzata 
Janecka i Alicja Pawliczek. 

 
Wśród najlepszych uczestników konkursu znaleźli się 

Alicja Dziok i Krzysztof Firut, którzy przygotowali:  Łososia 

w sosie balsamicznym, truskawkowym z bąbelkami oraz  Deser 

z musem czekoladowym i bitą śmietaną. Kolejne, nagrodzone 
miejsce przypadło Natalii Weczerek i Natalii Michałek za  
Chłodnik z melona i mięty, faszerowaną paprykę oraz Deser z 

gruszek w czekoladzie. Marcin Piela i Marek Grzelec zajęli III 
miejsce za przygotowanie:  Polędwiczki wieprzowej z truskaw-

kami, sosem balsamicznym oraz  Sałatką z miodowym sosem 

vinegret. 

 
Drugi z  konkursów – Walentynkowy Konkurs Deko-

rowania Stołów uwzględniał m. in. profesjonalizm pracy, po-
mysłowość, oryginalność i estetykę nakrycia stołu. Uczennice 
zastosowały wybrane elementy dekoracyjne: ozdoby kwiato-
we, serwetki ozdobne, koraliki, a także balony i bieżniki. W 
profesjonalny sposób wykonały nakrycie stołu i dobrały zasta-
wę zaś elementy dekoracyjne utrzymane zostały w tonacji 
czerwieni i różu.  Komisja oceniła gustowne, eleganckie i 

zharmonizowane nakrycie 
stołów wszystkich par, któ-
rych prace świadczyły o 
wyrównanym poziomie. I 
miejsce przyznano Barbarze 
Adamczyk i Klaudii Jencz, 
uczennicom kl. IV techni-
kum. Mistrzynie zaprezen-
towały umiejętności zdobyte 
m. in. na zajęciach obsługi 
konsumenta, prowadzonych 
przez panie: Iwonę Wroży-
nę i Elżbietę Kałużny – or-
ganizatorki konkursu. Foto-
grafie, utrwalające najważ-
niejsze wydarzenia z życia 
szkoły, w tym także oba 
konkursy, zostały wykonane 
przez uczennice w zawodzie fototechnik. 

 
Szkoła może się poszczycić nowoczesną pracownią 

gastronomiczną, obsługi konsumenta, jak również doskonałą 
bazą dydaktyczną. Uczniowie mają możliwość realizowania 
pomysłów, doskonalenia swojego warsztatu w zawodach: ku-
charz, cukiernik, piekarz oraz technik żywienia i usług gastro-
nomicznych, jak również w zawodzie fototechnik. 

 

Walentynkowe klimaty, w których odbyły się oba kon-
kursy są przykładem rozwijania talentów, wzbogacania trady-
cji szkoły o nową jakość. Przede wszystkim jednak świadczą o 
potencjale naszej młodzieży.  

 
Nauczyciele ZSP nr 2 
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Informujemy że w każdą środę w siedzibie Towarzystwa 
Miłośników Rydułtów można uzyskać bezpłatne porady 
prawne. Prawnik przyjmuje w godzinach 13:00—15:00. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy w siedzibie TMR.  
Zainteresowanych bezpłatnymi poradami  

prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na stronę 
internetową:  

www.fopc.org.pl 



KLUKA 351/1 Marca 2015 AKTUALNOŚCI 5 
Z Erasmusem+ w świat nowych technolo-
gii 

 
 

Nauczyciele Gimnazjum nr 1 
w Rydułtowach postawili so-
bie ambitny cel – wprowadzić 
swoich uczniów w świat no-
woczesnych technologii – kon-
struowanie robotów, korzysta-
nie z drukarki 3D, tworzenie 
prostych programów – to za-
dania przed którymi stają 
uczestnicy programu Era-
smus+ w projekcie “How in-
novative we can be together”. 

 
 W dniach 26-28 stycznia, trzech nauczycieli z Gimna-
zjum nr 1 w Rydułtowach: Alicja Kołodziej – dyrektor szko-
ły, Beata Steuer – koordynator projektu oraz Sebastian Grela 
– tłumacz, przebywali z wizytą w hiszpańskim Colindres, 
niewielkim mieście położonym nad Zatoką Biskajską w re-
gionie Kantabrii.  
 

Celem wyjazdu było opracowanie harmonogramu 
pracy na najbliższe dwa lata we wspólnie realizowanym pro-
jekcie “How innovative we can be together” / „Razem może-
my być bardziej innowacyjni.” 
Projekt trwa od września 2014 do sierpnia 2016 roku, a na-
szymi partnerami są szkoły z miast: Stambuł (Turcja), Barre-
iro (Portugalia), Colindres (Hiszpania) oraz Kroki (Litwa). 
 

Głównymi celami naszej współpracy są: wprowa-
dzenie nowoczesnych technologii do procesu nauczania i 
uczenia się, podniesienie umiejętności posługiwania się języ-
kiem angielskim oraz zwiększenie motywacji do jego nauki 
wśród uczniów i nauczycieli. Uczestnicy projektu komuniku-
ją się ze sobą za pomocą takich aplikacji jak Viber i 

WhatsApp, rozwiązują testy na platformie internetowej, będą 
konstruowali roboty, programowali je, wykorzystywali możli-
wości drukarki 3D – jednym słowem wchodzą w świat nowo-
czesnych technologii. Przykładem takiego nowoczesnego 
świata była wizyta uczestników spotkania w Colindres w 
Centro de Demostraciones Smart City Santander – tam mogli-
śmy zobaczyć nowoczesne miasto, pełne kamer, czujników i 
innych udogodnień, które mają uczynić życie łatwiejszym. Po 
ściągnięciu aplikacji na smartfona każdy mieszkaniec będzie 
mógł sprawdzić np. za ile minut podjedzie jego autobus lub 

czy są jesz-
cze jakieś 
wolne miej-
sca parkingo-
we w danym 
miejscu i czy 
są one dar-
mowe. 
 

Du-
że wrażenie wywarła na nas także wizyta w punkcie wydru-
ków i drukarek 3D w Santander, gdzie mogliśmy zobaczyć 
wydawałoby się zwykłe przedmioty, jednak nie zrobione 
ręcznie, lecz wydrukowane. Technologia ta wchodzi coraz 
prężniej na rynek środkowoeuropejski i sądzimy, że już nie-
długo zagości także w naszym gimnazjum.  
 

Nowoczesność wkracza także do szkoły – w Colin-
dres obserwowaliśmy działanie platformy szkolnej (która 
obejmuje m. in. dziennik elektroniczny, służy do kontaktów 
pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami), 
zobaczyliśmy nowoczesne pracownie techniczne, w których 
obserwowaliśmy jak działają skonstruowane przez uczniów 
roboty oraz uczyliśmy się je programować. Przy pomocy pro-
gramów komputerowych projektowaliśmy trójwymiarowe 
przedmioty, które później drukowaliśmy używając drukarki 
3D. Nauczyciele oglądali również nowoczesne i dobrze wy-
posażone hale do trenowania takich sportów jak wioślarstwo, 
canoeing, tenis, squash, fronton czy padel. (Miasto udostępnia 
nieodpłatnie te obiekty nauczycielom i uczniom na zajęcia 
wychowania fizycznego). Ponadto Beata Steuer oraz Seba-
stian Grela przeszkolili swoich zagranicznych kolegów pod 
kątem pracy na internetowej platformie eTwinning (Twin 
Space) - gdzie zamieszczane są rezultaty wypracowane w 
projekcie – oraz tworzenia i rozwiązywania internetowych 
testów postępu w zakresie języka angielskiego przez uczestni-
ków tegoż projektu. 
 

Na koniec krótki cytat, który zwrócił naszą uwagę w 
szkole w Colindres, i który niejako wyznacza kierunek, edu-
kacji w najbliższych latach: „Nie baw się tylko swoim telefo-
nem - zaprogramuj go.” Barack Obama 

 
Beata Steuer 

Sebastian Grela 
 

 
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finanso-

wym  
Unii Europejskiej. 

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowi-
sko ich autora a Komisja Europejska i Narodowa Agen-

cja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich 
zawartość merytoryczną. 
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Super Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy 

 
Z wielką przyjemnością pisałem 
ten artykuł widząc jak Kolega 
Franciszek Hajzyk – Prezes od-
działu PZHGP Rydułtowy odbierał 
Super Puchar z rąk Pani Burmistrz 
Miasta Rydułtowy w towarzystwie 
Posła na Sejm RP i Przewodniczą-
cego Rady Miasta Rydułtowy. Pu-
char był ufundowany przez Panią 
mgr Kornelię Newy na kadencję 

władz samorządowych 2010 – 2014.  
 
Zapis prawny w regulaminie konkursu był następują-

cy: „Super Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy zdobywa 
ten lotujący gołębiami pocztowymi hodowca, będący raz mi-
strzem Oddziału PZHGP Rydułtowy (może być mistrzem 
Oddziału wielokrotnie), oraz osiągnął największą punktację w 
mistrzostwie tradycyjnym w pozostałych trzech latach w ka-
dencji samorządowej 2010 – 2014”. 
   
 W latach 2011 – 2013 mistrzem Oddziału PZHGP 
Rydułtowy w lotach gołębi dorosłych był kolega Franciszek 
Hajzyk, zaś w 2014 roku zdobył tytuł II-go wicemistrza Od-
działu PZHGP Rydułtowy.  

(Mistrzem w lotach gołębi młodszych został kol. Adam Szymiczek - 

nagrodę wręcza Przewodniczący Rady Miasta Lucjan Szwan) 

 

Zaangażowanie władz samorządowych miasta Ry-
dułtowy dla organizacji pozarządowych jest naprawdę bardzo 
duże. Przewodniczący Rady Miasta i Pani Burmistrz Miasta 
Rydułtowy tworzą bardzo dobrą atmosferę dla współpracy z 
Zarządem Oddziału PZHGP Rydułtowy. Każdego roku Od-
dział Rydułtowy bierze udział w organizowanym przez Mia-
sto Rydułtowy otwartym konkursie ofert na „Przedsięwzięcie 
realizowane w ramach zadań z zakresu sportu i rekreacji” pod 
nazwą „Loty gołębi pocztowych dorosłych i młodych z miej-
scowości krajowych i zagranicznych jako sport i rekreacja, 
wraz ze spotkaniem integracyjnym hodowców gołębi poczto-
wych i ich sympatyków”. Otrzymane środki finansowe z wy-
granego otwartego konkursu ofert pozwalają Zarządowi Od-
działu PZHGP Rydułtowy zakupić  

 

 

(Puchary w rękach zwycięzców prezentowały się zjawiskowo) 

 

puchary dla mistrzów i przodowników za zorganizowane loty 
gołębi dorosłych i młodych, oraz częściowo zapłacić za orga-
nizowany transport gołębi pocztowych. Również w ramach 
tych otrzymanych środków finansowych z otwartego konkur-
su ofert został zakupiony duży i piękny Super Puchar Burmi-
strza Miasta Rydułtowy. Uroczystym i bardzo trafnym uzu-
pełnieniem tej integracyjnej uroczystości – przy wydatnym 
zaangażowaniu się Pani Burmistrz Miasta Rydułtowy – jest 
udział Posłów na Sejm RP pana Krzysztofa Gadowskiego, 
Ryszarda Zawadzkiego oraz Marka Krząkały. Posłowie, Za-
stępca Starosty Powiatu Wodzisławskiego, Przewodniczący 
Rady Miasta i Zastępca Burmistrza Miasta Rydułtowy, każdy 
z nich sponsoruje po trzy okazałe puchary do poszczególnych 
kategorii lotowych gołębi dorosłych i młodych. 

(Pani Burmistrz wręcza główną nagrodę - Super Puchar) 

 
Super Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy i spon-

sorowane pozostałe puchary wręczane są każdego roku na 
Uroczystym Balu Integracyjnym Hodowców, z żonami lub 
osobami towarzyszącymi. Ta wspaniała i uroczysta zabawa 
przy muzyce trwa do białego rana.  

 

Rudolf Warło 
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Wręczenie Krzyża 
 
 W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach we wtorek 17 lutego 2015 roku o godzinie 11 
odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidar-
ności przyznanego mieszkańcom województwa przez Prezy-
denta RP.  Uroczystość otworzyła dyrektor wydziału spraw 
obywatelskich, która powitała Wicewojewodę Śląskiego Piotra 
Spyrę i przedstawicielką Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
zebranych. Oficjalna uroczystość zapoczątkowana została ode-
graniem Hymnu Państwowego. Głos zabrał Wicewojewoda, 
który wskazał 
na rangę przy-
z n a w a n y c h 
odznaczeń i 
wskazał jak 
wielka wagę 
do tego przy-
wiązuje Prezy-
dent. Następ-
nie odczytano 
Postanowienie 
P r e z y d e n t a 
Rzeczypospo-
litej Polskiej z 
dnia 16 stycz-
nia 2015 roku 
o przyznaniu 
Krzyża Wol-
ności i Solidar-
ności .  W 
imieniu Prezy-
denta odzna-
czenia wręczał 
Piotr Spyra. 
Odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności było około 
20 osób a dwie osoby otrzymały Złoty Krzyż zasługi. Nazwi-
ska czytano w kolejności alfabetycznej. Po części oficjalnej 
był poczęstunek napojami oraz ciastem. Trwało to około jed-
nej godziny. Wśród odznaczonych był Kazimierz Mroczek z 
Wodzisławia Śląskiego. Członek Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim  
 

Kazimierz Mroczek 

 

 

 

Rydułtowskie Oscary i bycie eco 
 

W minionym miesiącu w naszym mieście odbyły się 
dwa wydarzenia, które powinny napawać optymizmem każde-
go, komu na sercu leży dobro miasta. Te dwa wydarzenia po-
kazały zarówno to, że mieszkańcy Rydułtów chcą być „eco”, 
jak i ukazały fakt istnienia silnego zaplecza moralnego wśród 
młodych mieszkańców naszego miasta.  

 
Najpierw w dniu 17 lutego w Oratorium Św. Józefa w 

Rydułtowach odbyła się połączona z pokazem prelekcja doty-
cząca efektywnego spalania w piecach centralnego ogrzewa-
nia. 

Okazało się, że wbrew powszechnej opinii by ekolo-
gicznie palić w piecu wcale nie trzeba kupować drogich, na-
szpikowanych elektroniką pieców centralnych. Nie trzeba po-
dajników, wentylatorów, które zamiast pomagać i usprawniać 
proces palenia, powodują jeszcze większe zanieczyszczenia 
lub są po prostu zbędne.  

 
Zebrani w Oratorium mieli okazję poznać budowę 

standardowych pieców centralnego ogrzewania, które dzielą 
się na kotły górnego spalania, dolnego spalania, lub mieszane. 
Okazało się, że ten ostatni wybór jest najgorszy.  

 
Prowadzący prelekcję zachęcali do zmiany nawyków 

palenia i rozpalania pieców „od góry”. Nie da się ukryć, że 
ekologia, mimo niewątpliwie słusznych i oczywistych zalet 
wiąże się z reguły z dużymi kosztami. Dlatego zgromadzeni na 
prelekcji rydułtowianie ze sporym zaciekawieniem słuchali o 
tym, że spalać od góry można w zwykłych najtańszych pie-
cach, ponadto paląc w ten sposób wydłużamy żywot pieca, 
oszczędzając w ten sposób pieniądze. Jednak chyba najważ-
niejszym argumentem odwołującym się do portfela okazał się 
fakt, że paląc w ten sposób właściciele domów  spalą mniej 
opału, dzięki czemu więcej pieniędzy zostania w kieszeni.  

 
Na zakończenie prowadzący zaprosili zgromadzo-

nych na dwór, gdzie w zaimprowizowanych kotłach rozpalali 
sposobem górnym i dolnym, chcąc pokazać różnicę w emisji 
gęstego, gryzącego i przede wszystkim trującego dymu.  Orga-
nizatorem prezentacji było rydułtowskie Stowarzyszenie 
„Moje Miasto”. 

 
Drugie ze wspomnianych rydułtowskich wydarzeń 

miało miejsce na krótko przed galą rozdania Oscarów.  
 
Mało kto wie, ale w czasie gdy na czerwonym dywa-

nie w USA Paweł Pawlikowski jeszcze nie wiedział, że będzie 
odbierał statuetkę, w naszym mieście miała miejsce równie 
ważna gala. W Rydułtowskim Centrum Kultury odbył się Har-
cerski Dzień Myśli Braterskiej, dla upamiętnienia rocznicy 
urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. W ra-
mach tej imprezy odbyła się gala honorowa wręczenia nagród 
laureatom gali „Szpila Roku”. Jest to gala dla rydułtowskich 
harcerzy bardzo ważna, a w przeciwieństwie do ceremonii 
Oscarowej pozbawiona jest sztuczności. Atmosfera na gali 
była naturalna, spontaniczna, radosna, okraszona śpiewem i 
żartami. Nie było wymuszonych uśmiechów i tłumu paparazzi 
czekających na każdą wpadkę uczestników, jak ma to miejsce 
w przypadku wymarzonej statuetki filmowej. No i prowadzący 
naszą rydułtowską galę nie potrzebowali wychodzić na scenę 
w samej bieliźnie (jak miało to miejsce na oscarowej gali) by 
zainteresować zgromadzoną publikę. Dzień Myśli Braterskiej 
był także bardzo ważny dla harcerki Aleksandry Sosny, która 
w obecności zgromadzonej publiki złożyła uroczyste zobowią-
zanie instruktorskie. Cieszy fakt, że w Rydułtowach jest tak 
dużo młodych ludzi chcących stać na straży harcerskich ide-
ałów, a pani Aleksandrze Sośnie gratulujemy i życzymy po-
wodzenia w wypełnianiu  złożonego zobowiązania. 

 

Łukasz Majer 



Lyski 
 
Szkolenie 

 

Śląski ośrodek doradztwa zawodowego w Częstochowie , Po-

wiatowy Zespół Doradztwa Zawodowego w Rybniku, oraz 

Wójt Gminy Lyski 

Zapraszają  

NA SZKOLENIE 

ORGANIZOWANE DNIA 

03 marca 2015 r. o godz. 1000 

Sala Urzędu Gminy w Lyskach 

ul. Dworcowa 1A 

Tematy szkolenia:  

Dopłaty bezpośrednie w 2015 roku. 

Zmiany dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników 

 

Turniej Młodzików „UKS GRACZ CUP 2015” 
 
 Informujemy, iż w grudniu ubiegłego roku UKS Gracz 
uzyskał dofinansowanie na realizację inicjatywy lokalnej pod 
nazwą „Sport najlepszą promocją współpracy”. Dofinansowa-
nie wyniosło 5 tysięcy złotych. Celem  inicjatywy jest promo-
wanie idei współpracy samorządów z organizacjami pozarzą-
dowymi w najbardziej przystępny sposób czyli poprzez sport. 
W ramach inicjatywy zostanie zorganizowany dziecięcy tur-
niej piłkarski drużyn MŁODZIKÓW rocznik 2002 i młodsi 
„UKS GRACZ CUP 2015”, w którym obok naszych zespołów 
udział wezmą drużyny z Subregionu Zachodniego: KS 
ŚWIERKLANY, MOSIR JASTRZĘBIE, LKS BUK RUDY. 
Dodatkowo nasze lokalne ekipy będą mogły zmierzyć się z 
drużynami GÓRNIKA ZABRZE i PIASTA GLIWICE. Oczy-
wiście nasz klub również powalczy o jak najlepsze lokaty, 
mamy nadzieję, że nasi wychowankowie dadzą z siebie 
wszystko. Turniej odbędzie się 7 marca na hali sportowej przy 
Gimnazjum w Rudach. Środki zostały pozyskane z Związku 
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Rybniku  w ramach projektu pt. 
„Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa 
w innym wymiarze”. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 
2014 
  
 W dniach 24-02 do 01-03 odbył się  „Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy 
zainteresowany mógł zgłosić się o poradę W organizację ob-
chodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie 
włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywa-
telskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, 
Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajo-
wa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Ko-
menda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komorni-
cza. 
  

W tym roku w dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani mo-
gli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach były pełnione 
dyżury. Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Po-
mocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wy-
mienionych podmiotów dyżury miały charakter interdyscypli-
narny. 
Interdyscyplinarność dyżurów polegała będzie na tym, że in-
formacji prawnej udzielali nie tylko adwokaci, radcowie praw-
ni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, 
ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby 
które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowa-
nia przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wyko-
nawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. 
Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogły uzy-
skać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnio-
nych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Prze-
stępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów 
zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane do-
datkowe dyżury specjalistów. 

Kornowac 

Finał konkursu "Mój pomysł na nowe centrum" - czyli 
wizja zagospodarowania tzw. "Paświska" w Kobyli przy 
ul. Głównej 
 
                W dniu 23 lutego w Urzędzie Gminy Kornowac 
miało miejsce uroczyste zakończenie konkursu organizowane-
go przez Gminę dla mieszkańców - "Mój pomysł na nowe 
centrum" - czyli wizja zagospodarowania tzw. "Paświska" w 
Kobyli przy ul. Głównej. Do konkursu zgłoszono cztery prace. 
Wszystkie prace znalazły się w gronie laureatów i wszystkie 
zostały nagrodzone. I tak pierwsze miejsce w konkursie i 
główną nagrodę zdobył Przemysław Świdergoł z Kobyli. Dru-
giego miejsca nie wyłoniono. Trzecie miejsce ex aequ-

o zdobyli: Dorota Węglorz, Jolanta Niewrzoł i Janusz Szlapań-
ski - także mieszkańcy Kobyli. Wszystkim laureatom serdecz-
nie gratulujemy oraz dziękujemy za udział w tym konkursie. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości  podobne inicjatywy skiero-
wane do mieszkańców naszej gminy spotkają się z większym 
zainteresowaniem. 
 

Dzień Języka Ojczystego (również regionalnego) 
  
 20 lutego w szkole w Kobyli można było usłyszeć  mo-
wę naszych dziadków i pradziadków. Bowiem  w sobotę 21 
lutego obchodzimy „Dzień Języka Ojczystego (również regio-
nalnego). Dlatego uczniowie klas młodszych przygotowali 
program na temat naszej śląskiej gwary.  Zaprezentowa-
no  scenki po śląsku, recytowano wierszyki jak: „Murzynek 
Bambo”  i „ Pan Hilary”,  uczono się piosenek. Wszyscy do-
brze się bawili, a  najwięcej humoru było w czasie prezentacji, 
gdzie wszyscy przyswajali sobie słownictwo naszych dziad-
ków. Poranek zakończono zaśpiewaniem nowej poznanej pio-
senki pt. „Kobylski walczyk”. 
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Pszów 

Wielkanocne malowanie z mamą i tatą 
 
 Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka w Pszo-
wie od dwunastu lat organizuje konkurs plastyczny dla dzieci 
przedszkolnych i szkolnych pt. ”Wielkanocne Malowanie”. 
Zapraszamy Rodziców (szczególnie w grupach młodszych) 
do współudziału w wykonaniu prac.   
 Konkurs jest jednoetapowy, przeprowadzany w czte-
rech grupach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat. 
Każda placówka, biorąca udział w konkursie, może nadesłać 
dowolną ilość prac, wykonanych dowolną techniką plastycz-
ną w formie przestrzennej (np. stroik wielkanocny, pisanka, 
palma).  
 Wybór tematyki konkursu ściśle związany jest z Kier-
maszem Wielkanocnym, organizowanym przez Akcję Kato-
licką i Świetlicę Środowiskową, działającą przy Parafii Naro-
dzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Prace konkurso-
we, po ocenie przez jury i wystawie na terenie przedszkola, 
przekazywane są na Kiermasz Wielkanocny, z którego do-
chód przeznaczany jest na dofinansowanie wypoczynku let-
niego dla najuboższych dzieci w mieście. W konkursie rok-
rocznie biorą udział dzieci reprezentujące Publiczne Przed-
szkola Nr 1, 2 i 3 oraz Szkoły Podstawowe Nr 1, 2 i 3 w 
Pszowie. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rze-
czowe ufundowane przez sponsorów: Urząd Miasta Pszów i 
Zarząd Oddziału ZNP z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 
Wystawa prac organizowana zostanie na terenie przedszkola, 
zdjęcia z wystawy oraz wyniki konkursu zaprezentowane 
zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta Pszów oraz w 
prasie lokalnej. 
 Regulamin na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Pszów 

Warsztaty fotografii 

 Serdecznie zapraszamy na warsztaty fotografii cyfro-
wej. Będzie to nieco inne spojrzenie na fotografię - bardziej 
od strony praktycznej. Koszt za 30 godzin spotkań to 150 zł - 
ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji  

Radlin 

 2014 rok to 27 sezon w historii „Sokoła”. Sezon ten 
zamyka też 10 - letni okres działania, utworzonego przez nas 
Oddziału PTTK Radlin. 14 stycznia powstała z inicjatywy 
Jerzego Gawliczek odznaka krajoznawcza „Śladami ofiar 
górniczego stanu”. Odznaka jest czterostopniowa. W pierw-
szym roku funkcjonowania tej odznaki zdobyto 159 sztuk 
różnych stopni. 15 lutego w Terlicku (Czechy) odbyło się 
spotkanie działaczy kolarskich PTTK województwa Śląskie-
go w którym uczestniczyło 5 naszych kolegów (Tytko Bog-
dan, Gac Sławomir, Włodarczyk Andrzej, Kuczera Grzegorz, 
Menżyk Kazimierz). Wczesną wiosną dotarły do nas wyniki 
konkursu na najlepiej pracujący klub, komisję w Polsce. Tym 
razem zdobyliśmy II miejsce w Polsce. Konkurs organizuje 
Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Warszawie. Wio-
sną był zorganizowany wojewódzki kurs na Przodownika 
turystyki kolarskiej. Pięciu naszych kolegów zdobyła upraw-

nienie przodownika (Krzemień Marek, Kurpierz Sergiusz, 
Lancman Marek, Tytko Tomasz, Grobelny Damian) - gratulu-
jemy i życzymy sukcesów w działalności. 
 
„Sokół” posiada aktualnie 46 przodowników turystyki kolar-
skiej. W 2014 roku zostały zorganizowane 121 rajdy i wy-
cieczki kolarskie, w których wzięło udział 1877 rowerzystów. 

Dotychczas „Sokół” wyszkolił 68 Przodowników Turystyki 
Kolarskiej (w tym: 3 nie żyje, 19 nie działa). Wśród 46 aktu-
alnie działających 2 osoby ma tytuł Przodownika Honorowe-
go, 11 osób Przodownika nie podlegającego dalszej weryfika-
cji. 
Łącznie za 27 lat odbyło się 4243 rajdów i wycieczek, w któ-
rych uczestniczyło 38682 rowerzystów. Łączna dł. przejecha-
nych tras za 27 lat to ponad 261 tyś. km. 

Podsumowanie projektu Stowarzyszenia Kobiet Aktyw-
nych „25 lat na plus” 

W czwartek 12 lutego SKA podsumowało realizowa-
ny od września 2014 r. w ramach programu Działaj Lokalnie 
z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akade-
mii  Rozwoju Filantropii w Polsce projekt „25 lat na Plus”. 
Odbyła się wielopokoleniowa debata na temat plusów i minu-
sów 25 lat wolności, warsztaty interaktywne „Odważ się!”, 
wystawa  zdjęć obrazująca zmiany w naszym mieście, którą 
można było obejrzeć w MOK-u  11 listopada. Przy współ-
udziale młodzieży przygotowano prezentację multimedialną o 
przeobrażeniach w Radlinie. W styczniu odbył się zimowy 
marsz seniorów do Studzienki,  następnie wizyta u organiza-
cji pozarządowej w Czerwionce Leszczynach. Prezentację  i 
wywiady z mieszkańcami wypowiadającymi się na temat 25 
lat wolności przedstawiono  w czasie spotkania podsumowu-
jącego projekt, poświęconego także ludziom sukcesu  ostat-
nich lat zmian i przeobrażeń. 

 
Gaszowice 
 
Sołtysem sołectwa Czernica na lata 2015-2019 został wybra-
ny Adam Mróz zaś sołectwa Łuków Śląski dotychczasowy 
sołtys Witold Czerny 
 
W restauracji „Sioło” odbyła się pierwsza I Rockoteka,  
 
W ośrodku kultury w Czernicy odbyło się spotkanie z prze-
szłością pod nazwą: „Historio! Zofia!” 
 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Gaszowic uczyły dzieci 
cerować, kisić ogórki, piec chleb, smażyć pączki, pleść wian-
ki. 
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Wieści z desek teatru 
 
W miesiącu marcu Rydułtowskie Centrum Kultury 

„Feniks” po raz kolejny przygotowało ofertę w ten sposób, by 
każdy znalazł coś dla siebie. Na początek, 07 marca z koncer-
tem do naszego miasta zawita Kasia Nosowska. Koncert pier-
wotnie miał się odbyć w lutym, jednak z przyczyn niezależ-
nych od RCK został przełożony na termin marcowy. Jeżeli 
ktoś jeszcze nie wie, kim jest Kasia Nosowska, to zachęcamy 
do sięgnięcia po poprzedni numer „Kluki”, gdzie w tej samej 
rubryce: „Wieści z desek teatru” mogą przeczytać państwo 
więcej na ten temat. 

Drugim ważnym wydarzeniem marca w Centrum 
Kultury będą odbywające się w dniach 14-15 IV Otwarte 
Warsztaty z Teatrem Tańca JEGER. Wszyscy chętni będą 
mogli wziąć udział w warsztatach z yogi, choreoterapii, mo-
dern jazzu oraz tańca współczesnego. Co ważne, oferta prze-
znaczona jest zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Jeżeli 
więc na dyskotekach czy weselach ktoś podpiera ściany, to 
pojawia się znakomita okazja by przeistoczyć się w prawdzi-
wego „lwa parkietu”.  

W miesiącu lutym swe umiejętności rozśmieszania 
widzów zaprezentowała nam grupa kabaretowa „Kabaret Mo-
ralnego Niepokoju”. O miano najpopularniejszego kabaretu 
grupa ta nieustannie rywalizuje z „Kabaretem Ani Mru-Mru”, 
który zaprezentuje się nam 15 marca. Marcin Wójcik, Michał 
Wójcik oraz Waldemar Wilkołek to w tej chwili chyba naj-
bardziej rozpoznawalne kabaretowe twarze w Polsce. Jeżeli 
ktoś nie zna ich nieśmiertelnych hitów, jak „Otwarcie Super-
marketu”, „Tofik”, „Golf” czy „Chińska Restauracja” to po-
winien czym prędzej nadrobić te karygodne braki. Członko-
wie grupy mają jednak sporo nowych pomysłów, stąd zgro-
madzona w tym dniu w RCK publika będzie miała okazję 
zobaczyć nowy program, pt.: „Jak się nie da, a bardzo się 
chce… to można”. Jedno jest pewne bóle brzucha ze śmiechu 
gwarantowane.  

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w 
Rydułtowach zaprasza w dniu 20 marca do udziału w Koncer-
cie Finałowym VII Festiwalu Piosenki „Niezapominajka”. 
Uczestnicy festiwalu zaśpiewają piosenki z repertuaru przed-
wcześnie zmarłego, nieodżałowanego Ryszarda Riedla. Grat-
ka nie tylko dla jego fanów.  

Z kolei 23 marca na scenie RCK zaprezentuje się 
Mariusz Kalaga Kwartet. Jego domeną jest muzyka Pop i 
Country. Po raz pierwszy swoją obecność zaznaczył w 1980 
roku, gdzie na Festiwalu Piosenki Studenckiej zdobył główną 
nagrodę „Złotego Gwoździa”. Ten twórca takich przebojów 
jak „Jedna z gwiazd”, „Nie zapomnę tamtej nocy” czy „Teraz 
jesteś tylko moja” występował również w USA gdzie jego 
talent mogli podziwiać przedstawiciele polonii amerykań-
skiej.  

Niewątpliwie repertuar RCK „Feniks” w marcu jest 
bardzo zróżnicowany i z całą pewnością każdy mieszkaniec 
naszego miasta znajdzie coś dla siebie. 

Łukasz Majer 

 
Filmowy marzec w RCK „Feniks” 

 
W marcu Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” 

proponuje 16 filmów (w tym 14 premier), które umilą czas 
pozostały do nadejścia długo wyczekiwanej wiosny.   

Pozostając w klimacie oscarowej nocy, przygotowa-
no dwa filmy, które w tym roku walczyły o statuetkę Złotego 
Rycerza. Pierwszym z nich jest Snajper Clinta Eastwooda (w 
RCK od 16 do 19 marca). Ten oparty na autentycznej historii 
obraz opowiada o najskuteczniejszym strzelcu w dziejach 
amerykańskiej armii, Chrisie Kyle’u (Bradley Cooper). Pod-
czas czterech misji w Iraku miał on zastrzelić oficjalnie aż 
160 osób. Drugim z tytułów jest ekranizacja broadwayow-
skiego musicalu Tajemnice lasu (6-10 i 12.03.). Film Roba 
Marshalla, twórcy Chicago, stanowi hybrydę klasycznych 
baśni braci Grimm, takich jak „Kopciuszek”, „Czerwony kap-
turek” czy „Roszpunka”. W rolę czarownicy wciela się Meryl 
Streep, a złego wilka gra Johnny Depp. 
 „Zagraniczną” ofertę uzupełnia kolejnych siedem tytu-
łów. Szwedzki Turysta (25.03.) traktuje o małżeństwie, które 
próbuje się otrząsnąć po traumie jaką przeżyli podczas waka-
cji w Alpach. We francuskiej Sambie (9-12.03.), pracujący na 
zmywaku imigrant z Senegalu zostaje omyłkowo aresztowa-
ny. Z pomocą rusza mu zaprzyjaźniona wolontariuszka, która 
nie chce dopuścić do jego deportacji. W rosyjskiej produkcji 
Geograf przegapił globus (11.03.) nauczyciel jest nieakcepto-
wany przez dyrekcję szkoły za wyjątkową więź łączącą go z 
uczniami. Zaś pokazywany w ramach Kinoszkoły Blask tęczy 
(11.03.) to wzruszający obraz o pokonywaniu nieśmiałości i 
szukaniu akceptacji. W repertuarze znalazło się także miejsce 
dla nowego science-fiction autora Dystryktu 9 - Chappy (27-
31.03.), melodramatu o lekkim zabarwieniu erotycznym - 50 

twarzy Greya oraz thrilleru Loft (23-26.03.) z gwiazdą Skaza-

nego na śmierć, Wenworthem Millerem. 
 Pod ocenę miłośników rodzimego kina przygotowano 
trzy produkcje. Najbardziej intrygującą z nich jest Disco Polo 
(13-15.03.) z Tomaszem Kotem o osiągającym szczyt popu-
larności zespole muzycznym. Niemniej interesujący wydaje 
się dramat Body/Ciało (20-22.03.), za który Małgorzata Szu-
mowska zdobyła ostatnio Srebrnego Niedźwiedzia na Festi-
walu w Berlinie. W rolach głównych Janusz Gajos i Maja 
Ostaszewska. Ostatni z obrazów, Warsaw by night (6-8.03.) 
to z kolei opowieść o czwórce kobiet (Kuna, Kulig, Kulesza, 
Gąsiorowska) różnie doświadczonych przez miłość, które 
spotkały się pewnego wieczoru w warszawskim klubie. 
 Na najmłodszych kinomanów czeka z kolei Asterix i 

Obelix: Osiedle bogów (13-15 i 17-19.03.), Baranek Shaun (1
-5.03.), Spongebob: Na suchym lądzie (20-26.03.) oraz japoń-
skie anime Podniebna poczta Kiki (16.03.). 
  
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w reper-
tuarze. Szczegóły na stronie www.rck.rydultowy.pl. 

Kuba Abrahamowicz 
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Naprzód już gromi rywali 
 
Rozpoczęła się runda rewanżowa T-Mobile Ekstra-

klasy. Pierwsze mecze, pierwsze niespodzianki, pierwsze 
sukcesy i porażki, walka o awans w europejskich pucharach. 
W cieniu tych ekstraklasowych wydarzeń zespoły niższych 
lig przygotowują się do swoich rozgrywek.  

 
Swój cykl przygotowawczy rozpoczęli także zawod-

nicy i sztab trenerski KS Naprzodu Rydułtowy. Choć pewnie 
niewielu zdawało sobie z tego sprawę Naprzód swój pierwszy 
mecz kontrolny rozegrał już 24 stycznia. Pierwszym tego-
rocznym przeciwnikiem była drużyna LKS Lyski. Nasi ryduł-
towscy piłkarze, jak przystało na lidera rozgrywek rozgromili 
przeciwnika strzelając im 6 bramek, nie tracąc przy tym żad-
nej. Wynik 6:0 nie pozostawiał złudzeń kto był w tym meczu 
lepszy. Kolejny sparing Naprzód rozegrał z mocniejszym 
przeciwnikiem. Drużyna U-17 Energetyka ROW Rybnik oka-
zała się zbyt silnym rywalem dla naszych piłkarzy. Warto 
jednak pamiętać, że ROW w poprzednim sezonie grał w I 
lidze, młodzi piłkarze tego klubu są ogrywani w meczach 
pierwszej drużyny, a sam system szkolenia i warunki trenin-
gowe są znacznie lepsze niż w Rydułtowach. Dodając do tego 
fakt, że w meczu doszło do sporych rotacji składem ze strony 
Naprzodu, to nikłą porażkę 4:5 można zrozumieć. Jak się 
okazało, była to pierwsza i jak dotychczas jedyna porażka 
piłkarzy z Rydułtów w czasie ich przygotowań do startu run-
dy rewanżowej. 

 
W kolejnym meczu, rozgrywanym w dniu 07-02-

2015 Naprzód pokonał LKS Górki 4:2. Tydzień później, 14-
02-2015 w meczu  z Naprzodem Syrynia padł remis 2:2. W 
ostatnim na tą chwilę meczu sparingowym Naprzód potwier-
dził swoją wyższość nad zespołem „zza miedzy” – LKS Czer-
nica, pokonując rywali 4:2. 

 
Nie jest to jednak koniec meczów kontrolnych Na-

przodu. Najbliższy sparing rydułtowscy piłkarze rozegrają już 
01 marca, a ich formę sprawdzi zespół KS Krzanowice. Ko-
lejnym rywalem będzie tydzień później drużyna LKS Pstrąż-
na. Z kolei 14 marca Naprzód towarzysko zmierzy się z dru-
żyną Czarnych Nowa Wieś. 21 marca Naprzód zmierzy się z 
LKS Kobyla, a 7 dni później 28 marca przeciwnikiem na-
szych piłkarzy będą KS Szczerbice. 

 
W okresie przerwy w rozgrywkach, niezależnie w 

jakim kraju i na jakim szczeblu rozgrywek, równie emocjonu-
jące jak wyniki sparingów są ruchy transferowe. I choć tema-
tem nr 1 w polskiej piłce bez wątpienia był transfer Sebastia-
na Mili ze Śląska Wrocław do Lechii Gdańsk, to również w 
naszym klubie pod tym względem jest ciekawie. Włodarze 

klubu zdają sobie sprawę, że kwestia awansu nie jest jeszcze 
przesądzona, dlatego postanowiono wzmocnić skład. Drużynę 
Naprzodu zasilili Krzysztof Seeman z Naprzodu Zawada, 
Michał Zganiacz oraz Karol Dzierżęga. Kibiców Naprzodu z 
pewnością ucieszy też fakt, że po długiej półrocznej przerwie 
treningi wznowili Patryk Bielica oraz bramkarz Kamil Jurec-
ki, co niewątpliwie będzie dużym wzmocnieniem kadry i po-
zwoli z optymizmem patrzeć na rundę rewanżową. Z wiarą, 
że po ostatniej kolejce tabela będzie wyglądała tak jak obec-
nie i kibice Naprzodu będą mogli z dumą zawołać: „Spójrz na 
ligową tabelę, Naprzód Rydułtowy na czele”. Czego sobie i 
wszystkim mieszkańcom Rydułtów życzę.  

 

Łukasz Majer 

 
 
Region biegał i maszerował 

 
22 lutego 2015 r. w Wodzisławiu Śląskim odbył ju-

bileuszowy 10. Bieg Twardziela. Imprezę zorganizował lokal-
ny Urząd Miasta oraz kluby sportowe „Forma” i Wicher Wil-
chwy, którego kompleks przy ul. Jastrzębskiej posłużył za 
Biuro Zawodów.  
  
 W rywalizacji z gatunku cross wzięło udział 131 chęt-
nych, startujących w dwóch dyscyplinach. Na biegaczy cze-
kała trasa długości 13,5 km. Zawodnicy nordic walking mieli 
do pokonania 7,5 km. Zgodnie ze swoją nazwą, trasa Biegu 
Twardziela nie należała do najłatwiejszych. Uczestnicy starto-
wali i finiszowali na łące nieopodal boiska KS Wicher Wil-
chwy. Potem musieli zmierzyć się z bogatymi w podbiegi 
polami rzepaku, drogami gruntowymi, leśnymi duktami oraz 
mokradłami. Niemal cała droga pokryta była błotem i kałuża-
mi. Raz po raz ktoś upadał lub wpadał w poślizg, albo też 
zaliczał jedno i drugie. 
  
 Tak jak przez ostatnie trzy lata, największym twardzie-
lem wśród biegaczy okazał się reprezentant wodzisławskiej 
„Formy”, Mateusz Wolnik. Czas 55:02  pozwolił mu triumfo-
wać nad drugim na mecie Tomaszem Winklerem i trzecim 
Januszem Magierą. Swoją dominację nad kijkarzami potwier-
dził inny członek „Formy” Stanisław Gembalczyk, który na 
pierwszym stopniu podium stanął już po raz piąty z rzędu. 
Pokonanie 7,5 km zajęło mu 52 minuty i 29 sekund.  

 
Na wszystkich, którzy dobiegli do mety czekały pa-

miątkowe medale. W programie nie zabrakło również trady-
cyjnego posiłku regeneracyjnego, dekoracji zwycięzców w 
poszczególnych kategoriach wiekowych oraz loterii z nagro-
dami. 
  
 Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego i KS „Forma” 
już dziś zapraszają biegaczy i kijkarzy na kolejne zawody 
rozgrywane w ich mieście: Bieg Wielkanocny o Puchar Pre-
zydenta Miasta. Odbędzie się on 12 kwietnia 2015 r. na tere-
nie obiektu Gosław Sport Center. 
 

Kuba Abrahamowicz 
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Kartka z kalendarza - marzec 

- w 1475 roku urodził się Michał Anioł – 
rzeźbiarz, architekt, malarz, poeta 
- w 1596 roku Król Zygmunt III Waza 
przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy 
- w 1794 roku ma miejsce przysięga Tade-
usza Kościuszki na rynku w Krakowie 
- w 1875 roku została uchwalona Konstytucja Francuska 
- w 1939 roku Niemcy zajęli Czechy i Morawy 
- w 1945 roku ma miejsce wyzwolenie Rydułtów (w tym ro-
ku 70 rocznica) 
- w 1945 roku w Kołobrzegu odbyły się zaślubiny Polski z 
morzem. W poczcie sztandarowym szedł rydułtowianin Anto-
ni Waller 
- w 1953 roku zmarł Józef Stalin 
- w 1976 roku powstała grupa plastyków „Konar” 
- w 1985 roku powstał klub „NOWSI” 
- w 1992 roku podczas sesji został wybrany na burmistrza 
Zbigniew Seemann, a jego zastępcą został Leon Tatura 
- w 1993 roku powstała w Rydułtowach Straż Miejska 
- w 1996 roku powołano Miejski Ośrodek Dyspozycyjny 
- w 1998 roku w Katowicach powstał „I Ruch Krystyn”. Do 
chwili obecnej Rydułtowy co roku reprezentuje rydułtowian-
ka Krystyna Garbas, promując nasze miasto 
- w 1999 roku po raz pierwszy ukazał się miesięcznik „Na 
Ratuszu” 
- w 1999 roku dekretem Arcybiskupa Katowickiego ustano-
wiono samodzielną parafię na Kalwarii Pszowskiej 
- w 2002 roku w pobliżu jednego z rydułtowskich lokali mia-
ła miejsce detonacja ładunku wybuchowego. Obrażenia od-
niosło dwóch funkcjonariuszy i właściciel lokalu 
- w 2002 roku miał miejsce tragiczny wybuch metanu. W 
wyniku wybuchu poparzonych zostało 7 górników, a 3 zmar-
ło.  
- w 2009 roku Burmistrz Miasta Rydułtowy pani Kornelia 
Newy została na specjalnej gali w Domu Muzyki i Tańca w 
Zabrzu uhonorowana wśród 50 najbardziej wpływowych ko-
biet 

Stanisław Brzęczek 

 

 
Z cyklu historia okolicznych parafii – Kalwaria 
Pszowska 

 
Aktualny budynek kościoła to była kaplica Zmar-

twychwstania Pańskiego.  Był rok 1848. Proboszczem parafii 
w Pszowie był ks. Paweł Skwara, który planował budowę 
Kalwarii. Po nim parafią opiekował się ks. Brunon Laska, 
który w 1905 roku zakupił ziemię, na której przystąpiono do 
budowy upragnionej Kalwarii. W roku 1906 zostało poświę-
conych 14 namalowanych farbami olejnymi na blasze obra-
zów. Obrazy te zamocowane były do drewnianych słupów 
umieszczonych w miejscach przyszłych stacji drogi krzyżo-
wej. W roku 1911 wymurowane zostały dwie kaplice stacyjne 
oraz kaplica ostatnia. Dalszą rozbudowę przerwała I Wojna 

Światowa. W okresie wojny spłonęła część wyposażenia ka-
plic stacyjnych. Po wojnie kontynuatorem dalszych prac w 
roku 1928 był ks. Kanonik Mikołaj Knosala. Jesienią 1929 
roku ks. Infułat Wilhelm Kasperlik wikariusz generalny po-
święcił gotową Kalwarię.  

 
Dalsza historia Kalwarii wiąże się z ks. Wojciechem 

Urbanem – proboszczem z Rydułtów. Wybudował on koło 
kaplicy dom, w którym zamieszkał po przejściu na emerytu-
rę. Będąc na emeryturze codziennie celebrował tam Msze 
Święte i dzięki temu 29 grudnia 1964 roku został mianowany 
rektorem. W 1978 roku ustanowiono tam stację duszpaster-
ską. W 1981 roku został przeprowadzony remont kościoła, 
zmieniony został wystrój wewnętrzny – dobudowano nie-
wielki chór oraz prezbiterium. Dobudowano przedsionek. 
Założono nowe pokrycie dachowe oraz rynny.  

 
W 1987 roku obok kościoła postawiono stalową 

dzwonnicę, w której zawieszono dwa dzwony. Uprzednio 
jeden dzwon zamontowany był w wieżyczce na dachu kapli-
cy. 28 marca 1999 roku przy kościele ustanowiono parafię. 
Parafia liczy około tysiąca wiernych. Korzystają z niej para-
fianie z Rydułtów, Pszowa i Krzyżkowic. Zwłoki ks. Wojcie-
cha Urbana spoczywają na terenie placu kościelnego w gro-
bowcu przy parafii św. Jerzego w Rydułtowach. Obecnie 
obowiązki proboszcza pełni ks. Bogusław Okienko. Dotych-
czasowi proboszczowie: 
 
- ks. Wojciech Urban – rektor w latach 1964 – 1978 
- ks. Franciszek Lipa – rektor w latach 1978 – 1985 
- ks. Stanisław Lewan – rektor w latach 1985 – 1989 
- ks. Jerzy Pluta – administrator w latach 1989 – 1993 
- ks. Henryk Stegman – administrator w latach 1993 – 1998 
- ks. Jacek Nowak – administrator w latach 1998 – 1999 
- ks. Jacek Nowak – proboszcz w latach 1999 – 2010 
- ks. Henryk Pyrchała – administrator w latach 2010 – 2011 
- ks. Henryk Pyrchała – proboszcz w latach 2011 – 2014 
- ks. Bogusław Okienko – proboszcz w latach 2014 – obecnie 

 

Stanisław Brzęczek 
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Dwie stare panny, które razem mieszkają, położyły się wieczo-
rem spać. W pewnej chwili jedna z nich mówi: 
- Czy nie wydaję ci się, że w pokoju słychać jakiś szmery?! 
- Chyba tak - mówi druga nasłuchując - czyżby dostał się do 
mieszkania jakiś mężczyzna?! 
- Jeśli tak, to pamiętaj, że ja pierwsza go usłyszałam! 

Cyrkowy magik po swoim kolejnym popisie oznajmia widzom: 
- Za chwilę sprawię, że zniknie jedna z obecnych tu kobiet. 
Z ostatniego rzędu słychać męski głos: 
- Maryśka, zgłoś się na ochotnika! 
 
Do banku w Szwajcarii wchodzi klient z walizką i ściszonym 
głosem mówi do bankiera: 
- Chciałbym wpłacić pieniądze, w tej walizce jest trochę ponad 
milion euro. 
Na to bankier uśmiechnięty: 
- Proszę nie ściszać głosu, bieda to żaden wstyd. 
 
Podczas podróży pociągiem w przedziale siedziała matka z 
dzieckiem i pewien mężczyzna. Nagle syn pyta się mamy. 
- mamusiu, mogę wypuścić gołąbka? 
- oczywiście że możesz synku 
Po chwili w  przedziale rozniósł się straszny smród puszczone-
go bąka.  
Minęła chwila i syn znów pyta, czy może puścić gołąbka. 
- oczywiście że możesz synku. 
Sytuacja znów się powtórzyła i tak kilka razy. 
W końcu milczący do tej pory mężczyzna nie wytrzymał i 
rzekł: 
- Synek, jak cie kopna w tyn gołębnik, to ci wszystkie gołębie 
oroz wylecą.  
 
W samolocie rozlega się przez głośnik: 
- Czy wśród pasażerów jest lekarz? 
Jeden z pasażerów wstaje i idzie do kabiny pilota. Po chwili z 
głośnika słychać głos lekarza: 
- Czy wśród pasażerów jest pilot?  
 
Matka wyjeżdża na dwa tygodnie do koleżanki. Żegnają ją mąż 
i syn: 
- baw się dobrze, kochanie - mówi mąż 
- wracaj szybko - dodaje syn 
- zamknij się - szepcze mu ojciec… 
 
W restauracji siedzi dwóch murzynów i mulat. Podchodzi kel-
ner i zwraca się do mulata: 
- co podać, najjaśniejszy panie? 
 
Przychodzi facet z sanepidu na kontrolę do szpitala psychia-
trycznego, a tam wszyscy z kierownicami biegają. Idzie więc 
do ordynatora i pyta:  
- Co się stało, że tam wszyscy z kierownicami biegają?  
Ordynator wyjmuje z szuflady kierownicę i mówi:  
- Jedziemy sprawdzić!  

 
Sposoby na 
grypę ojca 
Jana Gran-
de 
 
Ząbki i główki 
 
Ochronę przed 
grypą zacznij-
my od tego, by 
dostarczyć w 
pożywieniu w 
okresie jesienno
-zimowym przynajmniej kilogram cebuli na tydzień, a obok 
niej ząbek lub dwa czosnku dziennie. Szukajcie na rynku 
czosnku polskiego, z tradycyjnych upraw. Tego, który masowo 
wykupują Ukraińcy. Słusznie nie łakomią się, na importowany, 
zmodyfikowany czosnek z Chin, którego w Polsce jest pod 
dostatkiem. Chiński czosnek nie jest bakteriobójczy i nie pach-
nie; tyle ma związku z ludzkim zdrowiem co kwiatowa cebula 
liliowca. 

 Do znudzenia opowiadałem pacjentom w moim klasz-
tornym gabinecie o tym, że cebula działa przeciwzapalnie, wy-
krztuśnie, ściągająco, bakteriobójczo; lekko rozrzedza krew, 
leczy żylaki, wyrównuje ciśnienie; jej eteryczne olejki zawiera-
ją siarkę i mają zbawienny wpływ na śluzówkę. Cebulę spoży-
wamy jako dodatek do surówki, rozgotowaną w każdej zupie, 
podsmażoną na szklisto na oleju. Kto ma kłopoty z wątrobą, 
raczej powinien unikać jej postaci surowej, choć i tu można 
sobie poradzić: pokrojoną cebulę posolić i lekko wygnieść ręką, 
żeby zmiękła i uwolniła się od rozdymających pęcherzyków. 
Proces trawienia wesprzeć można łyżeczką zmielonego kmin-
ku. Pić syrop cebulowy (bardzo wykrztuśny, przed wojną popu-
larny w każdym domu): pół kg posiekanej cebuli wymieszanej 
z dwiema szklankami miodu odstawić na godzinę, dwie, po 
czym sok dodawać do herbaty lipowej, do naparu z babki wą-
skolistnej.  

 Z czosnkiem postępujemy ostrożniej - większa ilość tak 
rozdyma kanały wątrobowe, że człowiek tchu nie może złapać, 
zatem ząbek lub dwa dziennie, nie więcej. Jest to drogocenna 
roślina, demonstruje sobą siłę natury: działa bakteriobójczo, 
uszczelnia naczynia krwionośne, zapobiegając żylakom, 
wzmacnia odporność na wszelkie choroby zakaźne. Nalewkę 
robimy następująco: zmiażdżyć dwie główki czosnku, do tego 
sok z dwóch cytryn, cztery łyżki miodu, dwie szklanki przego-
towanej wody - wymieszać, odstawić na dwie doby w ciemne 
miejsce, po czym pić dwie łyżki dziennie, dzieci po łyżeczce. 
Ta mikstura nie pozostawia charakterystycznego zapachu.  
 
 Cebula i czosnek wytwarzają w naszym organizmie na-
turalny ochronny antybiotyk - odpowiednik detreomycyny. 

Zebrał: 

Jerzy Majer 

 

Humor, humor, humor!!! 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
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Efekty braku wyobraźni w zimie: 
 
-  12-02-2015 roku o godz. 18:30  doszło do kolizji przy ul. 
Tetmajera w Rydułtowach. Prowadzący samochód osobowy 
marki Seat Ibiza z nadmierną szybkością na zakręcie wypadł 
z drogi, uderzając w marmurowy płot, staranował betonowe 
schody wejściowe do budynku i zaklinował się pomiędzy 
płotem a budynkiem. Kierowcą okazał się 21-letni mężczy-
zna. 

 
- 11 lutego o godz. 10:00 doszło do zderzenia dwóch samo-
chodów osobowych na ul. Raciborskiej w Rydułtowach 

- Do kolizji doszło również na ul. Plebiscytowej w Rydułto-
wach, gdzie włączający się do ruchu samochód osobowy mar-
ki Opel nie zauważył nadjeżdżającego motocyklisty 
 
- 06-02-2015 o godz. 09:55 doszło do zderzenia dwóch samo-
chodów osobowych na ulicy Krzyżkowickiej w Rydułtowach. 
Kierowca samochodu Fiat Panda nie odniósł obrażeń, nato-
miast kierujący  Fiatem 126 p odwieziony został do szpitala.  
 

Z prac Straży Miejskiej za miesiąc styczeń 
 
- nałożono 61 mandatów karnych za: przekroczenie prędko-
ści, niedozwolone parkowanie, prowadzenie pojazdu bez 
uprawnień, spalanie odpadów 
- udzielono 33 pouczeń drogowych 
- skierowano 11 wniosków do sądu 
- przeprowadzono 1 kontrolę placówki handlowej 
- przeprowadzono 22 kontrole dotyczące trzymania psów 
- przeprowadzono 9 kontroli dotyczących spożywania alkoho-
lu w miejscach niedozwolonych 
- przekazano 7 zgłoszeń odpowiednim służbom dot. oświetle-
nia, uszkodzeń znaków drogowych i chodników 
- zabezpieczono ruch drogowy podczas rajdu samochodowe-
go 
- zabezpieczono ład i porządek podczas finału WOŚP 
- przeprowadzono kontrole terenów szkolnych w porach wie-
czorno - nocnych  
- na bieżąco kontrolowano stan chodników i ulic podczas 
opadów śnieżnych 
- interweniowano w sprawie spożywania alkoholu zaobserwo-
wanego na monitoringu miejskim 
 

Zebrał: Stanisław Brzęczek 

 
 
„Płonie ognisko …” – harcerskiej serdeczności ! 
 

Trudno dobrać adekwatne określenie wobec wyda-

rzeń jakie miały miejsce dnia 28.01.2015 r. w Rydułtowach. 

Tam bowiem z inicjatywy hm. Ryszarda Zawisza, odbyło się 

spotkanie z phm Krystyną Małkowską przybyłą z Anglii, oraz 

15 osobami Kręgu Rydułtowy - Stowarzyszenia Ruchu Har-

cerskiego „Czuwaj”. Mowa jest oczywiście o spotkaniu z 

wnuczką Olgi i Andrzeja Małkowskich – założycieli harcer-

stwa w Polsce w 1911 roku. 

 

Wieczór ten, oraz miłe grono osób, mimo mojego 

zaawansowanego wieku, przeniósł mnie do czasów młodzień-

czych fascynacji przynależnością do harcerstwa, wspólnego 

przeżywania zbiórek harcerskich i biwaków, dumy noszenia 

harcerskiego mundurka, zaszczytu noszenia jakże upragnio-

nego krzyża harcerskiego itd., itd.  

 

Harcerstwo kształtowało charaktery młodzieży zrze-

szonej w szeregach tejże organizacji, dawało możliwość roz-

wijania sprawności fizycznej, uczyło zaradności życiowej.  

 

Można dziś, oczywiście, wymieniać liczne przykłady 

heroizmu i poświęcenia tych wspaniałych patriotów z czasów 

ich młodości, ale wystarczy jedno słowo „harcerz”, i w naszej 

świadomości powstają właściwe skojarzenia i budzą się licz-

ne refleksje. Czy jednak można się dziwić czemukolwiek,  

KRYMINAŁKI 
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jeżeli młodzi zapaleńcy ochoczo, świadomie i dobrowolnie 

przyjmowali z bezwzględną aprobatą i wykonywali kodeks 

zachowań  oraz postępowania ujęty w niewielu wierszach 

Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego? 

 

Wzorce umiejętnego zorganizowania młodzieży po-

chodzą z Anglii, gdzie w roku ok. 1908 powołano do istnienia 

zrzeszenie młodych chłopców pod nazwą „Skauting”, a twór-

cą skautingu był Robert Smyth Baden-Powell.  

 

Informacja o zasadach i wartościach skautingu roz-

powszechniła się w Polsce dzięki opublikowanej w 1911 r. 

książce Andrzeja Małkowskiego pod tytułem Scauting jako 

system wychowania. Publikacja ta trafiła na właściwy grunt, 

gdyż na długo przed pierwszą wojną światową wśród młode-

go pokolenia w zaborze pruskim, austriackim i rosyjskim 

zaczęły się budzić nastroje i dążenia do zorganizowanego 

życia, mającego na celu wywalczenie niepodległości. Organi-

zacje młodzieżowe takie jak „Sokół”, „Zarzewie”, „Eleussis” 

dały początek rozwoju ruchu skautowego we wszystkich za-

borach. 

 

Na terenie Śląska pierwsze prace nad utworzeniem 

organizacji skautowych podjęto w 1912 r. Tworzenie drużyn 

rozpoczęto jednocześnie na terenie Górnego Śląska, będącego 

w tym czasie pod zaborem pruskim oraz na terenie Śląska 

Cieszyńskiego, będącego pod panowaniem Habsburgów. Har-

cerze, obok starszej części społeczeństwa Śląska, czynnie 

włączali się w przedsięwzięcia wspomagające powstańców 

śląskich w okresie od 1919 r. do 1921 r. Wpierw brali czynny 

udział w przygotowaniach do powstania, a następnie także w 

walkach zbrojnych. Organizowali punkty sanitarne, kuchnie 

polowe, pełnili funkcje łączników i wywiadowców, organizo-

wali punkty przerzutu broni przez granicę, itp.  

 

W okresie plebiscytu a więc w roku 1921, harcer-

stwo na Śląsku działało pod hasłami rozwijania patriotyzmu, 

oddziaływało na aktywność starszego społeczeństwa tego 

regionu. Po okresie powstań śląskich, w 1921 r. został roz-

wiązany przy Naczelnictwie ZHP Wydział Plebiscytowy, a w 

jego miejsce powstała w Katowicach Męska i Żeńska Komen-

da Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, podległa bezpo-

średnio Naczelnictwu ZHP.  

 

Z uwagi na ograniczoność tekstu, dodam w wielkim 

skrócie, że w okresie okupacji hitlerowskiej, to przede 

wszystkim harcerze obok powstańców śląskich włączali się w 

organizowanie ruchu oporu – tworząc organizacje konspira-

cyjne i z wyjątkową determinacją składali ofiarę życia w wal-

ce zbrojnej z hitlerowskim okupantem, ginąc w hitlerowskich 

więzieniach i obozach koncentracyjnych.  

 

Ci z nas, którzy byli harcerzami, znają i pamiętają 

smak tej autentycznej przygody – zbiórki zastępów, drużyn, 

wyjazdy na obozy i biwaki, wieczory przy ogniskach, nocne 

warty i podchody, wracają z sentymentem do tych wspo-

mnień. Niby zabawa, a przecież to właśnie dzięki niej kształ-

towano i rozwijano osobowość wielu dziewcząt i chłopców, 

ucząc ich zaradności w każdej sytuacji, właściwych postaw i 

zachowań, życia i pracy w zespole i dla dobra innych, posza-

nowania przyrody, a wreszcie – dając im wszechstronną i 

bogatą wiedzę o świecie. 

 

Harcerstwo wspomagało i uzupełniało pracę wycho-

wawczą rodziców, ci zaś byli pewni, że ich dziecko spędzają-

ce czas na zbiórce, obozie czy biwaku nigdy nie nabierze 

złych manier, nawyków, a wprost przeciwnie – może tylko 

zyskać, bo harcerstwo to krąg ludzi prawych, uczciwych, peł-

nych godności i honoru. 

 

Klasycznym przykładem nauki zaradności w rzeczy-

wistości obozowej była konieczność samodzielnego wykona-

nia posłania z drobnych gałązek. Wielu obozowiczów dzięki 

temu  miało  okazję  zweryfikować  prawdziwość  ludowego 

przysłowia: „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. 

Wspomnienia, wspomnienia .... – skłaniają do wzru-

szeń, ale także i do refleksji nad kondycją umysłową, psy-

chiczną i fizyczną współczesnej młodzieży. 

Dzięki cywilizacji i postępowi technicznemu nastąpił 

niespotykany dotychczas rozwój urządzeń elektronicznych. 

Telewizja, komputery i inne środki multimedialne przyczyni-

ły się do niekorzystnych zmian w zachowaniach i umysłach 

młodzieży. Nie opuszczając domu, usadowieni w miękkich - 

wygodnych fotelach, wchodzą w wirtualny świat przedkłada-

jąc go nad istniejącą rzeczywistość. 

Może więc nadszedł czas, by uświadomić młodym 

ludziom, że telewizyjno-komputerowy erzac nie zastąpi świe-

żego orzeźwiającego powietrza, gdy letnim rankiem rozsunie 

się zamek obozowego namiotu, nie zastąpi tak korzystnego 

dla figury ruchu podczas marszu czy pieszej wycieczki, nie 

posiada też uroku i nastroju ogniskowych rozmów i piosenek, 

kiedy „Płonie ognisko i szumią knieje .....”.  

Spotkanie z phm. Krystyną Małkowską jest przeży-

ciem z wielu punktów widzenia wyjątkowym. Niejako w cią-

głości po swoich jakże znakomitych przodkach, zaszczepia 

„bakcyla” harcerskiej idei, rozwozi iskierkę tradycji harcer-

skich – by wywołać płomień tęsknoty do zrzeszeń w tzw. 

prawdziwe harcerstwo, na zasadach jego pierwotnych założeń 
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i poczynań. Mowa oczywiście o założeniach i zasadach orga-

nizacji harcerskiej zaszczepianych przez Olgę i Andrzeja 

Małkowskich. 

 

Rangę spotkania w Rydułtowach podwyższa fakt, że 

w zorganizowanie spotkania włączyła się burmistrz Rydułtów 

– hm. Kornelia Newy, która zresztą  niejednokrotnie daje 

przykład więzi z harcerstwem, poprzez corocznie organizo-

wane biegi młodzieży szkolnej ku czci tak wielkich postaci 

harcerstwa i konspiracji okupacyjnej jakie prezentowali: Jan 

Margiciok i Leopold Hałaczek. 

„Płonie ognisko i szumią knieje, 

Drużynowy jest wśród nas, 

Opowiada starodawne dzieje,  

Bohaterski wskrzesza czas. 

O rycerstwie spod kresowych stanic,  

O obrońcach naszych polskich granic, 

…… 

 

 

Z harcerskim Czuwaj… 

Jerzy Klistała 

W  Lyskach  po  wyborach 
 

W Gminie Lyski ostatnie wybory przyniosły dosyć 

istotne zmiany. Wójtem pozostał Grzegorz Gryt, który w wy-

borach pokonał swojego konkurenta Grzegorza Dudka. W 

nowej Radzie Gminy zasiadają  - Wiesław Biernat, Grzegorz 

Dudek, Paweł Hajok, Stanisław Hałacz, Stanisław Kubica, 

Marzena Łukoszek, Stanisław Musioł, Stanisław Niestrój, 

Maria Norek, Beata Nowok, Leszek Staniek, Grzegorz Szulik, 

Rudolf Urbisz, Krystian Widenka, Aleksandra Wojtas – Plisz. 

Przewodniczącym Rady wybrano Grzegorza Dudka a Wice-

przewodniczącym Stanisława Niestroja. Radni pracować bę-

dą w czterech komisjach branżowych i obligatoryjnej Komisji 

Rewizyjnej. Komisję Rewizyjną, pod przewodnictwem W. 

Biernata, tworzą radni B. Nowok, L. Staniek i R. Urbisz. W 

skład Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Prze-

strzennego i Inwentaryzacji wchodzą K. Widenka 

(przewodniczący) oraz G. Dudek, S. Niestrój, A. Wojtas - 

Plisz i P. Hajok. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i 

Opieki Społecznej przewodniczy A. Wojtas - Plisz a uzupeł-

niają ją B. Nowok, S. Kubica, M. Norek i M. Łukoszek. S. Ha-

łacz przewodniczy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochro-

ny Środowiska, Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego i 

Samorządów a w jej skład wchodzą jeszcze G. Szulik, W. 

Biernat, R. Urbisz i S. Musioł. Czwarta Komisja ds. Współ-

pracy z Samorządami i Promocji Gminy kierowana jest przez 

M. Norek a należą do niej jeszcze radni M. Łukoszek i L. Sta-

niek.  

Na kaden-

cję 2014 – 2018 

Wójt Gryt nie po-

wołał swojego za-

stępcy natomiast 

utworzył stanowisko 

pełnomocnika, który 

posiada szereg kom-

petencji z nadzoro-

waniem inwestycji 

gminnych na czele. 

Pełnomocnikiem 

Wójta został Józef 

Stukator – doświad-

czony samorządo-

wiec, m.in. były 

długoletni Wójt 

Gminy Kornowac, 

b. członek Zarządu Powiatu Raciborskiego i aktualny Wice-

przewodniczący Rady tegoż Powiatu.  

 
Krzysztof Kluczniok 

Józef Stukator 
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W Plastusiowie przed feriami… 

 
 Jak to u nas bywa – nie zwalniamy tempa ani na chwi-

lę. Po gorącym, grudniowym okresie przyszedł czas na prężne 

przygotowania do 

Jasełek, które 

były niespodzian-

ką dla naszych 

kochanych Babć i 

Dziadków. Każdy 

przedszkolak 

miał swój równie 

ważny udział w 

stworzeniu tej 

pięknej opowieści. 

 Role rozdane… przyszedł czas na próby. Początki były 

trudne. Tańce, kwestie do zapamiętania, kolędy, pastorałki - 

naprawdę można się pogubić. Jednak z każdą próbą było co-

raz lepiej. Dzieci szybko się odnalazły. Efekt był taki, że to 

właśnie one przypominały swoim paniom co ma być dalej. 

Wszystko dopięte na ostatni guzik. 

 I przyszedł ten wielki dzień… 27.01.2015 w Ryduł-

towskim Centrum Kultury „Feniks” odbyło się przedstawie-

nie jasełkowe w wykonaniu naszych przedszkolaków. Sala 

teatralna była wypełniona gośćmi po brzegi. Wszystkich 

zgromadzonych na sali przywitała pani Dyrektor naszego 

przedszkola, skierowała kilka słów do przybyłych gości, po 

czym zaprosiła wszystkich na przedstawienie. Kiedy otwo-

rzyła się kurtyna pięknie przygotowana scenografia wprowa-

dziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastój, a o miłe 

doznania artystyczne i dobrą zabawę zadbali już nasi mali, ale 

jacy zdolni aktorzy. 

 Publiczność kolejny raz miała okazję przeżyć na nowo 

historię św. Marii, św. Józefa oraz ich nowonarodzonego 

Dzieciątka, którzy znaleźli schronienie przed nocą i chłodem 

w ubogiej stajni wśród zwierząt i pasterzy. Pokłon Jezusowi 

przybyli oddać aniołowie, pasterze, dzieci oraz trzej mędrcy 

ze wschodu. Całość dopełniły tańce, kolędy i pastorałki, które 

tworzyły prawdziwie magiczną atmosferę.  

 Nie obyło się również bez humorystycznych momen-

tów, które każdy potraktował z przymrużeniem oka. Jednak 

ogromne zaangażowanie naszych małych aktorów nie pozo-

stało bez uznania publiczności, która żywo reagowała i nagra-

dzała gromkimi brawami występy swoich pociech. Na twa-

rzach babć i dziadków było widać ogromne wzruszenie i za-

dowolenie. Przedstawienie zakończyło się odśpiewaniem 

uroczystego „Sto lat”, złożeniem życzeń oraz wręczeniem 

upominków wykonanych własnoręcznie przez przedszkola-

ków.  

 Dzieci miały możliwość żywo uczestniczyć w tradycji 

oraz zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności arty-

stycznych, a słowa uznania zaproszonych gości jeszcze długo 

będziemy pamiętać. Ze świątecznej atmosfery szybko weszli-

śmy w karnawałowy nastrój, gdyż 30.01.2015   w Plastusio-

wie odbył się wielki Bal Karnawałowy. 

 Tego dnia przedszkole wyglądało nadzwyczajnie! 

Wszędzie były balony, kolorowe łańcuchy, serpentyny. Od 

progu słychać było wesołą muzykę. Wyjątkowy wystrój i 

rozbrzmiewające melodie wprowadziły nas w atmosferę za-

chęcającą do zabawy. Tego dnia każdy mógł być tym, kim 

tylko zapragnął. Dzieci wcieliły się w bohaterów kultowych 

bajek i filmów, a przyznać trzeba, że stroje były cudowne. 

Nawet wszystkie panie zadbały o odpowiedni, karnawałowy 

wygląd tego dnia. Jeszcze tylko sesja fotograficzna utrwalają-

ca piękne przebrania oraz stylizacje dzieci i można włączyć 

się do zabawy, do której zapraszała pani Dyrektor i Wodzirej. 

 Dzieci z uśmiechem na ustach bawiły się przy dźwię-

kach największych hitów. Tańcom, śpiewom nie było końca. 

W trakcie zabawy panie kucharki zadbały o słodki poczęstu-

nek dla naszych dzieci, w trakcie którego mogły nabrać sił do 

dalszej zabawy. I tak w karnawałowym nastroju przywitali-

śmy ferie… teraz czas na bezpieczne zimowe zabawy! 

 A po feriach ciąg dalszy przygód w Plastusiowie… 

 

Nauczycielki PP1 



KLUKA 351/1 Marca 2015 SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA 18 
 
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU 

za okres od 28 stycznia do 19 lutego 2015 roku 

 

Referat Inwestycji 
 
1.) MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ 
 
Umowa z wykonawcą robót - firmą Strabag - została zawarta 
w dniu 28 stycznia.  Przekazanie placu budowy nastąpiło w 
dniu 30 stycznia.    
Wartość robót budowlanych: 3 525 926,47 zł. 
Termin realizacji zadania: do 2 listopada. 
 
2.) ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY 

ULICAMI STRZELCÓW BYTOMSKICH 
I JAGIELLOŃSKĄ 

 
Roboty budowlane związane z przekładką gazociągu i prze-
budową sieci energetycznej wykonawca planuje rozpocząć w 
dniu 18 lutego. 
Wartość robót budowlanych: 479 700,00 zł. 
Termin realizacji zadania: do 15 czerwca. 
 
3.) POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SZKOŁA POD-
STAWOWA NR 1  

 
W dniu 11 lutego została odebrana dokumentacja projektowa. 
Dokonano rozliczenia finansowego z projektantem. 
Wartość umowy: 28 905,00 zł 
 
4.) POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 
 
Trwają prace projektowe. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej : 30 marca. 
Wartość prac projektowych 47 970,00 zł 
 
5.) PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK) 
 
Doprowadzono budynek socjalno-biurowy do stanu surowego 
zamkniętego. Wykonano stopy fundamentowe wiaty stalowej. 
Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem przyłącza 
wodociągowego oraz kanalizacji deszczowej. 
Wartość prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi: 39 
350,00 zł. 
Wartość robót budowlanych: 1 116 650,00 zł. 
Łączna wartość umowy z wykonawcą: 1 156 000,00zł. 
Termin realizacji zadania: 30 czerwca. 
 
6.) BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PUNKTU 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMU-
NALNYCH (PSZOK) 

 
W dniu 12 lutego zostało ogłoszone postępowanie przetargo-
we na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin 
składania ofert upływa 27 lutego. 
 
 

7.) ODWODNIENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW 
JEDNORODZINNYCH NAD SKARPĄ PKP 

 
Na ogłoszone zapytanie do dnia 30 stycznia zostało złożo-
nych 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę  złożyła  firma „D-
ART” z Rybnika, z którą w dniu 10 lutego podpisano umowę. 
Wartość robót budowlanych: 44 052,01 zł. 
Planowany termin wykonania zadania: 15 czerwca 
 
8.) MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWOD-
NIENIE 
 
Na ogłoszone zapytanie do dnia 29 stycznia zostało złożo-
nych 14 ofert. Najkorzystniejszą ofertę  złożyło konsorcjum 
firm: Zakład Budowlano–Drogowo-Melioracyjny Turczyński 
Tomasz z Imielina (lider konsorcjum) i Justmart Turczyński 
Marcin z Chełma Śląskiego. Z wykonawcą podpisano umo-
wę. 
Wartość robót budowlanych: 65 269,30 zł. 
Planowany termin wykonania zadania: 15 czerwca. 
 
9.) MODERNIZACJA UL. RADOSZOWSKIEJ – BOCZ-

NEJ  
 
W dniu 2 lutego został ogłoszony przetarg na wyłonienie wy-
konawcy robót budowlanych.  Do dnia 17 lutego wpłynęły 22 
oferty. Trwa analiza ofert. 
 
10.) BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 
Trwa opracowywanie przez firmę AT GROUP z Krupskiego 
Młyna aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego. 
Wartość  umowy: 6 396,00 zł. 
Termin wykonania: 13 lutego (przekroczony termin). 
 
11.) BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA 

TRAUGUTTA 
 
Trwają prace projektowe.  
Wartość prac projektowych: 5 000,00 zł 
Termin wykonania: 30 marca. 
 
12.) KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMY-

SŁOWEGO TERENU W REJONIE ULICY ŁAD-
NEJ 

 
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 
Wartość umowy: 177 120,00 zł. 
Termin wykonania: 30 listopad. 
 
13.) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY 

POŻARNEJ PRZY UL. R. TRAUGUTTA 
 
Trwają prace projektowe. W dniu 9 lutego podpisano porozu-
mienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w 
Wodzisławiu Śl. dotyczące kosztów przyłącza ciepłej wody 
użytkowej do budynku Straży Pożarnej. 
W dniu 10 lutego wystąpiono z wnioskiem do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie ze-
zwolenia na odstępstwo od zakazów względem zwierząt obję-
tych ochroną. 
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. Wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim: 29 
400,00 zł. 
Termin opracowania dokumentacji: 30 kwietnia. 
 
14.) MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO NR 4 
 
W dniu 30 stycznia podpisano umowę na opracowanie pro-
jektu budowlano-wykonawczego wymiany instalacji elek-
trycznej. Autorem dokumentacji będzie firma BPE Michał 
Kretek z Rydułtów. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 23 marca. 
Wartość zawartej umowy: 3 690,00 zł 
 
15.) PARKING ENGELSA-PLEBISCYTOWA R. TRAU-

GUTTA 
 
W dniu 30 stycznia podpisano umowę na wykonanie doku-
mentacji projektowej utwardzenia terenu działek leżących 
przy skrzyżowaniu ulic Engelsa – Plebiscytowa z firmą Pro-
jektowanie – Nadzory Kondrot Kazimierz z Rybnika. 
Wartość umowy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: 4 
920,00 zł. 
Termin opracowania dokumentacji: 30 kwietnia 
 
 
Nowy 2015 rok 
 
 Nie wiem, jak dla Was, ale dla mnie ten nowy 2015 
rok jest na razie beznadziejny. Podobno w  Chinach jest to rok 
owcy. A ja muszę przyznać, że strasznie nie lubię owiec 
(zwłaszcza, kiedy je ostatnio liczę w bezsenne noce). 
Do rzeczy jednak. 
 
 Zaczęło się od tego, że w ostatnim momencie przed 
podpisaniem przez województwo śląskie umowy z Unią Eu-
ropejską Bruksela wprowadziła do niej kilka poprawek. I tym 
sposobem poszły na marne nasze wielomiesięczne (że nie 
powiem „wieloletnie”) przygotowania kilku projektów, na 
których dofinansowanie bardzo liczyliśmy. Po uwzględnieniu 
wprowadzonych poprawek przyjęte przez nas koncepcje pro-
jektów są generalnie do przerobienia. To wymaga wielu wy-
siłków i całkowitej zmiany założeń. A czasu jest mało … 
 
 Kolejne  niepowodzenie  to  Kompania  Węglowa.  Z 
jednej strony martwimy się, aby nic się niedobrego nie stało z 
naszą kopalnią. Z drugiej strony w ostatnim czasie musieli-
śmy zwrócić Kompanii kilka milionów złotych. Dla budżetu 
Rydułtów to kwota bardzo duża. Stało się to za sprawą wyro-
ków sądu, który kazał nam oddać podatek od tzw. „wyrobisk” 
za kilka poprzednich lat. Tych pieniędzy będzie nam brako-
wać w tym roku. Efekty zaś widoczne będą przez kilka na-
stępnych lat. Trudno powiedzieć, kto w sporze z gminami 
wygrał.  Oczywistym jest,  że przegraliśmy my wszyscy – 
mieszkańcy gmin górniczych … 
 
 Wielkim zaskoczeniem okazała się dla nas koncepcja 
przeniesienia kilku oddziałów naszego szpitala (oddziałów 
wzorcowych) do Wodzisławia. Określam to, jako zaskocze-
nie, gdyż od 2011 roku w Powiatowym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z 
siedzibą w Wodzisławiu Śląskim wdrażany był program na-

prawczy mający na celu zlikwidowanie zadłużenia obu szpi-
tali. Tymczasem okazuje się, że długi rosną i konieczne jest 
wprowadzenie  nowego  programu naprawczego.  Zaskocze-
niem jest, że chce się przenieść oddziały, będące nowocze-
śniejszymi i mające więcej pacjentów od analogicznych od-
działów w Wodzisławiu. Naszym zdaniem przeniesienie od-
działów nie pociągnie za sobą przeniesienia pacjentów, rekru-
tujących się m.in. z Kornowaca, Lysek i Gaszowic. Może to 
w przyszłości doprowadzić do konieczności zamknięcia od-
działów przeniesionych do Wodzisławia. Rodzi się wiele py-
tań, na które na dzisiaj nie mamy odpowiedzi …Nic więc 
dziwnego, że od nowego roku nie umiem spać i liczę owce. 
Ale na tym liczeniu się nie kończy. Przecież nie można się 
załamywać. 
 
 Podjęliśmy intensywne działania zmierzające do zmia-
ny projektów, o których dofinansowanie przez Unię Europej-
ską chcemy się ubiegać w najbliższych latach. Chcemy mię-
dzy innymi poprosić młodzież – studentów Politechniki Ślą-
skiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 
aby stworzyła dla nas koncepcje zagospodarowania gruntów 
pomiędzy ulicami Bema, Raciborską, Mickiewicza i Strzel-
ców Bytomskich. Czasu jest mało a zadanie duże. Oprócz 
młodzieży zajmą się problemem również fachowcy. Z całą 
pewnością korzystać będą z koncepcji studentów. Pojawia się 
jakieś światełko w tunelu … 
 
 W sprawie naszej kopalni udało się zadziałać i przeko-
nać osoby wpływowe z Warszawy, że kopalnia jest przyszło-
ściowa. Wygląda więc na to, że nie grozi nam perspektywa 
zamknięcia kopalni. Kroi się wprawdzie zmiana właściciela, 
ale z tego wypada się nam tylko cieszyć. Pożyjemy – zoba-
czymy. Nie da się odkręcić  zwrotu podatku od wyrobisk 
(zwracać go muszą wszystkie gminy górnicze). To przykre, 
bo zaskutkuje ograniczeniami wydatków dla nas i wielu oko-
licznych gmin.  Może jakimś dla nas rozwiązaniem jest zmia-
na właściciela ? Pojawia się jakieś światełko w tunelu … 
 
 Mam nadzieję, że udało się także naprowadzić sprawę 
naszego szpitala na dobrą drogę. Zadziałaliśmy natychmiast 
po otrzymaniu niepokojących informacji. Na ostatnią sesję 
Rady Miasta zaproszono Starostę, dyrektora PPZOZ, samo-
rządowców z okolicznych gmin, związkowców i pracowni-
ków szpitala. Dyskusja trwała długo. Wskazano wiele zagro-
żeń i możliwości. Rada Miasta skierowała do Rady Powiatu i 
Starosty apel, aby powołano specjalną komisję. W skład tej 
komisji  proponujemy  powołać  przedstawicieli  wszystkich 
interesariuszy – władz powiatu, związków zawodowych, sa-
morządów, których mieszkańcy korzystają z usług szpitala. 
Pamiętać bowiem trzeba, że problemem szpitala nie jest jedy-
nie rachunek ekonomiczny. Szpital to przede wszystkim jego 
pacjenci. Nie można zaprzepaścić renomy, jaką cieszy się 
nasz szpital wśród mieszkańców okolicznych miejscowości 
(Pszów, Radlin, Gaszowice, Kornowac, Lyski). Często słyszę 
określenie „szpital rodzinny”. I to jest prawda. Prawdą jest 
także, że szpital ten zbudowali nasi dziadowie. A robili to w 
czasach bardzo ciężkich. O tym także powinniśmy pamiętać. 
Mam więc głęboką nadzieję, iż nasz szpital będzie dobrze 
nam służył przez następne dziesięciolecia. Pojawia się jakieś 
światełko w tunelu ... 
 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 

Kornelia Newy 
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Koncert kolędowy w Kościele pw. św. Je-
rzego w Rydułtowach 
 

 W  sobotni wieczór 31. stycznia, miłośnicy muzyki 
celtyckiej skorzystali z zaproszenia na koncert kolędowy w 
wykonaniu grupy Corrantuohill wraz  z solistką i zespołem 
chóralnym. 

Grupa CARRANTUOHILL istnieje od 1987 roku. 
Wykonuje zarówno tradycyjną muzykę celtycką rodem z Ir-
landii i Szkocji, jak i własne opracowania aranżacyjne oparte 
na “celtyckich korzeniach”. Wykorzystuje przy tym bardzo 
stylowe instrumentarium (skrzypce, uilleann pipes, bouzuki, 
cittern, bodhran, flety, tin whistles, akordeon, mandolina, gita-
ra akustyczna) poszerzając brzmienie o instrumenty perkusyj-
ne, klawiszowe oraz gitarę basową. 
 Zespół CARRANTUOHILL wielokrotnie gościł w 
IRLANDII. W 1994 roku jako uczestnik warsztatów muzycz-
nych South Sligo Summer School w Sligo, prowadzonych 
przez najlepszych znawców i wykonawców muzyki irlandz-
kiej. Później kolejno w 1997, 1999 i 2004 roku koncertując 
m.in. na jednym z największych irlandzkich festiwali – “Cork 
Folk Festival” oraz w słynnym “Fox`s Pubie” czy też w 
“St`Anns Church” w Dublinie. Irlandzkie koncerty Carrantuo-
hill odbywały się również w Galway oraz w lipcu 2005 roku 
na jednym z największych – festiwalu “Dancing with Lunasa” 
w malowniczym zamku w Kinnitty. W Irlandii powstawały też 
liczne teledyski zespołu.  
 W 1998 roku CARRANTUOHILL koncertował w 
USA na osobiste zaproszenie Czesława Miłosza tworząc mu-
zyczną oprawę Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego w 
Claremont McKenna College w Kalifornii. Od 2004r. jest go-
ściem festiwalu “Roches de Celtiques” w Rochetaillee we 

Francji. Popularność zespołu właśnie w tym kraju wzrosła do 
tego stopnia, że powstał management zespołu we Francji. Ze-
spół miał  też okazję wystąpić na koncertach w Lyonie, Cham-
bles, St.Etienne, St.Victor, Villard de Lans, Caloire, zaś w 
2007r. Zespół CARRANTUOHILL otrzymał najbardziej pre-
stiżową nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego – 
„FRYDERYKA 2006” w kategorii Album Roku Etno – Folk 
za płytę “SESSION NATURAL IRISH & JAZZ”. Również 
tego roku zespół wystąpił na jednym z najbardziej znanych i 
największych w Europie celtyckich festiwali – Guinness Irish 
Festiwal w Sion w Szwajcarii. CARRANTUOHILL zrealizo-
wał dotąd blisko 2000 koncertów w kraju i za granicą. To nie 
pierwszy koncert Zespołu w Rydułtowach, gdyż miłośnicy 
muzyki celtyckiej mieli okazje słuchać Ich występu w Ryduł-
towskim Centrum Kultury. 
    W kolędowym występie w Kościele w Rydułtowach 
Grupie CARRANTUOHILL  towarzyszył nonet mieszany 
„CHÓR AFM MUSIC” w układzie solowym i chóralnym, 
oraz solistka Anna BUCZKOWSKA. Grupa CARRANTUO-
HILL wystąpiła w składzie: Marek SOCHACKI, Maciej  PA-
SZEK, Dariusz SOJKA, Zbigniew SEYDA, Adam DREW-
NIOK i Bogdan WITA. 
 Nie chciałbym być uważany za malkontenta, ale mikso-
wanie części dialogowej z podkładem muzycznym było NIE-
SŁYSZALNE dla uważnego  słuchacza słów i melodii. Spo-
glądając z ukosa na stół mikserski – obsługujący aparaturę był 
bezradny. Składam raz jeszcze podziękowania za piękny kon-
cert, a sponsorowi – Ciepłowni Rydułtowy za doskonały i 
trafiony wybór Zespołu. Nieobecni niech już od soboty - dnia 
koncertu ŻAŁUJĄ! 
                                                            
                   (-) Jerzy Majer 

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   
sprzęt 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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Moje rozważania 
 

Słyszałem, że Pani Burmistrz nie jest zachwycona 
faktem, że napisałem w „Kluce” o podwyżce jej wynagrodze-
nia przyznanego przez Radę Miasta (mimo, iż wiem, że ona 
sama oto nie zabiegała). Ja to jednak odniosłem do braku roz-
sądku radnych, którzy dlatego to uczynili, by mieć argument, 
do podwyżki swoich diet.  Od tego momentu nie będę już 
przyjmował argumentów, że praca radnego jest pracą spo-
łeczną.  Wysokość diet wskazuje ze jest to praca, którą trzeba 
wykonywać solidnie i nie jest to tylko udział w pracach komi-
sji rady, czy udział w sesjach rady miasta, ale coś więcej. Mo-
im zdaniem każdy radny powinien co roku składać sprawozda-
nie swoim wyborcom ze swojej pracy. Tak to rozumiem!  

 
Skończył się karnawał, a ja ze zdumieniem postrze-

gam, że ludzie nie lubią się bawić. Gdzie te czasy, kiedy w 
każdą sobotę i niedzielę odbywały się zabawy, bale, fajfy, 
dyskoteki itp. Nawet grupy emeryckie, które podtrzymywały 
dotąd tą tradycję „oklapły”. W tym wszystkim zaskakuje mnie 
fakt, że zatrzymuje mnie młody mężczyzna z Rydułtów (przed 
trzydziestką) z pretensjami, że nie robimy zabaw w stylu 
„rockowisko” które organizowaliśmy przed laty na Machni-
kowcu. Oddaję ten problem pod uwagę RCK Feniks, komisji 
oświaty oraz urzędowi miasta.  

 
Zbliża się wiosna a przed tym terminem dzień kobiet. 

Bo jakoś to pasuje: wiosna-kwiaty-kobiety. Mimo że dzień 
kobiet zdaniem niektórych to pozostałość „po komunie”, my 
w TMR obchody dnia kobiet obchodzimy i będziemy obcho-
dzić. Tak też będzie 9 marca bo w tym dniu w restauracji Wil-
la będziemy obchodzić tą uroczystość i zapewniamy, że panie 
nie będą się nudzić.  

Miesiąc marzec, a właściwie data 26 marca, jest 
dniem wyzwolenia naszego miasta spod okupacji hitlerow-
skiej. Tak się składa, że w tym numerze znajduje się opis tra-
gicznych zdarzeń związanych z tym wyzwoleniem, ale nie 
umniejsza to faktu, że przywrócono polskość na naszych zie-
miach i o tym też należy pamiętać. Uzmysłowić też sobie trze-
ba fakt, że w Jałcie nie tylko wiele utraciliśmy, ale też zyskali-
śmy. M.in. ziemie zachodnie, a zwłaszcza nasz historyczny 
Dolny Śląsk. Ale zostawmy wielką historię na boku, bo ta 
niestety dzieli ludzi, a wróćmy do naszej bliskiej przeszłości, 
która również nie była zbyt „czysta”. Przypomnę postać dy-
rektora Radlika, (który tak wiele zrobił dla górników) czy fakt, 
że na naszym terenie była filia obozu Auschwitz, z którego 
więźniowie pracowali w naszej kopalni, a wielu zginęło z gło-
du, chorób i ciężkiej pracy. Dlatego też w dniu 26 marca 
członkowie TMR o godz. 11:00 będą pod tablicą ofiar (przy 
ul. Ofiar Terroru), gdzie złożymy kwiaty i chwilą zadumy 
uczcimy pamięć tych, co nie doczekali wolności. Zapraszamy 
na tą uroczystość wszystkich, którzy chcą być z nami! Wspo-
mniałem dyrektora Radlika za którego sprawą wybudowano 
wiele obiektów dla górników w naszym mieście. Do dziś po-
zostały: obecny budynek USC, dom przy ul. Obywatelskiej 
(siedziba Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych) 
oraz budynki na os. Karola. Od lat podnosiliśmy, by jeden z 
tych budynków przeznaczyć jako pierwotny wzór budynku dla 
górnika z lat przedwojennych, z pokazaniem elementów wy-
stroju sprzed lat. Kustoszem takiego mini muzeum mogłoby 
być jedno ze Stowarzyszeń.  

 
Zbliża się wiosna, a ta odkrywa wszystko co szpeci, 

czyli brud, śmieci, zaniedbanie, bajzel. Czas więc chwycić za 
miotły, wodę i porządkowanie, by miasto przodowało czysto-
ścią, zielenią i ukwieceniem. To nie tylko sprawa Urzędu Mia-
sta, ZGK, Naprzodu, ale też każdego z nas. Temu działaniu 
mają pomóc nasze akcje w ramach złożonych projektów. Po 
pierwsze akcja „Sprzątania terenów Machnikowca”, konkurs 
„Na najpiękniejsze otoczenie domu”, oraz konkurs 
„Oszczędzajmy wodę”.  Szczegóły w następnym wydaniu 
„Kluki”.  

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  

Brzęczek Stanisław 
Dzierżawa Joanna 
Gwoździk Adolf 
Hajto Stanisław 
Kiliszowski Józef 
Lipina Piotr 
Machnik Henryk 
Malejka Henryk 
Przybyła Leon 
Wojtaszek Franciszka 
Wolner Aleksandra 
Zientek Iwona 
Zygmunt Aleksy 

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

bezpłatne porady prawne. Prawnik przyjmuje w 
godzinach 13:00—15:00. 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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Słyszymy o kłopotach naszego szpitala  i ogłoszonym 

projekcie zamknięcia niektórych oddziałów. Nie będę tym 
razem wypowiadał się za czy przeciw, ale mam zaufanie do 
obecnej pani dyrektor Capek i wiem, że to co zrobi, to jest 
optymalne dla utrzymania szpitala. Zaufajmy jej! Odrębną i 
długofalową sprawą jest nasz dworzec kolejowy i zaśmiecanie 
poboczy torowiska na długości kolei przebiegającej przez na-
sze miasto. Widok z pociągu nie może negatywnie nastrajać 
podróżnych do naszego miasta, a dworzec musi ulec przebu-
dowie i być właściwie wykorzystany. Padło już wiele propo-
zycji w tym względzie z naszej strony. Mam nadzieję, że któ-
ryś z nich zostanie uwzględniony.  

 
TMR w ostatnim dniu lutego podsumuje swoją dzia-

łalność na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Działania te 
za ubiegły rok jak również relację z tego walnego zebrania w 
skrócie zaprezentujemy w gazecie. Ja mogę tylko zapewnić, że 
nadal w TMR są ludzie, na których można liczyć, a nasze 
działania są i będą dostosowane do aktualnych potrzeb na-
szych mieszkańców i naszego miasta. Będziemy też pamiętać 
o naszych sąsiadach i zaprzyjaźnionych stowarzyszeniach. 
Kluka nadal będzie naszym głównym nośnikiem informacji w 
połączeniu ze stronami internetowymi.  

 
Obecnie prowadzimy potężną akcję wspomagania 

emerytów górniczych w ich prawach do zachowania deputatu 
górniczego. Uważamy, że wręcz historycznym błędem byłby 
fakt, że w wolnej Polsce zabiera się uprawnienia emerytom, 
które kiedyś gwarantowały górnikom władze pruskie, potem 
przedwojenne polskie władze, Niemcy hitlerowskie i władze z 
okresu komuny. Zadziwiającym też faktem byłoby, że deputat 
otrzymywaliby emeryci ze zlikwidowanych kopalń, PRG, 
emeryci kolejarze,  zaś emeryci i wdowy po górnikach mieliby 
tylko przeklinać. Gdyby tak się stało, to źle wróżę koalicji 
rządowej, ale też głosowaniu na prezydenta. A ze zdwojoną 
siłą odezwą się głosy za autonomią śląską. Z naszej strony 

przy wybitnej pomocy posła Ryszarda Zawadzkiego do takie-
go scenariusza nie chcemy dopuścić. Stąd wykorzystamy 
wszystkie możliwości prawne i administracyjne by nasz plan 
uratowania deputatów odniósł sukces. Liczymy też na sponta-
niczne podpisy pod naszym projektem obywatelskim. I to nie 
tylko emerytów ale tez rodzin i obecnych górników, z których 
każdy prędzej czy później będzie emerytem. W tym wszyst-
kim bombardują nas doniesienia, które psują optymizm i rozu-
mienie oczekiwań niektórych grup społecznych. Dotyczy to 
też górników, zwłaszcza tych z Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej, którzy poszli za głosem liderów związkowych i być może 
doczekają się tragicznego finału – ogłoszenia upadłości Spół-
ki. Kolejna sprawa to protesty rolników, którzy przyjeżdżają 
na protesty „wypasionymi traktorami” i zimową bezczynność 
w rolnictwie zastępują blokadami dróg wzbudzając wściekłość 
kierowców. Słyszałem już wypowiedzi rolników, którzy żąda-
ją nie tylko likwidacji dzików, saren ale tez niedźwiedzi, wil-
ków, psów, kotów, a nawet wróbli. To już społeczna paranoja. 

 
Bulwersują wszystkich wydarzenia na Ukrainie, w 

których pokazywana jest wojna „niby” z Rosją. Ukraińcom 
podobno nikt nie pomaga, a specjaliści jakoś zauważają zagra-
niczną broń w ich rękach. Polska stale wyróżniała się w popie-
raniu Ukrainy, a tu „pasztet” bo dowiadujemy się, że w USA  
ambasada ukraińska prezentuje mapę na której Bieszczady i 
okręg lubelski są terytorium ukraińskim. Z kolei prezydent 
Ukrainy odnosząc się do swoich żołnierzy prosi by brali przy-
kład z waleczności byłych żołnierzy UPA, którzy walczyli „o 
niezawisłą Ukrainę”. Gdzie więc wróg a gdzie przyjaciel? 
Trzeba więc Czytelniku wszystkie doniesienia przyjmować z 
dużym sceptycyzmem i korzystać z różnych źródeł informacji 
i wyrobić swój własny pogląd na to co dzieje się w kraju i za 
granicą 

 
Henryk Machnik 

    

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

i Gmin Sąsiednichi Gmin Sąsiednichi Gmin Sąsiednichi Gmin Sąsiednich    

 
Towarzystwo Miłośników Rydułtów już od 22 lat prowadzi szereg skutecznych działań w dziedzinie kultury, zachowania 

tradycji, zwłaszcza śląskich, przedsięwzięcia na rzecz ekologii, pomoc szkołom i służbie zdrowia, działania pro obywatelskie. Do 
działań tych należy organizacja spotkań obywatelskich, a w szczególności 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 pożytku publicznego. Jeśli więc Czytelniku doceniasz nasze działania, to proszę ofiaro-

wać swój 1% podatku na cele statutowe Towarzystwa Miłośników Rydułtów KRS 0000002098. Pragniemy przypomnieć, że oso-
by które zadeklarują ofiarowanie 1% podatku mogą uzyskać nieodpłatne wypełnienie deklaracji PIT. Gwarantujemy również, że 

osoby,  które zaznaczą na PIT że życzą sobie podać nazwisko darczyńcy, zostaną opublikowane w gazecie 
„Kluka”, na naszym profilu na Facebooku i  naszej stronie internetowej www.tmrrydultowy.pl. Emeryci, 
którzy zadeklarują 1% podatku proszeni są o dostarczenie do siedziby TMR-u rozliczenia ZUS celem wypisa-
nia PIT    

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemyWszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemyWszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemyWszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy    

    

Za Zarząd TMRZa Zarząd TMRZa Zarząd TMRZa Zarząd TMR----u u u u     

H. Machnik H. Machnik H. Machnik H. Machnik     



 

Wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim: 29 
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400,00 zł. 
Termin opracowania dokumentacji: 30 kwietnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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 wor-

kowany i luzem wraz 

z dostawą. 

Tel: 501 538 428 

www.transstal.eu 

 Właścicielka KARASEK MARIA 
 

SKLEP CZYNNY W GODZINACH 
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK  7-21 

SOBOTA 7-19 
  NIEDZIELA Nieczynne 

 
ZAPRASZAMY! 

Nowy Nowy Nowy Nowy     

sklep sklep sklep sklep     

LEWIATAN LEWIATAN LEWIATAN LEWIATAN     

w w w w     

RydułtowachRydułtowachRydułtowachRydułtowach    
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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 
••••    Międzynarodowe 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 

Nasze piękne Panie, 

Z okazji Waszego święta życzymy Wam 

Byście zawsze patrzyły na świat przez różowe okulary,  

by omijały Was troski i zmartwienia dnia codziennego  

By radość zawsze gościła na Waszych twarzach,  

Byście były wyrozumiałe i cierpliwe dla nas, mężczyzn. 

My ze swej strony przyznajemy,  

że określenie „słaba płeć” jest błędne. 

Przyzna to każdy kto próbował przeciągnąć nocą  
Kołdrę na swoją stronę… 

 

Wszystkiego najlepszego!!! 


