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Miasta? 

Kwiecień 1994 rok - pierwszy, historyczny 
numer „Kluki” 

O zdjęcie z Krystyną Garbas na Zlocie Kry-
styn zabiegał nawet sam Irek Bieleninik Z Erasmusem na Litwie 

 

Chodź! Pomalujmy Wielkanoc, pisanki w kolory tęczy. 
Tchnijmy radość w barwy wiosny w żółty, zielony, nie-

bieski. Chodź! Rozdajmy uśmiechy, empatią twarze 
ubierzmy. Niech te święta będą piękne i my wszyscy w te 

święta lepsi! 
 

Wesołego Alleluja 
Życzy Zarząd TMR  

   I        
Redakcja „Kluki” 

Wielkanocna wystawa  
Pikotek w RCK 
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Gdzie ten świat z tamtych lat? 
 

Po wojnie życie było bardzo ciężkie. Wszystkiego 
brakowało. Jakieś tam sklepy próbowano otwierać, zaczęto 
też handlować na targu różnymi rzeczami, które w domu mie-
li na zbyciu. Ludzie musieli sobie radzić, uprawiano pola, 
działki, ogródki. Ci, którym udało się ocalić dobytek  - kro-
wy, króliki, kozy, kury przed grabieżą żołnierzy radzieckich, 
mieli się lepiej i czasem pomagali innym. Kwitł też szmugiel. 
Ludzie mieli pragnienie normalnego życia. Musieli więc ra-
dzić sobie jak tylko mogli.  Starą, zużytą i niemodną już 
odzież pruli i przysposabiali do przeszycia na odzież dla sie-
bie lub dzieci. Słyszałam w radiu, że w marcu w Londynie w 
muzeum wojny otwarto wystawę,  jak Anglicy w czasie woj-
ny i tuż po niej poradzili sobie z ubiorem, jaka była moda. 
Wystawa cieszyła się podobno powodzeniem, a eksponaty 
były ciekawe, nawet piękne. Ale wróćmy do Rydułtów. Kto 
sam nie potrafił przeszyć sobie starego na nowe – szukał 
krawcowej. W latach powojennych było kilka „firm”. Pamię-
tam takie nazwiska: Francuzowa, Potykowa, Achtelikowa (jej 
mąż był znanym krawcem), Wojakowa. Były też inne. Za-
równo krawców jak i krawcowych było więcej. Mieli pełne 
ręce roboty przez wiele lat. Suknie, ubrania, płaszcze trzeba 
było szyć, bo takich sklepów z gotową odzieżą jak dziś, długo 
nie było. Były sklepy z materiałami  - metraż. Jak na tamte 
czasy były dobrze zaopatrzone, było już w czym wybierać. Z 
dużych tego rodzaju sklepów pamiętam „U Szuły”, którego 
długoletnim kierownikiem był pan Górnik – mówiło się więc 
„U Górnika”. Drugi na dole Ofiar Terroru (przed wojna wła-
sność Heizika). Mówiło się więc „Na Hejzikowcu” lub u 
Achtelika, długoletniego kierownika. Jak już wspomniałam, 
wybór był dość duży. Były to materiały głównie wełniane, 
bawełniane, lniane, jedwabne. Syntetyków jeszcze nie znano. 
Gatunkowo były dobre, ładne w kolorystyce, deseniach i 
wzorach. Największe powodzenie miały wełny, jedwab, żor-
żeta. Z latami pojawiły się kretony. Stały się ulubionym mate-
riałem na letnie sukienki. Były barwne, przewiewne. Panie 
chciały być modne, ładnie ubrane. Krawcowe prześcigały się 
wiec w szyciu modnych strojów. Jednak starsze pokolenie 
kobiet pozostało wierne dużym chustom do odziewania się 
zamiast płaszczy tzw. plejtami. Nosiły długą kieckę, jakla 
zapinana na guziki, a plejtem się odziewały. W lecie noszono 
cienkie a w zimie wełniane. Były to duże prostokątne chusty 
złożone na trójkąt wykończone frędzlami. Tu też był swego 
rodzaju popis, która ma ładniejszy plejd. Mówiono na te ko-
biety „chłopionki”, był to bowiem strój chłopski. Dodatkiem 
do niego był jeszcze przepasany przez pół piękny wzorzysty 
fartuch z połyskującego materiału. Na głowie w zimie noszo-
no najczęściej chustki. Chłopionki zarzucały jeszcze plejty na 
głowę. Chustki wiązano często na żuroki – zakładały chustkę 
na czoło i wiązały z tyłu głowy. Z upływem czasu pojawiały 
się czopki. Pojawiły się też sklepy kapelusznicze. Pań Lasa-
kowej i Wojakowej. Zyskiwały popularność.  

 
Przerabianie ze starego na nowe dotyczyło też odzie-

ży sztrykowanej (robionej z włóczki na drutach). Były to rze-
czy robione głównie z wełny i opłacało się je pruć i przera-
biać, na nowe swetry. Prutą włóczkę zwijano na kulki, potem 
wywracało się krzesło do góry nogami. Na dwie nogi – na 
owijkę kręciło się włóczkę. W kilu miejscach wiązano kawał-

kiem przędzy by się nie zamatłały. Zdejmowało, prało, suszy-
ło. Potem ktoś brał ten krążek na rozstawione ręce, a ktoś 
inny zwijał włóczkę na kulkę. I znowu – ktoś kto potrafił ro-
bić na drutach robił sam nowy sweter. Kto nie potrafił -  szu-
kał pomocy u innych. W tych czasach dużo kobiet potrafiło 
sztrykować i cheklować (szydełkować) bo te umiejętności 
należały do wykształcenia dziewczyn – przyszłych żon, pań 
domu i gospodyń. W czasach powojennych bardzo znaną 
sztrykowaczką w Rydułtowach była p. Jercowa – „Jercka”. 
Bardzo ładnie robiła i była „zawalona robotą”. 

 
Jeżeli porównam dzisiejszą sieć sklepów do sytuacji 

po wojnie, to jest to wręcz szokujące. Sytuacja powojenna 
szybko się zmieniała, bo wojna ma swoje prawa, a życie swo-
je – idzie na przód. Ruszyły zakłady pracy, które dla swoich 
pracowników organizowały zaopatrzenie – najpierw była to 
sytuacja z żywnością, tzw. aprowizacja. Powstawały OZR-y 
(Oddział Zaopatrzenia Robotniczego) Pamiętam, że taki OZR 
był w jednym z baraków po obozie koncentracyjnym przy 
szlabanie (dziś osiedle). W innych barakach powstawały 
mieszkania. Tam mieszkało dużo ludzi w prymitywnych wa-
runkach. Był głód mieszkań. Zaczęto też ściągać robotników 
z różnych terenów do pracy w kopalni. Umieszczano ich w 
tzw. schlafhausach (na Mickiewicza dwa duże budynki, daw-
niej Biblioteka). W ślad za OZR-ami powstawały sklepy zwa-
ne „Konsumami”. Pamiętam, że jeden był w nieistniejącym 
budynku 
naprzeciw 
dawnej 
poczty. A 
drugi na 
ul. Bema, 
w dzisiej-
szej lecz-
nicy dla 
zwierząt. 
W latach 
50 
„rodziła 
się” spół-
dzielnia SPOŁEM. Duże zasługi na polu organizacji handlu 
SPOŁEM położył jej długoletni prezes p. J. Kożuch. Przy-
puszczam, że z tych czasów pochodzi też zdjęcie – pokaz 
mody. Na podium przed „Szułą” prezentuje się model. Jak 
widać, zainteresowanie było duże. Jak pisałam, kobiety prze-
ważnie chodziły w chustkach na głowie. Po prawej stronie 
widać dwie chłopionki w kraciastych plejtach. Po lewej stro-
nie nieistniejący dom Jendralskiej, potem „Ptokowiec” i 
„Kralowiec” w całej okazałości. Potem go przebudowano na 
kino, „Biedronkę”, dziś „Świeżyznę”.  

 
Wspomnę jeszcze, że z pierwszych większych skle-

pów spożywczych była „Górniczka” (pani Górnikowa) a na 
dole ulicy „Kolarka” (Pani Kolarowa).  

 
Dziś Rydułtowy niepodobne są do powojennych. 

Multum sklepów spożywczych i salonów z gotową odzieżą  - 
tylko wybierać. No cóż, „panta rei” – czas płynie, ucieka.  

 

Horacy 

GDZIE TEN ŚWIAT Z TAMTYCH LAT... 



Działania TMR w 2014 roku z sukcesem! 
 
Zarząd TMR-u miał wiele wątpliwości czy pod 

względem finansowym sprostamy zakładanym celom na 2014 
rok po tym, jak zakończył się projekt „Świadomy Obywatel”. 
Na szczęście, dzięki podjęciu dodatkowych zadań na rzecz 
emerytów górniczych udało się sfinansować wykonanie zada-
nia. Krótkie poniższe zestawienie zobrazuje bardzo szerokie 
spektrum naszych działań. 

Po pierwsze, zorganizowaliśmy przy komplecie za-
proszonych osób trzy spotkania obywatelskie z udziałem: Po-
sła Ryszarda Zawadzkiego, Burmistrz Kornelii Newy, Prze-
wodniczącego Rady Miasta Lucjana Szwana i radnych miasta i  
powiatu. Zdaniem zaproszonych jest to ewenement na skalę 
powiatu. TMR uczestniczyło w konkursie „Śląska Nagroda 
Obywatelska”, a nasz laureat – Prezes TMR – w nagrodę wziął 
udział w czterodniowej wycieczce do Brukseli. TMR zawsze 
pomagał i nadal pomaga innym organizacjom. W roku ubie-
głym za naszym pośrednictwem projekty grantowe realizowa-
li: Klub Skatowy „Herkules”, Klub Brydżystów oraz Stowa-
rzyszenie „Machnikowiec”.  

Realizowaliśmy projekty kulturalne, ekologiczne i 
sportowe. Do najbardziej udanych imprez i przedsięwzięć re-
alizowanych w ramach projektów przy dofinansowaniu UM 
należały: konkurs „Na najpiękniejsze otoczenie domu” i 
„Najpiękniejszy balkon”, przegląd zespołów regionalnych w 
RCK Feniks pod nazwą „Z wiosną w tle”, organizacja pikniku 
obywatelskiego,  zainicjowanie i udział w uroczystości zwią-
zanej z rocznicą włączenia Rydułtów do Państwa Polskiego i 
wyzwolenia Rydułtów, organizacja „Święta Stowarzyszeń” na 
rynku w Rydułtowach i udział w „Święcie Stowarzyszeń”  w 
Wodzisławiu Śląskim. Jak zwykle na Dniach Rydułtów pre-
zentowaliśmy największe wystawki regionalne, w tym pokaza-
liśmy oryginalną kuchnię śląską z lat 50-tych. Byliśmy współ-
organizatorami obchodów Święta Niepodległości, połączo-
nych ze spotkaniem zespołów regionalnych i chórów z pie-
śniami patriotycznymi, które odbyły się w Domu Orkiestry.  

Od czerwca 2014 roku zaangażowaliśmy się w praw-
ną pomoc emerytom górniczym i z satysfakcją stwierdzamy, 
że przyjęcie 5 120 pełnomocnictw od emerytów, rozdanie po-
nad 10 000 wniosków odwoławczych od decyzji Kompanii 
Węglowej S.A. w znacznym stopniu przyczyniło się do sukce-
su emerytów, czyli przywrócenia 1 tony węgla deputatowego i 
zachowania szansy na deputat na rok bieżący poprzez złożenie 
tzw. „deklaracji węglowej” na 2015 rok. Te działania obrończe 
w stosunku do emerytów górniczych i wdów po emerytach 
kontynuujemy w roku bieżącym.  

Przy TMR działa grupa mężczyzn tworząca zespół 
regionalny „Miłośnicy”, którzy występują wspólnie z zespo-
łem „Rzuchowianki”. Tę współpracę z zespołem 
„Rzuchowianki” bardzo sobie cenimy, bo dzięki nim znacznie 
poszerzyły się kontakty TMR-u z zespołami regionalnymi z 
różnych powiatów. Warto wiedzieć, że wraz z 
„Rzuchowiankami” „Miłośnicy” wystąpili w roku 2014 na 
estradach dwóch województw aż 24 razy.   

TMR współpracuje z wieloma organizacjami, a szcze-
gólnie na bieżąco z Orkiestrą KWK Rydułtowy, Chórami: Lira 
i Cecylia, Stowarzyszeniem Rodzin i Osób Niepełnospraw-
nych, Komendą Hufca ZHP Rydułtowy i oczywiście z Urzę-
dem Miasta, RCK Feniks, OPP, Klubem Emeryta, Urzędem 
Gminy Lyski, zespołem „Rzuchowianki”, NZOZ Rydułtowy. 

Nie zaprzestaliśmy wydawania gazety „Kluka” i w 
roku 2014 wydrukowaliśmy 12 wydań gazety + 1 wydanie 
specjalne. Nowym Redaktorem Naczelnym został młody Re-
daktor, kol. Łukasz Majer, który niewątpliwie dba o uatrakcyj-
nienie wydawania gazety, ze zmianą jej profilu. Z gazetą 
„Kluka” wiąże się wydawanie własnych stron internetowych, 
czyli www.tmrrydultowy.pl, oraz strona na Facebooku pod 
nazwą Towarzystwo Miłośników Rydułtów, którą prowadzi 
właśnie kol. Łukasz Majer. Prowadzenie stron internetowych 
jest niewątpliwie otwarciem informacyjnym dla młodszego 
pokolenia naszych mieszkańców. 

Ponieważ przez kilka lat udzielaliśmy porad praw-
nych, więc i w roku 2014 mimo iż nie mieliśmy na to dotacji 
prowadzimy porady prawne za pośrednictwem kancelarii z 
Rybnika „Dura Lex Sed Lex”. W cotygodniowych poradach 
udzieliliśmy 312 osobistych porad prawnych i 84 porady tele-
foniczno-internetowe.  

Dużą atrakcją dla naszych członków była wycieczka 
do Ogrodzieńca i na pustynię Błędowską.  Tu za pomoc finan-
sowa dziękujemy Urzędowi Miasta i panu Alojzemu Steblowi, 
reprezentującemu Klub Emeryta.  

Ofiarność naszych członków, wpłaty 1% podatku i 
własne wypracowane środki pozwoliły nam zamknąć rok bu-
dżetowy wynikiem plusowym, za co wszystkim zaangażowa-
nym w pomoc dla Towarzystwa Zarząd TMR serdecznie dzię-
kuje. 

 1 marca podsumowaliśmy ubiegły pomyślny rok. Na 
Walnym Zebraniu przyjęto także plan pracy na rok bieżący. 
Zaakceptowano też zmiany personalne. Otóż nowym Skarbni-
kiem TMR została kol. Jolanta Pikos (zrezygnowała pani B. 
Pałka z uwagi na problemy zdrowotne i rodzinne) zaś stan 
Komisji Rewizyjnej zmniejszył się o 1 osobę, zrezygnowała p. 
Danuta Nowak. Obecny Zarząd TMR tworzą: Henryk Mach-
nik (Prezes), Alicja Kołodziej (zastępca Prezesa), Jerzy Majer 
(zastępca Prezesa), Jolanta Pikos (Skarbnik), Alicja Pawełek 
(Sekretarz), Jan Swoboda, Mariusz Stebel, Henryk Mańka,  
Elżbieta Jankowska, Grzegorz Krajczok, Bogumił Kosowski,  
Krystian Gajda, Jolanta Otawa. Zarząd w tym składzie ma 
nadzieję, że również tegoroczny ambitny plan działań TMR  
zostanie wykonany i bardzo liczy na dalszą wysoką aktywność 
członków, zauważalną sympatię naszych mieszkańców i czy-
telników „Kluki”. Zarząd TMR niezwykle ceni sobie współ-
pracę z naszym Posłem Ryszardem Zawadzkim, władzami 
naszego miasta oraz powiatu, ale także z parafiami i osobiście 
z ks. Kanonikiem Konradem Opitkiem, PCPR, Wydziałem 
Promocji Starostwa Powiatowego i kancelarią Prawną „Dura 
Lex Sed Lex”. Liczymy na dalszą konstruktywną współpracę z 
radnymi miasta i powiatu zwłaszcza z tymi, którzy są członka-
mi TMR, ale także liczymy na współpracę  z organizacjami 
bardzo zauważalnymi  w ostatnim okresie (Moje Miasto, OSP, 
Kluby Sportowe). Zapraszamy do współpracy i współdziała-
nia.  

Wyznacznikiem zainteresowania naszą propozycją 
będzie udział w akcji sprzątania i ognisku na „Machnikowcu” 
w dniu 24 kwietnia od godz. 15:00 (czytaj – ogłoszenie) 

 
Za Zarząd TMR 

Prezes TMR 
Henryk Machnik 
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Komunikat Dyrekcji KWK „Rydułtowy-Anna” 
 

W miesiącu lutym 2015 r. Kopalnia „Rydułtowy-
Anna” rozpoczęła eksploatację ściany I – E1 (planowane za-
kończenie w lutym 2016r.). Ściana ta w odniesieniu do po-
wierzchni rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania ulic Nowej 
i Orlovskiej w kierunku północnym pod ul. Bohaterów War-
szawy i dalej w kierunku  Szybu Leon IV. Eksploatacja pro-
wadzona jest na głębokości ok. 1150m ze średnim wybiegiem 
ok 670 m.  

 
Pierwsze wpływy na powierzchni będą ujawniały się 

z w połowie maja 2015r. Eksploatacja ściany I – E1 spowo-
duje powstanie terenu górniczego I kategorii. W wyniku eks-
ploatacji ściany może dojść do wystąpienia wstrząsów górni-
czych, których max. energia nie powinna przekroczyć 1 x 
108J, a przyśpieszenie drgań gruntu do 1400mm/s2.  
 

W celu bezpiecznego przejęcia prognozowanych 
wpływów eksploatacji przez zabudowę powierzchni, kopalnia 
wykonała inwentaryzację z określeniem odporności statycz-
nej i dynamicznej obiektów jednorodzinnych i gospodar-
czych, z inwentaryzacją fotograficzną elementów mogących 
odpaść po wstrząsie, położonych w rejonie występowania 
deformacji ciągłych  przedmiotowej ściany. Inwentaryzacją 
objęto 449 obiektów.  

 
Z porównania odporności w/w obiektów z prognozo-

wanymi kategoriami terenu górniczego, oraz prognozowany-
mi przyspieszeniami drgań gruntu wywołanych wstrząsami 
górniczymi wynika, iż są one zdolne w bezpieczny sposób 
przejąć wpływy planowanej eksploatacji górniczej.  
 

Wpływami eksploatacji został objęty również wodo-
ciąg magistralny Ø1000 i Ø500 „Dziećkowice”, którego od-
porność zarówno statyczna (deformacji ciągłych) jak i dyna-
miczna (wpływów wstrząsów) jest wystarczająca do bez-
piecznego przejęcia wpływów prowadzonej eksploatacji.  
 

Każdorazowo w przypadku wystąpienia wstrząsu o 
energii ≥ 105 J prowadzone będą oględziny obiektów położo-
nych w rejonie epicentrum wstrząsu, oraz obiektów, których 
właściciele zgłoszą wystąpienie uszkodzeń powstałych w 
następstwie wstrząsu.  
 

W ramach profilaktyki budowlanej po wystąpieniu 
wstrząsu o energii ≥ 105J kopalnia niezwłocznie dalekopisem 
przesyła do właściciela sieci gazowej informację o zaistnia-
łym wstrząsie. Każdorazowo po zaistniałych wstrząsach o 
energii ≥105J prowadzone są obchody kontrolne sieci gazo-
wej w promieniu 1km od epicentrum wstrząsu i w razie po-
trzeby  awaryjne naprawy. 
 

Ponadto w trakcie trwania eksploatacji w/w ściany 
oraz każdorazowo po wstrząsie o energii ≥ 107 J prowadzone 
są kontrolne obchody stanu technicznego wodociągu magi-
stralnego ø 500 i 1000 „Dziećkowice”. 
            

Kopalnia sukcesywnie prowadzi naprawy obiektów 
uszkodzonych wpływami eksploatacji górniczej na podstawie 
rocznych planów napraw szkód górniczych. W przypadku 

wystąpienia szkód górniczych postępowanie o naprawienie 
szkody wszczynane jest na pisemny wniosek poszkodowane-
go, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub w razie wystąpienia 
wstrząsu pochodzenia górniczego, w  przypadku których 
zgłoszenia można dokonać telefonicznie (po wstrząsie – tele-
fonicznie w dniu wystąpienia wstrząsu). Tryb awaryjny jest 
zastrzeżony dla sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia 
użytkowników obiektów powierzchniowych jeśli istnieje 
przypuszczenie, że zagrożenie zaistniało wskutek ruchu za-
kładu górniczego i wymaga niezwłocznego podjęcia działań 
celem jego likwidacji lub minimalizacji skutków. Zaleca się 
aby zgłoszeń szkód dokonywać na  formularzach dostępnych 
na kopalni w Dziale Szkód Górniczych i na stronie interneto-
wej www.kwsa.pl (zakładka – Pozostała działalność-
Likwidacja szkód górniczych). 
 

Dyrekcja KWK „Rydułtowy-Anna” 
 

Symbole Światowych Dni Młodzieży w Rydułto-
wach 
 

„Nieście go po całej ziemi 
jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, 

że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwsta-
łym”.  

Święty Jan Paweł II 
22 kwietnia 1984 

 

 W ramach przygotowań do XXXI Światowych Dni 
Młodzieży, nasza parafia, w dniach 12-13 stycznia, gościła 
peregrynujące symbole -Krzyż Światowych Dni Młodzieży 
oraz ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Podczas Mszy 
Świętej kończącej poprzednie spotkanie młodzieży w Rio de 
Janeiro, Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że po raz kolejny 
spotka się z młodymi z całego świata w Krakowie, w miejscu, 
w którym rozpoczął się kult Bożego Miłosierdzia. W związku 
z tym, w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 roku, na placu 
św. Piotra w Rzymie, młodzież brazylijska przekazała grupie 
polskich przedstawicieli  symbole ŚDM. Krzyż Młodzieży 
oraz ikona Matki Bożej peregrynują po całym terenie naszego 
kraju, a także odwiedzają naszych sąsiadów: Białoruś, Litwę, 
Łotwę, Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowa-
cję i Czechy. 
  

Peregrynacja w archidiecezji katowickiej rozpoczęła 
się 3, a zakończyła 17 stycznia. Wszystkie parafie naszego 
dekanatu miały możliwość adoracji Krzyża Młodych oraz 
ikony Matki Bożej w trakcie całonocnego spotkania modli-
tewnego z 12 na 13 stycznia. Czuwanie zakończyło się poran-
ną Mszą Świętą, a symbole zostały przekazane dekanatowi 
Pogrzebień. 

Krzyż Światowych Dni Młodzieży po raz pierwszy 
został przekazany młodym przez świętego Jana Pawła II, 
wraz ze słowami „Nieście go po całej ziemi jako znak miłości 
Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zba-
wienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmar-
twychwstałym”.  Wierni  temu  wezwaniu,  chcemy  zanosić 
krzyż do wszystkich środowisk: szkół, szpitali, urzędów, wię-
zień, oraz wielu innych miejsc, głosząc, że Chrystus pragnie 
przychodzić do każdego człowieka. 

 
Daniela Podstawka 
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Ogłoszenie o przeprowadzeniu akcji sprzątania 
połączonej z powitaniem wiosny przy ognisku: 

 
Zapraszamy mieszkańców do akcji sprzątania terenów 

„Machnikowca” 
Akcja odbędzie się 24-04-2015 r. od godz. 1500 

Na zakończenie zapraszamy na ognisko z atrakcjami: 
- muzyka 

-śpiew 
-poczęstunek 

 
Zabezpieczamy: 
- worki na śmieci 

- rękawice  
 
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 22-04-2015 r. 
 
Akcję przeprowadza Zarząd Towarzystwa Miłośników 
Rydułtów, przy współfinansowaniu z dotacji Urzędu Mia-
sta Rydułtowy 
 
 
 

Ogłaszamy konkurs na: 
 

przykładną akcję selektywnej zbiórki od-
padów i gromadzenia wód deszczowych 

do celów gospodarczych 
 

Najlepsze przykłady zostaną wyróżnione 
nagrodami ufundowanymi w ramach pro-
jektu pn.: „Czysta woda – zielone Ryduł-

towy” 
 

Zadeklarowane posesje będą 
ocenione opisem i zdjęciami z 

udziałem właściciela. 
 

Końcowym efektem będą na-
grody oraz wystawa fotogra-
ficzna z najlepszych posesji. 

 
Termin zgłoszenia do 30-04-2015 r. 
 
Projekt realizuje Towarzystwo Miłośników Rydułtów 
przy współfinansowaniu z dotacji Urzędu Miasta Rydułto-
wy 
 
 

Ogłaszamy konkurs na: 
„Najpiękniejsze otoczenie domu” 

 
Zgłoszenie do konkursu przyjmujemy do dnia 
30-04-2015 
- oceniana będzie posesja oraz otoczenie (za 
płotem) 
- zgłoszone do konkursu posesje będą oceniane 

2-krotnie (maj, czer-
wiec / lipiec, sierpień) 
- zdjęcia posesji będą 
prezentowane na wysta-
wach 
- właściciele 3 najpięk-
niejszych posesji otrzy-
mają nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy 
- wręczenie nagród zostanie dokonane po Dniach Ryduł-
tów na imprezie miejskiej lub TMR 
 
Konkurs organizuje: Towarzystwo Miłośników Rydułtów 
ze środków własnych  
 
 
Rekordzista Guinnessa z wizytą w „Kluce” 
 

15 lutego w nadmorskim 
Mielnie odbył się Międzynarodo-
wy Zlot Morsów, w którym mocną 
obsadę oprócz Polaków stanowili 
także Niemcy i Czesi. Zlot stał się 
doskonałą okazją do próby pobicia 
Rekordu Guinnessa w 
„Największym zanurzeniu misiów 
polarnych”. Zadanie należało do 
trudnych, ponieważ do pobicie 
potrzeba było 1055 morsów. Po-
przedni rekord został ustanowiony 
rok wcześniej w Kołobrzegu. Oka-
zało się, że „morsowanie” jest w naszym kraju coraz bardziej 
popularne, czego efektem było ustanowienie nowego rekordu 
dzięki udziałowi aż 1 799 uczestników!  

Jednym z morsów, który teraz może dzierżyć za-
szczytnym tytuł Rekordzisty Guinnessa jest pan Władysław 
Żyra z sąsiedniego Radlina, który znalazł chwilę na odwie-
dzenie naszej redakcji gazety „Kluka” 

Pan Władysław jest członkiem Jastrzębskiego Klubu 
Morsów „Biały Miś”. Jak sam przyznaje, pochodzi z terenów 
wiejskich, gdzie od dziecka był przyzwyczajony do niskich 
temperatur. Dzięki temu łatwiej było mu się przyzwyczaić do 
zimowych kąpieli. Choć osobom nieobytym z morsowaniem 
może się to wydawać dziwne, to – jak przekonuje pan Włady-
sław – uprawianie tego sportu sprzyja zdrowiu. Właściwie nie 
ma przeciwwskazań do zimowych kąpieli. Jest to jedynie 
niewskazane dla osób cierpiących na choroby serca. Poza tym 
wiek czy płeć nie mają znaczenia. Takie kąpiele wpływają 
bardzo korzystnie na układ krążenia. 

Jastrzębska Klub korzysta z obiektu basenu przy ul. 
Witczaka, który wybudowało miasto. Jest to pływalnia na ok. 
100 osób. Grupa utrzymuje się ze składek (50 zł na rok) i 
finansowego wsparcia sponsorów.  

W przypadku pana Władysława i reszty jastrzębskiej 
grupy sprawdza się obiegowa opinia, że sport łączy ludzi. 
Cała grupa jest ze sobą zżyta i wspiera się wzajemnie, co do-
skonale widać chociażby w galeriach na stronie internetowej 
Jastrzębskiego Klubu Morsów „Biały Miś”. 

 

Łukasz Majer 
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Krzyżówka nr 1 KWIECIEŃ 
 
Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych ro-
gach utworzą rozwiązanie - Imię i nazwisko zasłużonego ry-
dułtowika.  
 

POZIOMO 
 
1 Statek przystosowany do rejsów po pełnym morzu  
2 Nie musi być wojskowy 
3 Podatny na zmianę kształtu, giętki 
4 Przydatne na kuligu 
5 Jest nim człowiek 
6 Niekoniecznie bezwzględne 
7 Kolejka…….. 
8 Robisz go, gdy nie działa komputer 
9 Rzymski Bóg wojny jak baton 
10 Jan, zmarły w 1978 roku polski pisarz i eseista, autor 
„Mitologii” 
11 Przy nim zapomnij o śnie 
12 Magiczny skarbiec 
13 Pętają skazanego  
14 „Krótki” miesiąc 
15 Tam trzymasz oszczędności 
 
 
 
 
 
 
KWK Rydułtowy jednak nie trafi do Węglokok-
su? 
 
 W ostatnich dniach otrzymaliśmy zaskakującą informa-
cję, która całkowicie zmienia sytuację naszej Kopalni.  
 Otóż rydułtowskie Związki Zawodowe na KWK  

 
Zapraszamy do wysyłania hasła na adres redakcji pocztą, ma-
ilem lub osobiście. Nazwiska wszystkich, którzy nadeślą pra-
widłowe rozwiązanie opublikujemy w kolejnym numerze 
„Kluki”  
 
 

 
PIONOWO 
 
1 Silnie łączy metal 
2 Powstaje przy tworzeniu posągu 
3 Kurylenko, ukraińska aktorka, partnerka Bonda 
4 Mężczyzna z sumiastym zarostem 
5 Kołowy Transporter Opancerzony  
6 Auto naszych południowych sąsiadów 
7 Uchwyt ślusarski 
8 Gęsty smar maszynowy 
9 Pierwiastek lub planeta 
10 Aromatyczny dodatek do ciast 
11 Nad nią Stargard Szczeciński, lub imię 
12 Narty dawniej 
13 Zdrowy dodatek do wypieków 
14 Grecki Bóg wojny 
15 Najdłuższa ulica w Rydułtowach 
16 Jednostka oporu elektrycznego  
17 Jeden z wielu na Monte Casino 
18 August Mocny …….  
19 Największa papuga 
20 Może być czarny 

 
Rydułtowy zgłosiły Kompanii Węglowej S.A. propozycję za-
kupu kopalni. Ma powstać Spółka Akcyjna, a akcje będą kosz-
tować 1000,00 zł za sztukę. 
 
 Zapisy na akcje są przyjmowane od 1 kwietnia b.r w 
siedzibach rydułtowskich związków zawodowych. 

Henryk Machnik 



Wieści z sąsiednich gmin 

KORNOWAC 
 
 23 marca odbyło się spotkanie wszystkich przedszkola-
ków, w celu przybliżenia dzieciom znaczenia wody. Dzieci 
rozwiązywały zagadki związane z pogodą oraz uczestniczyły 
we wspólnej zabawie ze śpiewem „Szumi woda”. Dowiedziały 
się, że tego dnia obchodzimy ważne święto - Dzień Wody. 
Dzieci przyszły do przedszkola ubrane w kolor niebieski. Mo-
gły dowiedzieć się: 
- Do czego potrzebna jest woda, 
- Kto potrzebuje wody, 
- Skąd bierze się woda, 
- Jak dużo jej na kuli ziemskiej, 
- Że jest w kranie, ale nie każdy ma tak dobrze jak my, bo są 

miejsca gdzie wody brakuje. 
 
 Atrakcją dla dzieci były różne doświadczenia, które 
pokazywały cechy wody i jej reakcje z innymi substancjami. 
Dzień Wody był jednym z celów realizowania w przedszkolu 
programu „Mamo, tato wolę wodę”. Jego celem jest podkre-
ślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie w kształ-
towaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Part-
nerami merytorycznymi „Mamo, Tato, wolę wodę!” są Insty-
tut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Przed-
szkolacy w ciągu całego roku szkolnego realizując program 
wdrażają się do picia wody oraz szanowania jej zasobów. 
 
RADLIN 
 
Druga liga zostaje w Radlinie! 
 W meczu, który odbył się w Strzelcach Opolskich, na-
sza drużyna zwyciężyła tamtejszy UKS 3 do 1. Tym samym 
zespół SK JSW KOKS Radlin w rywalizacji do trzech zwy-
cięstw wygrał 3:0 i utrzymał się w drugiej lidze! 
 
 Dodajmy, że świetnie w turnieju ćwierćfinałowym mi-
strzostw Polski rozgrywanym w Nysie spisują się nasi młodzi-
cy, którzy w pokonanym polu pozostawili już drużyny gospo-
darzy oraz Skry Bełchatów. Dziś młodzi siatkarze z Radlina 
mają przed sobą mecz półfinałowy, a po nim, miejmy nadzie-
ję, wielki finał! 
UKS Strzelce Opolskie - SK JSW KOKS Radlin 1:3 (25:23, 
18:25, 23:25, 21:25) 
 
Telewizja o radlińskiej tężni! 
 Na antenie regionalnej telewizji TVS ukazał się wczo-
raj materiał na temat uzdrowiskowych walorów radlińskiej 
tężni. Zachęcamy się do zapoznania się z materiałem!  
 
CZERNICA 
 
 Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje zgranej ekipie, za 
wspaniałą zabawę na kuligu zorganizowanym dla mieszkań-
ców Czernicy i Łukowa Śl. 
To już kolejny raz i ZAWSZE jest świetnie. 
Dziękujemy i zapraszamy na kolejny wyjazd.  
 

 W dniu 24.02.2015 odbyło się spotkanie Seniorów zor-
ganizowane przez Ośrodek Kultury w Czernicy. W spotkaniu 
pełnym wspomnień, rozmów uczestniczyło 90 osób. Wspólny 
wieczór umilił występ zespół "Trojak". Jeszcze raz życzymy 
wszystkim Seniorom 71+ dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia 
marzeń. Dziękujemy p. Wójtowi Pawłowi Bugdol i p. Sołtyso-
wi Adamowi Mróz za przyjęcie zaproszenia na spotkanie i 
ciepła słowa w kierunku Seniorów 

PSZÓW 

Wyniki konsultacji przeprowadzonych w celu zebrania opinii 
o projektach aktów prawa miejscowego. 

 Zarządzeniem Nr BM.0050.37.2015 Burmistrza Miasta 
Pszów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru formy i ter-
minu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii 
o projektach aktów prawa miejscowego poddano konsultacjom 
projekty następujących uchwał Rady Miejskiej w Pszowie: 
 

1. o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody 
ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o 
określonej pojemności, 
2. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, 
3. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, często-
tliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, 
4. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pszów, 
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów. 
 
 W trakcie trwania konsultacji podmioty uprawnione nie 
wyraziły opinii do projektów wyżej wymienionych aktów pra-
wa miejscowego. 

Zebrał: Łukasz Majer 
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Pani Barbarze Wojciechowskiej 
Za ofiarność, trud i pomoc włożoną 

 w  
ułożenie i napisanie projektu  

Z dziedziny ekologii 
Podziękowania składa 

Stowarzyszenie Wędkarskie 
„Machnikowiec” 
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.Z Erasmusem na Litwie 

 
 Program Erasmus+ stwarza nowe możliwości zarówno 
uczniom jak i nauczycielom – z takiej okazji skorzystali 
uczestnicy międzynarodowego spotkania na Litwie, którzy 
pojechali tam w ramach projektu „How innovative we can be 
together” (Razem możemy być bardziej innowacyjni) realizo-
wanego przez Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach. 

      
Wyjazd okazał się dla wszystkich niesamowitym 

przeżyciem, które trudno opisać w kilku słowach. W ciągu 
tych paru dni zobaczyliśmy w jaki sposób można na terenie 
szkoły wykorzystywać technikę filmów 3D. Uczestniczyli-
śmy w lekcji języka angielskiego, gdzie m. in. wykorzystywa-
no materiały zamieszczone na stronie YouTube, zapoznali-
śmy się z tworzeniem materiałów na platformie edukacyjnej 
Blendspace oraz narzędziem Optivote, służącym do przepro-
wadzania testów. Nie zabrakło też możliwości do rozwijania 
swoich umiejętności językowych. Z nauczycielami i uczniami 
szkół partnerskich komunikowaliśmy się w języku angielskim 
lub rosyjskim bezpośrednio lub za pomocą telefonu komórko-
wego (aplikacje WhatsApp i Viber). 
    

Organizatorzy programu zadbali o to, byśmy mogli 
poznać najpiękniejsze miejsca na Litwie. Zwiedziliśmy nie 
tylko Kiejdany (miejsce zdrady Radziwiłłów w 1655 roku), 
ale także zamek w Trokach, Wilno z zamkiem Olgierda, 
Ostrą Bramę i cmentarz na Rossie. Byliśmy w Szawle i na 
Górze Krzyży. 

  
„Z wielkim senty-

mentem wspominamy 
wieczór z kulturą litewską, 
kiedy mogliśmy posłuchać 
pięknej muzyki w wyko-
naniu lokalnego zespołu 
młodzieżowego, następnie 
nauczyć się tradycyjnych 
tańców i zabaw litew-
skich” - mówi jeden z 
uczestników. 
„Niesamowita była wypra-
wa do fabryki czekolady w 
Szawle oraz warsztaty dotyczące produkcji mydła” – dodaje 
inny. 
  

Tydzień spędzony na Litwie to czas zdobywania 
wielu umiejętności i doświadczeń, zawierania nowych znajo-
mości i mam nadzieję nowych przyjaźni pomiędzy nauczycie-
lami z różnych krajów. Wyjazd się zakończył, ale wzajemne 
kontakty trwają. Do codziennej komunikacji wykorzystujemy 
aplikacje WhatsApp, Viber oraz Facebook i Skype. Zacie-
śnieniu więzi sprzyjały nie tylko wspólne zajęcia, ale przede 
wszystkim nastawienie nauczycieli i uczniów każdej szkoły 
partnerskiej. Wszyscy okazywali sobie wzajemnie życzliwość 
i troskę, angażowali się we wszystkie przedsięwzięcia. 
  

I co dalej? Wśród uczniów nawiązane znajomości 
rozwijają się podobnie jak u nauczycieli. Jest motywacja do 
dalszej nauki języka angielskiego. W najbliższym czasie 
chcemy zacząć wykorzystywać platformę Blendspace. 
  

Czy było warto? Zdecydowanie tak. Dzięki projekto-
wi Erasmus+ poznaliśmy nowych ludzi, zobaczyliśmy w jaki 
sposób nowe technologie można wykorzystywać w szkole, 
odkryliśmy nowy, piękny i gościnny kraj jakim jest Litwa. 
 

Katarzyna Ziembicka 

 
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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Wieści z desek teatru 

 
 W dniu 20 marca na deskach Sali Teatralnej RCK Fe-
niks w Rydułtowach odbyła się VII Edycja Festiwalu Piosen-
ki Niezapominajka. Z roku na rok impreza ma coraz większy 
zasięg, coraz lepszą obsadę i - jak słusznie zauważyła w wy-
stąpieniu pani burmistrz - z roku na rok jest coraz lepsza.  
 Tym razem młodzi artyści musieli zmierzyć się z nie 
lada wyzwaniem. Tegoroczna „Niezapominajka” poświęcona 
była bowiem człowiekowi legendzie, który równie wielką 
popularność zdobył za życia (niezwykle barwnego) jak i po 
tragicznej śmierci. Na jego piosenkach wychowało się niejed-
no pokolenie i zapewne jeszcze bardzo długo na listach ulu-
bionych przebojów młodzieży królować będą takie nieśmier-
telne przeboje jak „List do M.”, „Whisky”, „W życiu piękne 
są tylko chwile”, czy „Sen o Viktorii”. Mowa oczywiście o 
liderze grupy Dżem - Ryszardzie Riedlu. 
 Specyficzny sposób śpiewania popularnego „Ryśka” 
sprawił, że uczestnicy festiwalu musieli albo postarać się jak 
najbardziej zbliżyć  w aranżacjach do oryginału, lub wręcz 
odwrotnie - zaprezentować publice własną interpretację 
wspomnianych utworów. Wśród młodych wykonawców zna-
leźli się zwolennicy obu wariantów. 10 wykonawców zapre-
zentowało po dwie piosenki. Warto zaznaczyć, że występy 
oceniało nie tylko jury, ale też każdy widz, poprzez specjalnie 
do tego celu przygotowane kartki do głosowania. Rydułtow-
ska publika szczególnie trzymała kciuki za artystów z nasze-
go miasta. 
 Ostatecznie, po usłyszeniu naprawdę znakomitych 
występów jury podjęło następujące decyzje: 
1 miejsce - Klaudia Bugla ( za wykonanie utworu 
„Autsajder”)  
2 miejsce - Kamil Hołek 
3 miejsce - Kamila Czapla 
Jury postanowiło także wyróżnić Aleksandra Zieleźnego, 
który zdobył ponadto nagrodę publiczności. Organizatorem 
imprezy było Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Pol-
skich w Rydułtowach, przy współudziale Starostwa Powiato-
wego, Urzędu Miasta Rydułtowy oraz  Szkoły Muzycznej im. 
Pawła Świętego. 
 To jednak było w marcu. A co RCK przygotowało dla 
widzów w kwietniu?  
 Przede wszystkim na uwagę zasługuje kolejny kabaret, 
który jest obecnie na absolutnym „TOPIE” jeśli chodzi o roz-
śmieszanie. Mowa o „Kabarecie Młodych Panów”, którzy 
przyjadą do nas z programem „10/10 czyli Urodziny”. Daleko 
nie mają, ponieważ grupa wywodzi się z sąsiedniego Rybni-
ka. W swych skeczach często rozsławiają naszą rydułtowską 
kopalnię… Na tą imprezę RCK zaprasza 19-04-2015 
 Z kolei 25-04-2015 gratka dla fanów szeroko pojętej 

muzyki HIP-HOP w wykonaniu grupy Fisz Emade Tworzy-
wo. 
Gorąco zapraszamy!!! 

Łukasz Majer 
 

Filmowy kwiecień w RCK „Feniks” 
 

No i w końcu wiosna. Przyroda budzi się do życia, 
temperatura rośnie, a dzień jest coraz dłuższy. W tej atmosfe-
rze, w kwietniu Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” za-
pewnia kolejnych 17 seansów filmowych. 

Miesiąc upłynie pod znakiem ekranizacji bestselle-
rów i klasyków literatury. Przedstawicielem tych pierwszych 
jest film na podstawie drugiej części trylogii „Niezgodna” 
Veronici Roth. W Zbuntowanej (10-12.04.) Beatris Prior kon-
tynuuje swoją walkę ze światem dzielącym społeczeństwo na 
pięć frakcji. W obsadzie m.in. Kate Winslet i Naomi Watts. Z 
bohaterką młodszego pokolenia mierzyć się będzie weteranka 
starszego, czyli Kopciuszek (7-12.04.). W kolejnej disneyow-
skiej wersji nieśmiertelnej baśni, w główną rolę wciela się 
Lily James (serial Downton Abbey), księcia gra Richard Mad-
den (Rob Stark z Gry o tron), złą macochę Cate Blanchett, zaś 
wróżkę chrzestną Helena Bonham Carter. Skoro o baśniach 
mowa, to pod koniec miesiąca na ekrany kina zawita Jack 
Pogromca Olbrzymów (29.03.) – film przygodowy sprzed 
dwóch lat oparty na historii o Jasiu i magicznej fasoli. Ostatni 
z tytułów, wraz z obrazami Wielki niedźwiedź (13.04.) oraz 
Wielki wyścig (15.04.), zostanie wyświetlony w ramach zajęć 
interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej KinoSz-
koła. Z kolei pod ocenę uczestników Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego Wawel zaprezentowany zostanie Viviane chce się 
rozwieść (8.04.).  

Jak co miesiąc RCK przygotowało również ofertę dla 
dojrzalszych mieszkańcy Rydułtów. W dramacie Bóg nie 
umarł (7-9.04.) niewierzący profesor filozofii (Kevin Sorbo) 
zleca swojemu studentowi napisanie pracy dowodzącej istnie-
nia Boga. W tym celu ma użyć racjonalnych argumentów 
oraz przekonać do swej tezy kolegów. W przeciwnym razie 
nie zaliczy kursu. Tematem innego dramatu pt. Źródło nadziei 
(13-16.04.), jest wyprawa ojca (Russell Crowe) do Turcji 
celem odnalezienia synów, którzy zaginęli po bitwie o Galli-
poli. W Sils Maria (22.04.) wybitna aktorka u szczytu sławy 
(Juliette Binoche) podczas pobytu w Alpach ze swoją asy-
stentką (Kirsten Stewart) na nowo odkrywa siebie. Z kolei Ze 
wszystkich sił (24-30.04.) traktuje o niepełnosprawnym chłop-
cu, który bierze udział w triathlonie by polepszyć relacje z 
ojcem. 

Z lżejszego repertuaru pokazany zostanie film akcji 
Gunman: Odkupienie (20-23.04.) z Seanem Pennem i Javie-
rem Bardemem, komedia Dumni i wścielki (14 i 16.04.) oraz 
dwa obrazy science-fiction: Chappie (1-2.04.) o poczciwym 
robocie przeprogramowanym przez gangsterów do wyrządza-
nia zła, oraz Ex machina (17-19.04.) o pierwszym na świecie 
eksperymencie ze sztuczną inteligencją pod postacią kobiety. 

Kwiecień to także okazja by wybrać się z pociechami 
na animacje Fru (1-2.04.), Baranek Shaun (17-23.04.) oraz 
Dom (24-30.04.).  

 

Kuba Abrahamowicz 
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Aktualności sportowe 
 
 Na przełomie lutego i marca 2015 w hali „Naprzodu” 
w Rydułtowach odbył się cykl turniejów piłki nożnej. Chłop-
cy i dziewczęta rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych. 
Wyniki reprezentantów „Naprzodu”: 
-  Rocznik 2003 - 5 miejsce 
- Rocznik 2004 - 3 miejsce (najlepszy bramkarz turnieju - 
Karol Bodziony z „Naprzodu”) 
- Rocznik 2005 - 1 miejsce (najlepszy strzelec turnieju - Ma-
ciej Ligęza z „Naprzodu”, najlepszy piłkarz turnieju Oliwier 
Żaba z „Naprzodu”)  
- Rocznik 2006 - 3 miejsce. Na uwagę zasługuje bardzo moc-
na obsada tego turnieju. Oprócz naszych piłkarzy udział w 
nim wzięły takie zespoły jak Ajax Częstochowa, GKS Kato-
wice, APN Tychy, RKP ROW Rybnik oraz Forteca Świerkla-
ny. Najlepszym bramkarzem tego turnieju wybrano Bartosza 
Rumina z „Naprzodu” 
 Turnieje przebiegły bardzo sprawnie, w atmosferze 
sportowej walki i przy ogromnym zaangażowaniu uczestni-
ków. Dzięki pomocy Urzędu Miasta w Rydułtowach wszyst-
kie kluby dostały puchary i nagrody. W każdym turnieju była 
prowadzona klasyfikacja najlepszego zawodnika, króla strzel-
ców i najlepszego bramkarza, a zwycięscy otrzymali pamiąt-
kowe statuetki. W kawiarni klubowej każdy mógł spożyć 
przygotowany posiłek. Na medal spisali się rodzice zawodni-
ków „Naprzodu”, którzy bardzo chętnie i w licznej grupie 
pomagali w organizacji poszczególnych turniejów. Trenerzy 
zaproszonych zespołów byli bardzo zadowoleni z pobytu na 
naszym obiekcie i obiecali swój udział w kolejnych edycjach. 
Zarząd klubu „Naprzód” Rydułtowy wspólnie z trenerami po 
raz kolejny pokazali, że ich działania idą w dobrym kierunku. 
 
 W dniu 25.04.2015r o godz. 14.00 w Kościele pw. św. 
Jerzego w Rydułtowach zostanie odprawiona msza św. z oka-
zji 91 rocznicy powstania KS Naprzód Rydułtowy. Zarząd 
Klubu wraz z Proboszczem zapraszają wszystkich uczestni-
ków mszy św. na poczęstunek (grochówka z kotła) na plac 
obok Probostwa.  
 
 W dniu 1.05.2015r. W godz.9.00-14.00 na rydułtow-
skim stadionie zostanie rozegrany Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski Żaków Rocznika 2006. 
 
 Kwiecień jest miesiącem, w którym rozgrywki wzna-
wia A-klasa. Przypominam, że po rundzie jesiennej liderem 
tabeli jest „Naprzód”. Warto przyjść na mecz, by swoim do-
pingiem zagrzać do walki, by pokazać że w naszym mieście 
ciągle jest „dobry klimat” dla piłki. By to zrobić rydułtowicy 
będą mieć w kwietniu 3 okazje. 11-04-2015 „Naprzód” podej-
mować będzie Dąb Dębieńsko, 26-04-2015 Polonię Niewia-

dom, a 30 kwietnia wygrać na naszym boisku spróbuje Pierw-
szy Chwałowice. Gorąco zapraszamy na wszystkie spotkania, 
a szczególnie pasjonująco zapowiada się potyczka z popular-
ną „Szpajchą”. 

Łukasz Majer 

 
Rusza Cyklostrada Merida 

 
3 marca Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach 

stałą się areną niezwykłej konferencji. Otóż właśnie w tym 
dniu, w naszej szkole zainaugurowała swoją działalność Cy-
klostrada Merida, nowa odsłona pierwszych w Polsce klas 
kolarskich dla dziewczyn na poziomie szkoły podstawowej. 
Prowadzącym spotkanie był znany komentator Eurosportu – 
pan Adam Probosz.  

 
Kilka lat temu w głowie dyrektor Ilony Lemiesz zro-

dził się pomysł utworzenia klas sportowych, który jest syste-
matycznie wprowadzany w życie. Najpierw dwa lata temu 
utworzono pierwszą klasę piłkarską dla chłopców i pierwszą 
klasę kolarską dla dziewczyn. Obecnie w dwóch klasach (4 i 
5) swe kolarskie pasje rozwijają już 22 zawodniczki, a od 
września powstanie kolejna klasa.  

 
Te działania, pasja z jaką Szkoła wspiera młode za-

wodniczki, pomoc ze strony Miasta, sprawiły, że pomóc po-
stanowiła również czołowa marka rowerów na świecie - firma 
kolarska Merida. Objęła ona swym wsparciem rydułtowskie 
zawodniczki, włączając je do projektu Cyklostrada Merida. 
Firma wsparła przedsięwzięcie ofiarując zawodniczkom ro-
wery górskie, rowery szosowe oraz stroje. Patronami honoro-
wymi Cyklostrady Merida zostali Przemysław Niemiec z gru-
py kolarskiej Lampre-Merida – ambasador Merida w Polsce, 
jeden z czołowych polskich kolarzy szosowych, ponadto le-
genda MTB Gunn-Rita Dahle Flesjaa z Multivan Merida Bi-
king Teamu oraz czołowa polska zawodniczka Eugenia Bujak 
z BTC City Lubljana.  

 
Nasze rydułtowskie cyklistki mają już na koncie spo-

re osiągnięcia, m.in. srebrny i brązowy medal na Mini Mi-
strzostwach Polski MTB, 2 miejsce na etapie Mini Tour de 
Pologne czy wiele złotych medali przywiezionych z mi-
strzostw Śląska w jeździe na czas.  

Łukasz Majer 
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Kartka z kalendarza - kwiecień 

- w 1525 roku odbył się „Hołd Pruski” 

- w 1750 roku urodził się Hugo Kołłątaj, 
współautor Konstytucji 3-go Maja 

- w 1792 roku powstał hymn Francji 
„Marsylianka” 

- w 1794 roku miała miejsce słynna bitwa pod Racławicami 

- w 1805 roku urodził się Hans Christian Andersen - bajkopi-
sarz 

- w 1848 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie („Wiosna 
Ludów”) 

- w 1849 roku w Paryżu zmarł Juliusz Słowacki 

- w 1870 roku urodził się Włodzimierz Ilicz Lenin 

- w 1889 roku urodził się Charles Chaplin, aktor 

- w 1892 roku urodził się Bolesław Bierut 

- w 1909 roku zmarła Helena Modrzejewska, aktorka 

- w 1913 roku miał miejsce wielki strajk górnośląskich górni-
ków 

- w 1945 roku podpisano w Moskwie pakt o przyjaźni polsko 
- radzieckiej 

- w 1947 roku skazano na śmierć Rudolfa Hessa - Komen-
danta Nazistowskiego Obozu Zagłady Auschwitz 

- w 1952 roku podpisano umowę polsko - radziecką o budo-
wie w Warszawie Pałacu Kultury 

- w 1954 roku zmarł Auguste Lumiére - twórca kina 

- w 1961 roku miał miejsce pierwszy lot w kosmos - pierw-
szym kosmonautą był  Rosjanin Jurij Gagarin 

- w 1986 roku miała miejsce katastrofa jądrowa w Czarnoby-
lu 

- w 1989 roku podpisano porozumienia „Okrągłego Stołu” 

- w 1994 roku ukazał się pierwszy numer „Kluki”. Gazeta 
kosztowała wtedy 4 000,00 zł. Pierwszym Redaktorem Na-
czelnym była obecna p. Burmistrz Kornelia Newy 

- w 1994 roku po raz pierwszy odbył się „Bieg ulicami miasta 
imienia Margicioka i Hałaczka” 

- w 1994 roku nawiązano współpracę z duńskim miastem 
Hvidovre 

- w 1995 roku po raz pierwszy obchodzono Światowy Dzień 
Książki 

- w 1995 roku TMR po raz pierwszy przyznało tytuł 
„Rydułtowika Roku”. Pierwszymi laureatami zostali: Urszula 
Matuszek, Ewald Brzezinka, Alojzy Musioł, Stanisław Brzę-
czek 

- w 1996 roku z inicjatywy Krzysztofa Cybrucha ustanowio-
no pierwszy polski Dzień Ludzi Bezdomnych 

- w 1996 roku Parafia pw. Św. Jerzego obchodziła 100-lecie 
istnienia obecnego kościoła 

- w 1997 roku Parafia pw. Św. Jacka w Radoszowach święto-
wała 75-lecie - oddano do użytku Nowy Dom Parafialny 

- w 1998 roku rydułtowskie Liceum Ogólnokształcące obcho-
dziło 50 lat 

- w 1998 roku 40 lat istnienia świętowało Koło Gospodyń 
Wiejskich w Radoszowach 

- w 1998 roku w Rydułtowach gościł wicepremier, prof. Le-
szek Balcerowicz 

- w 2001 roku została otwarta świetlica Stowarzyszenia Ro-
dzin i Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” 

- w 2002 roku oddano do użytku Zaułek Margicioka i Hałacz-
ka za byłą „Biedronką” przy ul. Ofiar Terroru w Rydułto-
wach 

- w 2002 roku po raz pierwszy przyznano tytuł „Powiatowego 
Lidera Przedsiębiorczości”. W Rydułtowach otrzymała go 
firma p. Sanecznik 

- w 2005 roku zmarł Papież Św. Jan Paweł II 

- w 2010 roku 25-lecie obchodziło Stowarzyszenie Klubu 
Przyjaciół „Nowsi” w Radoszowach 

Zebrał Stanisław Brzęczek 

Coroczny zjazd Krystyn 

18 Zjazd Krystyn odbył się pod hasłem „Krystyna Osiem-
nastka”. Każda z uczestniczek zjazdu miała żółty kapelusz z 
szalikiem i tarczę z napisem „Krystyna 18” 

Krystyna Garbas 
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Kobieta budzi się rano po Sylwestrze, patrzy w lustro i szturcha 
w bok wymęczonego imprezą męża: 
- Wiesz kochanie... jaka ja już jestem stara! Twarz mam całą 
pomarszczoną, biust obwisły, oczy sine 
i podkrążone, fałdy na brzuchu, grube nogi i tłuste ramiona... 
Kochanie! Proszę cię, powiedz mi coś miłego, żebym się lepiej 
poczuła w nowym roku. 
- Eee... no... za to wzrok masz jak najbardziej w porządku! 

Syn przywiózł ojca do szpitala prowadzonego przez lekarzy z 
Porozumienia Zielonogórskiego, Na izbie przyjęć go wypytują: 
- Kapcie ma? 
- Ma. 
- Szlafrok ma? 
- Ma. 
- Pościel ma? 
- Ma. 
- Materac, koc, poduszka? 
- Ma. 
- Doskonale. A kim jest ten gość w białym kitlu, który stoi 
obok pana ojca? 
- Lekarza też własnego przywieźliśmy.  

Co mówi kobieta po wyjściu z łazienki? 
- Ładnie wyglądam? 
A co mówi facet po wyjściu z łazienki? 
- Na razie tam nie wchodź.   

Gdy żona wszczęła kolejną awanturę, doprowadzony do osta-
teczności mąż krzyczy: 
- Nooo, teraz powiem ci całą prawdę. Dziesięć lat temu zagwiz-
dałem na taksówkę, nie na ciebie!  

Cześć stary, słyszałem, że się ożeniłeś? 
- Ożeniłem się... 
- Musisz być szczęśliwy. 
- Muszę...  

W sądzie: 
Czy oskarżony jest żonaty? - pyta sędzia. 
- Nie, proszę wysokiego sądu. 
Ja tak tylko głupio wyglądam.  

Rozmowa dwóch facetów w barze: 
- Moja żona jest aniołem. 
- Ty to masz szczęście. Moja jeszcze ciągle żyje.  

Żona do męża: 
- Piszą, że woda podrożała... 
- O, wreszcie i abstynentom się do dupy dobrali!  

 

Na wiosenne przemęczenie 

 

Dziś wpis her-

baciany. Idealny na tę 

porę roku, kiedy szaleją 

wirusy i wszyscy na-

rzekają na ból gardła. 

 

Napój jest 

silnie rozgrzewający, lekko piekący, a zarazem słodko-kwaśny. 

Bardzo prosty w przygotowaniu, smaczny- napój imbirowy. 

Najbardziej smakuje świeży imbir z dodatkiem miodu i limon-

ki, może być również z dodatkiem listka mięty. Korzeń imbiru 

poprawia krążenie. Nazywany jest ochroną całego organizmu. 

Limonka to źródło witaminy C - ma jej więcej niż cytryna. 

Miód natomiast ma silne właściwości bakteriobójcze. Połącze-

nie tych trzech składników na pewno pomoże w ochronie na-

szego zdrowia. 

Czas więc na rozgrzewkę! 

SKŁADNIKI I PRZYGOTOWANIE (na 1 kubek): 

* kilka plasterków (kawałków) obranego, świeżego 

korzenia imbiru 

* 2 plasterki limonki 

* 1 łyżka miodu 
Wszystkie składniki zalewamy gorącą wodą i czekamy kilka 
minut aż się połączą. Po około 4 minutach napój jest gotowy do 
picia. 

Łukasz Majer, za www.odczarujgary.pl 

 

Humor, humor, humor!!! 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
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Z policyjnej kartoteki 
 
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego 
doszło w Rydułtowach. W zdarzeniu ucierpiała 25 letnia 
kobieta. 

Policjanci z drogówki udali się do Rydułtów na 
skrzyżowanie ulic Szczerbickiej i Niewiadomskiej, gdzie do-
szło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
iż 19-letni kierujący samochodem marki Honda Civic jadąc 
ul. Niewiadomską na skrzyżowaniu nie zastosował się do 
znaku STOP, w wyniku czego nie ustąpił pierwszeństwa kie-
rującej samochodem marki Opel Corsa jadącej ul. Szczerbic-
ką od strony Rybnika. W zdarzeniu ucierpiała 25 letnia kieru-
jąca Oplem. Kobieta ze złamaniem nogi i ogólnymi potłucze-
niami ciała trafiła do szpitala. Oboje kierujący byli trzeźwi. 
Wodzisławscy śledczy będą teraz wyjaśniać szczegółowe 
okoliczności tego zdarzenia. 
 
Policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu wo-
dzisławskiego podejrzewanego o napad na salon gier w 
Rydułtowach. Mężczyzna odpowie teraz za rozbój, za któ-
ry grozi mu kara do 12 lat więzienia. 

W piątek 20 marca około 10.30 do salonu gier na ul. 
Raciborskiej w Rydułtowach wszedł mężczyzna, który uży-
wając gazu obezwładniającego oraz grożąc użyciem przed-
miotu przypominającego broń palną, usiłował sterroryzować 
pracującą tam kobietę. Napastnik próbował skraść pieniądze. 
Dzięki zdecydowanej postawie kobiety zamierzonego celu 
jednak nie osiągnął. Sprawca uciekł bez pieniędzy. 
 
Sprawozdanie Straży Miejskiej za miesiąc luty 
 
 
- nałożono 37 mandatów karnych 
- udzielono 38 pouczeń 
- przeprowadzono 38 kontroli i 5 rekontroli dotyczących od-
prowadzenia nieczystości 
- przeprowadzono 15 kontroli dot. trzymania psów 
- przekazano 7 zgłoszeń odpowiednim służbom dot. oświetleń 
chodników i znaków drogowych 
- podjęto 5 interwencji dot. zanieczyszczonych poboczy przy 
prywatnych posesjach 
- przeprowadzono 24 kontrole dot. złego parkowania samo-
chodów 
- zabezpieczono ruch drogowy w czasie procesji 
- przeprowadzono 15 kontroli terenów szkół w porach wie-
czorno-nocnych 
- przeprowadzono prelekcje w Szkole Podstawowej nr 1 i 
Szkole Podstawowej nr 2 na temat „bezpiecznych ferii” 
- na bieżąco kontrolowano stan ulic dotyczących akcji „Zima” 
 

Zebrali:  
Stanisław Brzęczek i Łukasz Majer  

 

Z cyklu historia okolicznych parafii – Nieboczo-
wy 
 
Nieboczowy są najstarszą wsią w okolicy. W 1290 roku nale-
żały do księstwa raciborskiego. Początkowo wieś należała do 
parafii pogrzebieńskiej a po wybudowaniu kościoła w Brze-
ziu została przyłączona do Brzezia. W Nieboczowach istnieje 
zabytkowa drewniana kapliczka z 1380 roku. Nabożeństwa 
odprawiano od czasu do czasu. Wieś Nieboczowy leży nad 
samą Odrą. W czasie większych wylewów rzeki Odry wieś 
zostaje całkowicie zalewana. Pierwszym proboszczem który 
urodził się w Nieboczowach był ks. Józef Weida. Początkowo 
był on kapelanem w Wodzisławiu Śląskim, później w Kielczu 
w woj. opolskim. Przed I Wojną Światową ks. Weida wybra-
ny został posłem na Sejm pruski. 
 
 W 1926 roku utworzył się komitet budowy obecnego 
kościoła w Nieboczowach. Teren pod budowę podarowała 
rodzina Walentego Szulca i Błanczoka. 28 maja 1928 roku 
odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego przez ks. Bo-
rzuckiego. W tym samym roku doprowadzono budowę ko-
ścioła pod dach. W 1929 roku wybudowano wieże kościoła. 
W 1930 roku ukończono budowę nowego kościoła. Dnia 30 
listopada 1930 roku poświęcenia nowego kościoła dokonał 
ks. Dziekan Knosala z Pszowa. Od 1931 roku Nieboczowy 
stały się samodzielną parafią pw. Św. Józefa. W  Nieboczo-
wach pracowali: 
- ks. P. Pawełczyk 1931 - 1934 
- ks. J. Grzonka 1934 - 1937 
- ks. J. Rother 1937 - 1956 
- ks. S. Łowicz 1956 - 1987 
- ks. B. Nacioń 1987 - 2004 
- ks. J. Rudzki 2004 - 2013 
- ks. M. Pacwa 2013 - obecnie 
 
 W 1930 roku Nieboczowy liczyły 760 Katolików. W 
miejscowości była także szkoła ludowa 3 klasowa z 141 
dziećmi.  
  
 Istniejący wcześniej kościół z drewna dębowego z 
XIV w. rozebrano i przetransportowano do Parku Etnogra-
ficznego w Chorzowie, gdzie stoi po dzień dzisiejszy. 
 

Stanisław Brzęczek 

KRYMINAŁKI 
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Emeryci chcą deputatów 
 

Po zmianach w Kompanii Węglowej emerytowani górnicy, 
którzy znaleźli się w Spółce Restrukturyzacji Kopalń liczą na depu-
tat węglowy. Ich koledzy ze SRK otrzymują takie świadczenia. 
Kompania Węglowa pozbawiła emerytów deputatów w ub. roku. 
Czy odzyskają je teraz? Mają duże szanse. 
  
 Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o funkcjonowaniu gór-
nictwa węgla kamiennego z dnia 16 stycznia 2015 roku deputat nale-
ży się górnikowi, który uzyska prawo do emerytury i pracował w 
kopalniach przekazanych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Pienią-
dze za węgiel wypłaca wtedy ZUS. Emeryci liczą, że powinni dostać 
świadczenia. – Do marca kopalnie Brzeszcze, Piekary, Ruch Cen-
trum z KWK Bobrek-Centrum oraz Ruch Makoszowy z KWK So-
śnica-Makoszowy, przeniesione zostaną do SRK – mówi Jan Perlak 
(60 l.), emerytowany górnik z Bytomia. Urzędnicy z Kompanii Wę-
glowej nie wiedzą nic o uprawnieniach emerytów przeniesionych do 
SRK. – Ciężko jest nam odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie. 
Czekamy na rozporządzenia ministerialne w tej sprawie – mówi 
Tomasz Głogowski, rzecznik Kompanii Węglowej. Emeryci uważa-
ją, że pieniądze się im należą. – Pytałem kolegów, których kopalnie 
przeniesiono do SRK. Mówią, że dostają pieniądze za węgiel. Ekwi-
walent wypłaca ZUS, a kwota rozbijana jest na dwanaście miesięcy i 
dodawana do emerytury – mówi Jan Perlak (60 l.), były pracownik 
KWK Centrum w Bytomiu. Emerytom pozostaje uzbroić się w cier-
pliwość. Na przełomie lutego i marca cztery kopalnie trafią do SRK, 
wtedy będzie już wiadomo, czy ich emerytury górnicze powiększą 
się o ekwiwalent za węgiel. 

 
Za: „Fakt” 

 
 
Jedną nogą w nowej spółce 
 

Ruszyły działania związane z realizacją programu na-
prawczego Kompanii Węglowej. Jednym z jego założeń jest sprze-
daż czterech kopalń KW do spółki celowej Węglokoksu – Węglo-
koks Rybnicki Okręg Wydobywczy. W poniedziałek, 9 lutego, za-
rządu obu spółek podpisały przedwstępną, warunkową umowę 
sprzedaży. Umowa dotyczy 4 zorganizowanych części przedsiębior-
stwa Kompanii Węglowej – kopalń Rydułtowy-Anna, Marcel, Jan-
kowice i Chwałowice. Jak wyjaśnia Tomasz Głogowski, rzecznik 
prasowy Kompanii, umowa jest podstawą do przekazania tej firmie 
zaliczki za transakcję. Formalnoprawne przejęcie 4 rybnickich ko-
palń przez nowego właściciela nastąpi po spełnieniu wszystkich 
warunków określonych w umowie przedwstępnej, w tym uzyskaniu 
zgód administracyjnych i korporacyjnych. – To ważny etap procesu 
naprawy Kompanii Węglowej. Dalsze wdrażanie działań napraw-
czych polegać będzie na poprawie efektywności kopalń oraz budo-
wie nowego, silnego podmiotu, zdolnego do konkurowaniu na trud-
nym rynku węgla – powiedział Krzysztof Sędzikowski, Prezes Kom-
panii Węglowej. 
  
 Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy to spółka celowa 
znanego eksportera węgla – katowickiego Węglokoksu, powołana 
do życia w styczniu br. Pod koniec ubiegłego tygodnia, po przepro-
wadzonym konkursie, wyłoniony został dwuosobowy zarząd tego 
podmiotu. Na stanowisku prezesa zarządu powołany został Jerzy 
Polok. Ostatnio pracował na stanowisku kierownika Działu Zaku-
pów Węgla w Węglokoks S.A. Wiceprezesem ds. finansowych Wę-
glokoks ROW został Krzysztof Rzyski, związany w przeszłości 
m.in. z grupą ELEKTRIM. – Dla spółki celowej Węglokoks Rybnic-
ki Okręg Wydobywczy podpisanie umowy oznacza sfinalizowanie 
celu, do którego została powołana. Jest to także krok w kierunku 
zrealizowania jednego z głównych celów strategii spółki-matki – 

Węglokoks S.A. – na lata 2010 – 2015, którym jest bezpośrednie 
zaangażowanie w sektor wydobywczy. To kolejny ważny etap w 
kierunku wzmacniania całej Grupy Kapitałowej i jednocześnie nie-
zwykle istotny punkt restrukturyzacji całej branży górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce – podkreślił Jerzy Polok, prezes zarządu Wę-
glokoks ROW. 
  
 Podpisanie umowy, poprzedzające sprzedaż czterech kopalń 
rybnickich spółce Węglokoks ROW, jest punktem realizacji rządo-
wego programu naprawczego Kompanii Węglowej. Jak tłumaczył w 
rozmowie z TG Krzysztof Sędzikowski, prezes KW, najszybciej 
zrealizowanym punktem programu będzie przekazanie do SRK 
dwóch kopalń: Piekary i Brzeszcze. W drugiej kolejności do SRK 
przejdą zakłady wydobywcze, któ®e trzeba podzielić, czyli ruch 
Centrum kopalni Bobrek-Centrum oraz ruch Makoszowy kopalni 
Sośnica-Makoszowy. Proces rozdzielania ruchów może potrwać do 
2 miesięcy. Sośnica pozostanie w Kompanii Węglowej, natomiast 
wobec Bobrka zaawansowana jest transakcja sprzedaży do spółki 
Węglokoks-Kraj. Równolegle prowadzona będzie sprzedaż 4 kopalń 
rybnickich do spółki Węglokoks ROW, a końcowym akcentem pro-
gramu, który powinien zostać zrealizowany do czerwca, będzie zby-
cie pozostałych w KW 7 kopalń do spółki utworzonej przez Węglo-
koks. Wcześniej udziały w tym podmiocie powinni objąć nowi in-
westorzy, dzięki czemu podniesiony zostanie kapitał spółki.  
 

Za: „Trybuna Górnicza” 

 

 

Co dalej z rydułtowskim szpitalem? 

 20 lutego w rydułtowskim Urzędzie odbyła się sesja Rady 
Miasta, na której z punktów była dyskusja nad sytuacją w jakiej 
znalazł się rydułtowski szpital.  

 Wielkie emocje wywołała nie tyle sama sytuacja szpitala co 
plan naprawczy. Ten zakłada bowiem połączenie niektórych oddzia-
łów i przeniesienie ich w jednym przypadku do Rydułtów, a w 
trzech do Wodzisławia Śląskiego. W ramach tych zabiegów do Ry-
dułtów miałby zostać przeniesiony oddział pediatryczny, natomiast 
do Wodzisławia przeniesiono by oddziały: urazowo-ortopedyczny, 
ginekologiczno-położniczy oraz neonatologiczny. Likwidacji miałby 
ulec oddziały rehabilitacyjne.  

 Wywołało to falę oburzenia ze strony mieszkańców Ryduł-
tów, którzy zdają sobie sprawę, że oddział położniczy jest jednym z 
najmocniejszych punktów rydułtowskiego szpitala i jego przeniesie-
nie do Wodzisławia może doprowadzić do upadku placówki.  

 Pomysłu bronią Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim pani 
Bożena Capek oraz władze Powiatu. Przekonują, że szpital generuje 
tak ogromne straty, że konieczna jest reorganizacja. Jak zapewniają, 
zmiany nie spowodują zwolnień.  

 Po burzliwej dyskusji radni jednogłośnie ustalili apel do 
władz powiatowych by powołać grupę roboczą do rozwiązania tego 
problemu składającą się z reprezentantów wszystkich zainteresowa-
nych stron. Starosta Tadeusz Skatuła zapewnił, że taka grupa po-
wstanie. Pozostaje nam więc cierpliwie czekać na efekty prac i usta-
lenia.  

Łukasz Majer  



KLUKA 352/1 Kwietnia 2015 Z PRAC URZĘDU MIASTA 16 
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU 

za okres od 20 lutego do 18 marca 2015 roku 

Referat Inwestycji 
 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ 
 
W dniu 12 marca wprowadzono oznakowanie tymczasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na odcinku od 
ulicy Raciborskiej do ulicy Obywatelskiej. Planowany do 
modernizacji odcinek drogi Radoszowskiej został wyłączony 
z ruchu za wyjątkiem dojazdu mieszkańców do posesji. 
Wartość robót budowlanych: 3 525 926,47 zł. 
Termin realizacji zadania: 2 listopad. 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI 

STRZELCÓW BYTOMSKICH I JAGIELLOŃSKĄ 
 
Wykonano przebudowę gazociągu. Trwają prace z związane z 
przebudową sieci elektroenergetycznych. Przystąpiono do 
wykonania koryta pod drogę. 
Wartość robót budowlanych: 479 700,00 zł. 
Termin realizacji zadania: do 15 czerwca. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BU-

DYNKU GIMNAZJUM NR 1 
 
Kontynuowane są prace projektowe związane z termomoder-
nizacją budynku szkoły, modernizacją instalacji C.O, wenty-
lacją mechaniczną sali gimnastycznej oraz systemem instala-
cji fotowoltaicznej. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 marca. 
Wartość prac projektowych 47 970,00 zł. 
 
 
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMU-

NALNYCH (PSZOK) 
 
Wykonano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 
tynki wewnętrzne budynku socjalno-biurowego. Dokonano 
ocieplenia budynku. Zabudowano separator wód deszczo-
wych, kanalizację deszczową oraz wodociąg. 
Wartość prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi: 39 
350,00 zł 
Wartość robót budowlanych: 1 116 650,00 zł 
Łączna wartość zawartej umowy: 1 156 000,00zł 
Termin realizacji zadania: 30 czerwca. 
 
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PUNKTU SELEK-

TYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(PSZOK) 

 
W dniu 27 lutego otwarto oferty na wykonanie robót. W wy-
znaczonym terminie wpłynęło 14 ofert na kwoty od 184 50-
0,00 zł do 329 960,73 zł. Trwa badanie ofert. W dniu 4 marca 
zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Edytą 
Połomską „Studio Połomscy”.  
Wartość zawartej umowy: 1 790,00 zł. 
 
ODWODNIENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNO-

RODZINNYCH NAD SKARPĄ PKP 
 

W dniu 20 lutego został przekazany wykonawcy teren budo-
wy. Roboty rozpoczęły się od 16 marca. Została zawarta 
umowa na użytkowanie terenu z PKP PLK S.A. 
Wartość robót budowlanych: 44 052,01 zł. 
Planowany termin wykonania zadania: 15 czerwca. 
 
MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWODNIENIE 
 
W dniu 12 marca dokonano zgłoszenia robót budowlanych. 
Przekazanie terenu budowy nastąpiło 18 marca. 
Wartość robót budowlanych: 65 269,30 zł. 
Planowany termin wykonania zadania: 15 czerwca. 
 
MODERNIZACJA UL. RADOSZOWSKIEJ – BOCZNEJ  
 
Do postępowania przetargowego zgłosiły się 22 firmy. War-
tość ofert mieści się w przedziale od 261 311,74 zł do 532-
 739,52 zł. Trwają prace komisji przetargowej. W dniu 19 
lutego zostało rozesłane zapytanie na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego. Do dnia 25 lutego zostały złożone 3 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Olbak Arkadiusz Ol-
borski”. Wartość oferty 3 075,00 zł. Z firmą w dniu 3 marca 
została zawarta umowa. 
 
 
BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 
Firma AT GROUP z Krupskiego Młyna opracowała aktuali-
zację programu funkcjonalno-użytkowego. Trwają przygoto-
wania do ogłoszenia procedury przetargowej. 
Wartość umowy (projekt): 6 396,00 zł. 
Termin wykonania (projekt): 13 lutego. 
 
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA 

TRAUGUTTA 
 
Została opracowana dokumentacja projektowa. Zgłoszono 
zamiar wykonania robót budowlanych. 
Wartość prac projektowych: 5 000,00 zł 
Termin wykonania: 30 marca. 
 
MODERNIZACJA ULICY LIGONIA 
 
Wysłano zapytanie ofertowe do pracowni projektowych.  
Termin składania ofert: 16 marca. 
 
MODERNIZACJA UL. OSIEDLE NA WZGÓRZU – ETAP 

I 
 
W dniu 6 marca w wyniku przeprowadzonego zapytania ofer-
towego podpisano umowę z Edytą Połomską „Studio Połom-
scy” na opracowanie dokumentacji projektowej. 
Wartość prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi: 7 
850,00 zł 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 czerwca. 
 
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO 

TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ 
 
Biuro projektowe Szafron Szendzielorz Projekt opracowuje 
dokumentację projektową. 



KLUKA 352/1 Kwietnia 2015 WIEŚCI Z GMINY LYSKI 17 
Wartość umowy: 177 120,00 zł. 
Termin wykonania: 30 listopada. 
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POŻAR-

NEJ PRZY UL. R. TRAUGUTTA 
 
Trwają prace projektowe. W dniu 2 marca Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję zezwa-
lającą na zniszczenie siedlisk ptaków, których gniazda są zlo-
kalizowane na budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 
Wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim: 29 
400,00 zł. 
Termin opracowania dokumentacji: 15 kwietnia. 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PU-

BLICZNEGO NR 4 
 
Trwają prace projektowe związane z wymianą instalacji elek-
trycznej. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 23 marca. 
Wartość zawartej umowy: 3 690,00 zł 
 
PARKING ENGELSA-PLEBISCYTOWA R. TRAUGUTTA 
 
Trwają prace projektowe. 
Wartość umowy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: 4 
920,00 zł. 
 
Wieści z Gminy Lyski 

 
POMOC POTRZEBUJĄCYM 
 

Coraz więcej chorych korzysta w warunkach domo-
wych ze sprzętu medycznego utrzymującego ich przy życiu. 
W przypadku awarii energetycznych ich respiratory, ssaki 
medyczne czy koncentratory tlenu wymagają zapasowego 
źródła prądu. Gmina Lyski chce pomóc tym mieszkańcom, 
którzy z takowej pomocy mogą być zmuszeni korzystać. 
Trwają więc działania zmierzające do systemowego skoordy-
nowania działań w tym zakresie. Osoby chore korzystające z 
tego typu urządzeń oraz ich bliscy, czy sprawujący nad nimi 
opiekę, proszeni są o kontakt z inspektorem ds. zarządzania 
kryzysowego UG Lyski – tel. 32 4300051 wewn. 131. Kolej-
nym etapem będzie utworzenie bazy danych chorych na pod-
stawie ankiet  zawierających rodzaj aparatury, sposób kontak-
tu z chorymi i inne niezbędne informacje. Z uwagi na pouf-
ność tych informacji zainteresowani muszą na to wyrazić 
pisemną zgodę. Uzupełnianie bazy danych będzie miało cha-
rakter ciągły i każdy nowy chory może zostać wprowadzony 
do bazy. Urząd Gminy Lyski zakupi niezbędny do tych dzia-
łań sprzęt oraz wyznaczy jedną z miejscowych OSP do obsłu-
gi systemu. 
 
ZOSTAW SWÓJ 1% W GMINIE LYSKI 
 
Lista Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Gminy Lyski: 
1.) Uczniowski Klub Sportowy GRACZ (nr KRS: 00003-
42865) 
2.) Fundacja PARTNERSTWO (nr KRS: 0000197334)  z 
dopiskiem: 
- Ludowy Klub Sportowy Czarni Nowa Wieś 
ul. Sportowa 1, 44- 295 Nowa Wieś 

lub 
- Ludowy Klub Sportowy Raszczyce 
ul. Raciborska 64, 47- 435 Raszczyce  
lub  
- Ludowy Klub Sportowy  Pstrążna  
ul. Gustawa Morcinka, 44- 284 Pstrążna  
3.) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych  RP (nr KRS: 
0000116212) z dopiskiem  
OSP w …...., adres………………………  
4.) Stowarzyszenie RODZINA na rzecz dzieci i młodzieży z 
trudnych rodzin (nr KRS: 0000065478) 
5.) Stowarzyszenie SUMINA  na rzecz odnowy i rozwoju 
Górnego Śląska (nr KRS: 0000257288) 
6.) Niemiecko- Polska Fundacja na rzecz Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lyskach (nr KRS: 000350090) 
 
Organizacje pozarządowe z obszaru Gminy Lyski przezna-
czają środki z 1% na realizację projektów dla mieszkańców! 
 
PROFILAKTYKA I ŚWIADOMOŚĆ MOŻE URATO-
WAĆ ŻYCIE  
 
 11 marca w Sali OSP Lyski odbyło się spotkanie z 
zakresu profilaktyki chorób nowotworowych. Wykładowcą 
była dr n. med. Iwona Wziętek pracownik Centrum Onkologii 
– Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach. Pod-
czas spotkania zebrane panie mogły wysłuchać wykładu na 
następujące tematy „Rak szyjki macicy jako choroba przeno-
szona drogą płciową” oraz „Profilaktyka i wczesne wykrywa-
nie raka piersi”. Po zakończonych wykładach pani doktor 
przeprowadziła instruktaż badania piersi na fantomie. Głów-
nym celem spotkania było podniesienie świadomości kobiet 
na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi. 
 
WYBÓR SOŁTYSÓW 
 
 We wszystkich sołectwach 
Gminy Lyski odbędą się zebrania na 
których wybrani będą sołtysi na ko-
lejna czteroletnią kadencję. Odbyło 
się już zebranie wyborcze w sołec-
twie Dzimierz, gdzie jednogłośnie  
sołtysem został wybrany pełniący tą 
funkcje od 6 lat Gabriel Patron. 
 
BABSKI COMBER W NOWEJ WSI 

  
 Na tegorocznym Babskim Combrze, który odbył się 16 
marca, bawiła się blisko setka pań. Tym razem motywem 
przewodnim były korale. Uczestniczki zobaczyły spektakl pt. 
„Jo ci przaja, ty mi przajesz czyli Romeo i Julia po ślonsku”, 
w którym wystąpili młodzi aktorzy – podopieczni Świetlicy 
Środowiskowej oraz dorośli mieszkańcy Nowej Wsi i człon-
kinie Koła Zwonowianki. Następnie panie z kabaretu przy 
KGW Pstrążna i KGW Dzimierz rozbawiły wszystkich swo-
imi najnowszymi skeczami. 
Dziesięć pań skorzystało z 
porady kosmetyczki i prze-
szło małą metamorfozę po-
przez profesjonalny makijaż.  
 

Krzysztof Kluczniok 
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 Historia pewnego domu cz. 1 
Wspomnienia - Albertyna Wronka 
  
Albertyna Wronka ur. 12.12. 1866 w Radoszowach. 
 W Radoszowach z pola żniwa mieli liche. Ziemia była 
bardzo gliniasta. Ziemniaki przeważnie wygniły, a z rży 
(żyta) rodziła się stokłosa. Roli nie mogli dać orurkować 
(drenować), bo nie było na to pieniędzy. Potem wymyślili 
ośmioskibowe, więc żyto i ziemniaki lepiej się udawały. 
Mieszkaliśmy w drewnianym domu. Ja byłam najstarsza. Po-
woli przybywało nas. W 1875r rodzice postanowili dobudo-
wać nowy murowany dom. 

 
Ponieważ ziemia była gliniasta, to dali narobić i wy-

palić cegły na swoim polu. Jedno pole było piaszczyste, to 
brali piasek na budowę. Rodzice zaciągnęli pożyczkę 700 
talarów. Potem było jeszcze ciężej, bo trza było płacić odset-
ki. Ojciec pracował na kopalni, a my dzieci pomagaliśmy 
matce w polu. Wszystkich dzieci było 9. Z tego pomarło 
trzech i zostało nas 6-cioro. Gdy miałam 8 lat musiałam paść 
2 krowy i cielę na miedzy. Nieraz latem smykały (ciągnęły) 
mnie na powrozie kawał drogi. Musiałam paść, bo matka nie 
mogła teraz trzymać służącej (pasterki) z powodu pożyczki i 
spłaty długu. To jeszcze było dobrze, że do szkoły szłam po 
południu, bo mogłam paść do południa. Jak byłam w wyższej 
klasie, to do szkoły chodziłam do południa, wtedy musiała 
paść moja siostra Agata, bo szkołę miała po południu. Trzeci 
z kolei był brat Konstanty. On po szkole wolał iść na kopal-
nię, niż paść krowy. Na wykazie (zaświadczeniu) dopisał 
sobie 2 lata więcej. Drugi brat Emanuel zrobił tak samo, więc 
tylko ja z Agatą pomagałyśmy w gospodarstwie. Jedna siostra 
Maria poszła  do Lysek, bo byliśmy krewnymi Józefa Bene-
dykta Połednika. [Połednik utworzył fundację pomagającą 
członkom rodziny „Dom Ubogich pod Wezwaniem św. Józe-
fa” - przyp.] Tam mogła się uczyć do 16-stego roku życia. 
Potem dostała 300 marek i dużo oblecza. Kiedy szła do domu 
zachorowała na lanzak (płuca) i zmarła. Za nią był jeszcze 
młodszy brat Maksymilian. Ten za pierwszą stawką 
(poborem) poszedł do marynarki. Podczas manewrów zazię-
bił się. Był przy telefonach, nie mógł się od nich oddalić, a 
było bardzo zimno. Znaleźli go bez przytomności i dali do 
lazaretu. Potem pół roku leczył się w szpitalu w Wilchowach 
Gdy wrócił  ciągle pokasływał, prawe płuco miał zdrowe, a 
lewe zagojone. Poszedł na kopalnię Pracował na dole jako 
maszynista. Pewnego dnia dźwignął coś ciężkiego na kopalni, 
puściła mu się krew, nie umieli jej zatrzymać. Okładali lo-
dem, łykał lud, lecz to nie pomogło i umarł. 

 
Mając 20 lat z pośród kilku kawalerów wybrałam 

sobie Józefa Żydka ur. 19.03.1861r., za którego wyszłam za 
mąż (1886r.). Myślałam, że będzie lepiej, że będę pracować 
już dla siebie, ale to nie było tak łatwo jak mi się zdawało. 
Mój mąż otrzymał 3 morgi ziemi, a ja krowę i 300 talarów. 
Jednak było to trochę za mało na zapoczątkowanie gospodar-
stwa. Wtedy mąż pracował na kopalni „Leona” (teraz 
„Rydułtowy”) Pierwszy miesiąc przynosił 24 marki, drugi 30 
marek,   a po kilku miesiącach 36 marek, zaś po roku 40 ma-
rek. Na utrzymanie zużyłam 20 marek, resztę odkładałam. 
Przeniosłam się z Radoszów do domu męża w Rydułtowach. 
Trwało to ponad rok, bo przyszły sądy o miedzę. Matka męża 
dycki (zawsze) mówiła, że miedza była szersza, a sąsiad Ran-
czyk ją zaorał i teraz jeździł po naszym. Miernik znalazł ka-

mień i pasowało jak mówiła teściowa. Jednak, gdy sąsiad 
zaczął pyskować, to mąż dał mu w pysk. Sąsiad zaskarżył 
męża. Chciałam, żeby się pogodzili, jednak się nie dało. Mąż 
musiał zapłacić 5 marek kary, a 10 marek kosztów sądowych. 
Potem wynikła sprawa z wygonem. Sąsiad zaskarżył męża, 
jego matkę  i siostrę Franciszkę jako spadkobierców, że już 
30 lat poprzednicy chodzili po wygonie. Chodź teściowa mó-
wiła, że wygon był szerszy, a on go przyorał, nie miała świad-
ków, więc przegrali. Sąd trwał 2 lata. Koszty za to wyniosły 
500 marek. My byliśmy w stanie zapłacić naszą część, lecz 
matka i siostra męża nie miały pieniędzy. Matka dała mężowi 
6 morgów roli i mąż spłacił koszty sądowe. Mieliśmy teraz 9 
morgów pola. Teściowej musieliśmy jeszcze płacić dożywo-
cie z tych 6-ciu morgów pola: 15 cetnarów ziemniaków, 1,5 
tony węgla rocznie, 2kg masła miesięcznie, 2 cetnary żyta, 
oraz 8 m3 drzewa. Nie było by to dużo, gdyby nie susza, a 
potem deszcze. Po spłaceniu długu postanowiliśmy wybudo-
wać dom dla nas  i teściowej, bo dom drewniany zabrała sio-
stra męża Barbara Żydek-Iskała. Po trochu zwoziliśmy mate-
riał na budynek. Moja siostra Agata pomagała mi budować. 
Furman brał 1 markę od fury. Nawieźliśmy 120 fur żużlu z 
kopalni. Potem kopalnia „Erbreich” sprzedawała koksowe 
piece, to nabuliliśmy (nabraliśmy) tej cegły 50 fur. Sprzeda-
łam krowę za 40 talarów (120 marek) i kupiłam wapno. Mój 
ojciec pomagał pół dnia gasić wapno. Wodę musiałam wozić 
na tragaczu (taczce) 40m pod górę w beczce od harenków 
(śledzi). Od ucisku szlei miałam strupy, boki mnie bolały – 
byłam w ciąży. Najmować do roboty nie chcieliśmy nikogo, 
bo liczyliśmy się z pieniędzmi. Dobrze, że byłam silna i zdro-
wa. Przypadał nam konsek lasu, to cieśle z kopalni ścinali pół 
dnia drzewa i ciosali na belki, a co grubsze to na piłę (tartak) i 
na deski. Pod koniec kwietnia 1895r zaczęliśmy murować. 
Szło dość szybko, zbudowaliśmy kuchnię, pokój dla nas, po-
kój dla teściowej oraz chlew i zabrakło cegły. Ponieważ nie 
było w pobliżu cegielni, musieliśmy zrobić cegły sami na 
własnym polu. Na Piotra i Pawła 29.06.1895r już wprowadza-
liśmy się do nowego mieszkania. 26.09.1895r przybył nam 
jeszcze jeden wrzaskot Edmund. Było to czwarte dziecko. 
Najstarszy Leon urodził się w 1887r, umarł mając pół roku. 
Potem była Anna ur.1889r i Wacław urodzony w 1892r. 

 
Ojciec mój i brat Konstanty postawili płot. Słupów 

mieliśmy pod dostatkiem i trochę sztachet, resztę dokupiliśmy 
w tartaku. Mieliśmy ogrodzony cały sad i podwórze. Bardzo 
się cieszyłam, że z mojej ciężkiej  pracy, wyszło takie rodzin-
ne gniazdeczko. Nasza strona została wydelowana, a druga 
strona wyłożona okorkiem i wylepiona gliną, którą mieliśmy 
z dołu wykopanego na piwnicę. Wynosiłam po dwa wiadra 
rozrobioną glinę po schodach i wylepiałam, bo kto miał to 
robić, kiedy już w kapsie (kieszeni) pieniędzy nie było. Mąż 
zaś pracował na kopalni od rana do wieczora ( w systemie 6 – 
18 – 12 godzin). Wziął sobie tylko miesiąc bezpłatnego urlo-
pu, bo pieniądze były potrzebne. Tu na tych naszych kopal-
niach mąż bardzo mało zarabiał, więc żeby jak najprędzej 
spłacić długi, to w 1895 r wyjechał na 2 lata do Westwalii. Po 
miesiącu przesłał 50 marek, które miałam na utrzymanie trzy-
miesięczne rodziny. Za następne 3 miesiące otrzymałam 150 
marek, po które przyszedł wierzyciel. Strasznie się narobiłam 
na tych 9 morgach roli mając troje małych dzieci. Dobytek 
nasz składał się z krowy, jałówki, dwóch prosiąt ,kur, gęsi i 
kaczek. Sama męczyłam się ¾  roku pasąc bydło aż do żniw. 
Potem musiałam wziąć  
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15-letnią dziewczynę, która pasła bydło i dawała pozór 
(uważała) na dzieci. Mogłam teraz skludzić (zwozić) zboże 
do stodoły u sąsiadki. Młóciłam tydzień z  czterema kobieta-
mi na zwrocki (zmianę). Jak wymłóciłyśmy u mnie, to po-
szłyśmy młócić drugiej, potem trzeciej i czwartej. Trwało to 
około 6 tygodni. Potem trzeba było kopać ziemniaki i skosić 
koniczynę. Miałam za dużo pracy. Ojciec zrobił mi taką 
skrzynię na naszym półwozie i tak zwoziłam ziemniaki z tą 
dziewczyną na tzw. lajerce. Gdy wykopali ziemniaki moi 
rodzice, przyszli mi pomóc siostra Agata, oraz brat Konstanty 
z bratową Matyldą z Dzierżęgów. Potem jeszcze trzeba było 
zwozić kapustę, ćwikłę, kłaki (brukiew) i kukurydzę. Co nie 
wlazło do piwnicy poszło do broga. Tak skończyła się ciężka 
jesienna praca. Gdy mąż przyjechał z Westwalii,  to wybudo-
waliśmy stodołę. Daliśmy tylko filary murowane, a słupy 
drewniane. Dokupiliśmy trochę desek i mieliśmy stodołę go-
tową z dwoma sąsiekami. Było dużo uciechy, że nie musieli-
śmy prosić nikogo o przechowanie zboża. Przybywało dzieci, 
w 1897r urodził się Jan, w 1899r Stefan. W 1901 umarła te-
ściowa. Daliśmy jej izbę wymalować i kupiliśmy do niej me-
ble. Przez 15 lat mieszkaliśmy z teściową i bratową( szwa-
gierką?) Franciszką. Postanowiliśmy dobudować chlew, a z 
chlewa zrobić czwartą izbę. Pożyczyliśmy znów pieniędzy. 
W murowanym chlewie były 2 krowy i jałówka, chlewik na 
świnie i gęsi. 20 października urodził się Karol. Na zimę 
sprzedałam 2 świnie i krowę. Przez zimę jedliśmy żur, kapu-
stę i groch. Jajka i część mleka sprzedawałam, żeby spłacić 
długi. W 1902r urodził się Emanuel, a w 1904r Maria. W 
1904r mąż miał ciężki wypadek na kopalni. Złamanie krzyża i 
dwóch żeber. Leżał 2 lata  w szpitalu i nosił potem skórzany 
gorset. Nie mógł pracować i schylać się. Teraz jeszcze gorzej 
było żyć z renty z tak liczną rodziną.  (cdn) 

 
Na podstawie pozostawionych  

rękopisów opracowała  
Świetlana Ciesielska   

 
 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi w sprawie deputatu węglo-
wego na rok 2015 
 
1) Czy jest szansa, że deputaty dla emerytów górniczych 
na rok bieżący zostaną przywrócone dla wszystkich eme-
rytów, tj. i tych, którzy nie domagają się tego świadczenia 
poprzez procedurę administracyjno sądową? 
1) Naszym zdaniem nie, bo tym razem Zarząd Kompanii Wę-
glowej S.A. nie popełnił błędu decyzyjnego dot. zabrania 1 t. 
węgla. Swoim pismem poleconym z dnia 24 września poin-
formował o likwidacji prawa emerytów do deputatów, czym 
dopełnił trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Osoby 
więc, które nie odwołały się do 31 grudnia 2014 roku nie zło-
żyły tym samym „deklaracji węglowej” na rok 2015. 
2) Czy osoby, które nie złożyły odwołania od decyzji Kom-
panii Węglowej z dnia 24 września utraciły wszelką szansę 
na odzyskanie deputatu? 
2) Znacznie utrudniły, bo nie złożono w ustalonym trybie 
deklaracji węglowej. Ale pozostaje droga sądowa, czyli za-
skarżenie informacji kompanii Węglowej z dnia 24 września 

2014 roku, która naszym zdaniem nie spełniła wymaganej 
formy wypowiedzenia świadczenia. 
3) Czy preferowana przez was kancelaria prawna jest 
gotowa reprezentować nasze indywidualne roszczenia, i 
gdzie można składać stosowne dokumenty i pełnomocnic-
twa, oraz w jakim terminie? 
3) Tak, kancelaria jest przygotowana i pierwsze kroki admini-
stracyjno prawne podejmiemy w miesiącu kwietniu w stosun-
ku do osób, które już złożyły wymagane dokumenty. Zainte-
resowanych zapraszamy do siedziby kancelarii w Rybniku 
(ul. Powstańców Śląskich 3) lub do naszej siedziby – Towa-
rzystwa Miłośników Rydułtów (ul. Traugutta 289). Pierwsza 
grupa wniosków emeryckich będzie oddana do negocjacji lub 
ewentualnych procesów sądowych w miesiącu kwietniu, zaś 
druga grupa w miesiącu lipcu. 
4) Czy w przypadku przegranego procesu będziemy pono-
sić dodatkowe koszty? 
4) Nie. Opłaty kancelaryjne wnoszone przy składaniu doku-
mentów są jedynymi kosztami. Koszty ewentualnych przegra-
nych procesów poniesie kancelaria. 
5) Czy pełnomocnictwa składane przez nas w roku 2014 
dotyczą również deputatu na rok 2015? 
5) Nie, gdyż podpisywano pełnomocnictwo dla kancelarii z 
ograniczeniem do dochodzenia uprawnienia deputatu doty-
czącego jednej tony za rok 2014. Wycofanie pozwu z sądu w 
tej sprawie nie eliminuje możliwości dochodzenia prawa do 
deputatu za rok 2015, ale pod warunkiem złożenia potrzeb-
nych dokumentów i nowego pełnomocnictwa.  

 
Prezes TMR 

Henryk Machnik 

 

Region biegał 
  
 Drugiego dnia wiosny, 22 marca 2015 r. MOSiR 
„Centrum” w Wodzisławiu Śląskim, we współpracy z lokal-
nym magistratem i MKP Odra Centrum, zorganizował VII 
bieg crossowy pod nazwą „Błękitna Wstęga Balatonu”. W 
zawodach wzięło udział 139 osób z naszego regionu. 
 Kryjąca się pod poetycką nazwą trasa imprezy została 
wytyczona na terenie rekreacyjnym „Balaton” przy ul. Brac-
kiej. Zawodnicy startowali nad zbiornikiem wodnym, którego 
brzegiem biegli przez niecały kilometr. Następnie musieli się 
zmierzyć z częścią leśną, pełną takich przeszkód jak: wąskie 
dukty, korzenie drzew, powalone konary, błoto, glina, drew-
niana kładka, czy strome podbiegi. Dystans pętli wynosił 4 
km. Panie miały do pokonania jedno okrążenie, a panowie 
dwa. 
 Wśród kobiet tryumfowała Dominka Bielecka. Na 
mecie wyprzedziła drugą Agatę Warło i trzecią Petrę Pasto-
rovą. Najszybszym z mężczyzn okazał się z kolei Daniel Dul-
ski. Dwukrotne pokonanie Błękitnej Wstęgi zajęło mu 30 
minut i 34 sekundy. Drugie miejsce podium przypadło Piotro-
wi Magierze (30:40) a trzecie Tomaszowi Wróblowi (31:35). 

Po biegu na zawodników czekały pamiątkowe meda-
le, kiełbaski z grilla, dekoracja zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach oraz loteria z atrakcyjnymi nagrodami.  

 
Kuba Abrahamowicz 



KLUKA 352/1 Kwietnia 2015 ŻYCZENIA 20 
 

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! 

Życzy Poseł na Sejm RP Ryszard Zawadzki 
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Świąteczna wystawa Pikotek w RCK FENIKS 

 22 marca w RCK Feniks rydułtowicy mieli okazję zo-
baczyć najnowsze dzieła sztuki wykonane przez panie z do-
skonale wszystkim znanej grupy „Pikotki”. Misternie wykona-
ne hafty z motywami świątecznymi aż prosiły się o to, by zna-
leźć się jako ozdoby w naszych domach na Wielkanoc. Warto 
zaznaczyć, że choć z pewnością dla ich twórczyń dzieła te są 
bezcenne, to jednak można je było nabyć. Odbywająca się już 
po raz kolejny świąteczna wystawa z każdą kolejną edycją 
nabiera renomy i powoli wpisuje się w kalendarz cyklicznych 

wydarzeń w 
naszym 
mieście. 

Łukasz 
Majer 

 

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla  

Leszek Adamczyk 
Jerzy Klimanek 
Bożena Freund-Konieczny 
Alicja Kołodziej 
Łucjan Mrozek 
Jolanta Otawa 
Franciszek Paprotny 
Krystyna Paszenda 
Andrzej Pawlus 
Jerzy Piechulek 
Andrzej Połomski 
Krystyna Widera 
Zbigniew Wycisk 
Andrzej Zając 

Informujemy że w każdą środę 
w siedzibie Towarzystwa Miło-
śników Rydułtów można uzy-

skać bezpłatne porady prawne. 
Prawnik przyjmuje w godzi-

nach 13:00—15:00. Obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy w siedzi-

bie TMR.  
Zainteresowanych bezpłatnymi 

poradami  
prawnymi z poza miasta Ry-
dułtowy odsyłamy na stronę 

internetową:  
www.fopc.org.pl 
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Moje rozważania 

 
Mamy wiosnę 
i trudno nie 
zauważyć, że 
na razie musi-
my się wsty-
dzić za brud i 
śmieci w na-
szym mieście. 
Jest to szcze-
gólnie wi-
doczne w nie-

dzielę, bo w soboty nie pracują służby komunalne. Każdy mo-
że pokazać miejsca szczególnie zaśmiecone. Dla mnie takim 
miejscem jest rejon dworca kolejowego i tereny przyległe do 
ulicy Leona. Kto przyjeżdża pociągiem lub chodzi na kopalnię 
wyrabia sobie o nas jako mieszkańcach określone zdanie. Kto 
śmieci – podejrzewam, że parkujący w tym rejonie kierowcy. 
Ale jakoś nie ma nikogo, kto chciałby ten teren posprzątać. 
TMR organizuje akcję sprzątania 24 kwietnia na terenach 
„Machnikowca” – tereny zalesione (zapraszamy mieszkańców 
– patrz ogłoszenie).  

 
Trwa kampania prezydencka. To co słyszę od kandy-

datów na Prezydenta świadczy, że albo kandydaci nie wiedzą 
jakie są kompetencje Prezydenta, albo celowo głoszą hasła 
radykalnej zmiany Konstytucji, a na to raczej nie ma szans. Ja 
osobiście będę głosował na kandydata, który swoimi wypo-
wiedziami nie zaognia już obecnego konfrontacyjnego kursu 
w stosunku do Rosji.  

 
Jako TMR przejęliśmy na siebie rolę obrońcy emery-

tów górniczych. Robimy to z przekonaniem, że to co zrobiono 
ze świadczeniami dla emerytów górniczych to zerwanie więzi 
zakładu z emerytami, zerwanie z historyczną, chlubną prze-
szłością górnictwa, to zanegowanie tradycji górniczej. Temu z 
całą stanowczością się sprzeciwiamy. Stąd też nasze zaanga-
żowanie w sprawę deputatów węglowych. Ekonomika, obecna 
słabość Kompanii, to wszystko wymaga zmian – emeryci to 
rozumieją, ale pytają czemu do rozmów o zmianach ich doty-

czących emerytów się nie zaprasza. Nie będę dziś pisał ani 
krytykował liderów związkowych, bo już pokazali swą ma-
łostkowość i zadufanie. Tak jak wielu innych, twierdzę, że 
potrzebna jest rzeczowa debata nie tylko o deputatach, ale o 
związanych z tym ciepłownictwie, o niskiej emisji, bo trzeba 
znaleźć drogę porozumienia i efekt, że na Śląsku ogrzewanie 
będzie tańsze – jako rekompensata za to, że wydobywany na 
tym terenie jest węgiel i dotykają nas z tego tytułu inne uciąż-
liwości. Tanie ogrzewanie to rezygnacja z pieców a podłącze-
nie do ciepłociągów to wreszcie uzyskanie czystego powietrza 
i oczekiwane zwycięstwo w walce z niską emisją. Jak to zro-
bić, kto ma dać przykład, przyzwolenie – to  wyzwania dla 
polityków i samorządowców.  

 
Mamy obecnie gorący temat – szpital. Niestety ten 

temat wraca jak bumerang z każdą kadencją. Dwa razy aktyw-
nie włączałem się w obronę szpitala, a teraz widzę wyraźnie 
że kłopoty finansowe szpitala są głównie wynikiem faktu, że 
mamy w powiecie dwa szpitale o podobnym potencjale i na-
wet połączenie w jeden administracyjny organizm nie zmieni-
ło sytuacji, bo istnieje podział na „wasz i nasz” szpital. Co 
mówiono na temat szpitala przeczytasz Czytelniku w odręb-
nym artykule, ale ja chciałbym usłyszeć od fachowców czy 
obecny stan można jeszcze utrzymać, a jeśli nie, to co w za-
mian? Pamiętam pomstowanie na zamysły prywatyzowania 
ośrodków zdrowia. Dziś są. Przyjmują wielu pacjentów, choć 
narzekania nadal są, bo niestety chory człowiek jest wyczulo-
ny na wszelkie niedogodności systemu zdrowia. 

 
 Dawno nie pisałem o sporcie. A sport w Rydułto-

wach, zwłaszcza w grupie szkolnej zasługuje na popularyza-
cję. Mamy doskonałe sekcje a nawet klasy piłkarskie, kolar-
skie, sekcje w sportach obronnych, czy wreszcie sporty gdzie 
głównym atutem jest umysł, czyli szachy i inne gry planszo-
we. Nie wymieniłem wszystkich sekcji, ale warto by zarządy 
poszczególnych klubów i sekcji wznowiły współpracę z naszą 
Redakcją i informowały o osiągnięciach, planach ale i kłopo-
tach. Redaktor Naczelny gazety jest tym szczególnie zaintere-
sowany.  

Henryk Machnik 

Do Mieszkańców Rydułtów  

i Gmin Sąsiednich 
 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów już od 22 lat prowadzi szereg skutecznych działań w dziedzinie kultury, zachowa-
nia tradycji, zwłaszcza śląskich, przedsięwzięcia na rzecz ekologii, pomoc szkołom i służbie zdrowia, działania pro obywatel-
skie. 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 osoby które zadeklarują ofiarowanie 1% podatku mogą uzyskać nieodpłatne wypełnienie 
deklaracji PIT. Gwarantujemy również, że osoby,  które zaznaczą na PIT że życzą sobie podać nazwisko dar-
czyńcy, zostaną opublikowane w gazecie „Kluka”, na naszym profilu na Facebooku i  naszej stronie interne-
towej www.tmrrydultowy.pl. Emeryci, którzy zadeklarują 1% podatku proszeni są o dostarczenie do siedzi-
by TMR-u rozliczenia ZUS celem wypisania PIT 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy 
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BIURO RA-

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

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

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

44-370 Pszów, 
ul. Pszowska 545   

czynne:  
pn.-pt. 8.00 – 16.00 

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

 
Felgi 

aluminiowe, stalowe 

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

  Wulkanizacja  
              wymiana tłumików 

 

Najnowsza technologia  

PIASKOWANIE  
                 spawanie 
PROSTOWANIE malowanie 

Sprzedaż ekogroszku 

z KWK Piekary 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  

sklep  

LEWIATAN  

w  

Rydułtowach 
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BANK SPÓŁDZIELCZY  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

TEL 324553363, 324553442 
 

Filia Rydułtowy 
Ofiar Terroru 27 

tel 324577291,324578533 
TT 

• 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  

gospodarczą i rolniczą 
www.bswodzislaw.pl 

Ku przestrodze w Święta Wielkanocne !!! 
Wielkanoc, czyli parę kilo w trzy dni 

 
      „Widzę wyraźnie, 
      Jak Wernyhora: 
      Oto znów TYCIA nadchodzi pora! 
      Przeciętny Polak w owe trzy dnie 
      Nic tylko je i je 
      Potem go duszność męczy 
      I kolka, 
        Razem z nim jęczy przeciętna Polka. 
        Lecz nim tak jęczeć zaczną pospołu, 
        Siadają sobie ślicznie do stołu, 
        Inaugurując smakowy raj 
        Konsumowaniem  świątecznych jaj. 
        Potem szyneczka, 

           Schabik, 
          Wędzonka, 
          Biała kiełbasa, 
          Tatar, 
                     Golonka (…) 
         Trzy razy dziennie 
         Razy trzy dni 
         I 
        Ciałko cudnie 

              Tak spuchnie Ci, 
      Że będziesz musiał 
      Po tym komforcie 
      Natychmiast zmienić 
      Zdjęcie w paszporcie Ludwik Jerzy Kern 


