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Ruch pieszy lat 50-tych, 70-tych 
 

Patrząc dziś na pieszy ruch uliczny na ul. Ofiar Ter-
roru wyraźnie widać, jak zmienił się rydułtowski świat na 
przestrzeni 60-70 lat. Dziś ruch pieszy jest minimalny. Ludzie 
przesiedli się do aut i podjeżdżają pod same drzwi sklepu czy 
instytucji. W dzień powszedni trotuarem czy parkiem idzie 
mało ludzi, najczęściej starsi czy dzieci szkolne. Nie mają 
samochodów, więc muszą dojść pieszo. Do kościoła też do-
jeżdżają. Kiedyś do kościoła podążały tłumy, dziś auta. Po 
południu pieszy ruch jeszcze bardziej się zmniejsza, a w nie-
dzielę zamiera – ulica pustoszeje. Tylko samochody. Często 
strach przejść przez ulice nawet po pasach, bo jeżdżą „ile 
fabryka dała”, obojętnie w jakiej porze dnia. Ludzie odzwy-
czaili się chodzić a co dopiero spacerować. Jak echo tamtych 
czasów pojawia się furmanka zaprzężona w dwa konie. Wozi 
węgiel. Miło posłuchać turkotu kół i stukotu kopyt końskich. 
A widok jak z obrazka. Można też zauważyć, jak kierowcy 
aut się denerwują na jej widok.  

 
Zupełnie inaczej wyglądało życie ulicy 60, 50 lat 

temu.  Samochody jeździły rzadko. Początkowo po wojnie 

tylko stare. Więcej było furmanek. Młode pary jeździły 
bryczką do kościoła. Karawany pogrzebowe ciągnęły konie. 
Dzieci nieraz grały piłką na ulicy. Za to ruch pieszy był inten-
sywny, z oddalonych części Rydułtów chodziło się pieszo do 
centrum. Kiedy pojawiły się autobusy było to wielkim udo-

godnieniem. Codzienne życie skupiało się na sklepach, targo-
wisku, kościele, dworcu i kinie Wawel. Chcę przypomnieć, że 
w czasie wojny i pierwszych lat po, kino było u Żymełki, 
(budynek przed Bankiem Śląskim). Od lat 50 kino było już u 
Bendy.  

 
W niedziele po południu bardzo wielu ludzi spacero-

wało ul. Ofiar Terroru. Część z nich szła w odwiedziny, inni 
spacerowali z dziećmi, albo spieszyli do kina. Szczególnie 
dużo pieniędzy szło, gdy wyświetlano filmy produkcji za-
chodniej  - co było rzadkością, bo głównie karmiono nas fil-
mami produkcji radzieckiej. Muszę jednak przyznać, że nie-
które były ładne, np. „Grzesznicy bez winy”, „O 6 wieczorem 
po wojnie” „Świat się śmieje”. Jednak głównie karmiono nas 
filmami o tematyce wojennej, kołchozowej i szczęśliwości 
pod rządami Stalina. Na takie filmy organizowano też wyjścia 
dzieci ze szkół. Październik, listopad, był okresem festiwalów 
filmów radzieckich. Szkoły miały obowiązek organizowania 
poranków na film o tematyce wojennej, rewolucyjnej  i szczę-
śliwego kołchozowego życia. Szli całymi szkołami. Ludzie 
chodzili na te filmy, bo innych nie było, ale na filmy zachod-
nie trudno było o bilet.  

 

Największy pieszy ruch na ulicy był w godzinach 6-
7 rano i 15-17 po południu. Ludzie dorośli i młodzież szła w 

stronę dworca kolejowego, bo dojeżdżali do pracy i szkół. Te 
godziny stanowiły największe nasilenie ruchu pieszego. Dużo 
ludzi dojeżdżało też od Pszowa i Krzyżkowic rowerami, które 
zostawiali na placu drzewnym, u Bartkowiaka, przed szlaba-
nem. Żadnej przechowalni nie było. Dworzec kolejowy w 
tych latach był jednym z najważniejszych punktów miasta. W 
tym kierunku przemieszczało się najwięcej ludzi i wszelkiego 
rodzaju środków transportu. W miarę jak rozwijał się ruch 
autobusowy, ruch pieszy w stronę dworca malał, ponieważ 
wielu przesiadało się na ten środek lokomocji.  

Horacy 

RUCH PIESZY LAT 50-TYCH, 70-TYCH... 



Dwudniowa wycieczka miłośników z TMR-u 
 
W dniach 23-24 czerwca odbyła się dwudniowa wy-

cieczka członków Towarzystwa Miłośników Rydułtów do 
Międzybrodzia Żywieckiego. W programie wycieczki było 
m.in. zwiedzanie zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej oraz 
eksploracja terenów elektrowni szczytowo-pompowej we wnę-
trzu góry Żar. 

 
Najstarsze części zamku, w którym obecnie mieści się 

Muzeum Historyczne, wzniesione zostały w XIV wieku. Przez 
stulecia pełnił rolę śląskiej warowni granicznej. W czasie 
zwiedzania zamku mieliśmy okazję zobaczyć, jaki wpływ na  
jego wystrój miały poszczególne epoki historyczne i kulturo-
we. Przewodniczka ciekawie opowiadała również o zawiłych 
relacjach dwóch, podzielonych rzeką miast – Bielska i Białej, 
które ostatecznie połączyły się w jedno. 

 
Po tej lekcji historii grupa udała się do miejsca za-

kwaterowania, którym był Ośrodek Wypoczynkowy „Niagara” 
zlokalizowany w malowniczym zakątku Międzybrodzia Ży-
wieckiego, u podnóża góry Żar. Szczyt ten znany jest głównie 
ze zlokalizowanej w jego wnętrzu elektrowni szczytowo-
pompowej, ale również ze znajdującego się na jej zboczu lot-
niska szybowcowego. Dlatego też nikogo nie zdziwił widok 
sunących majestatycznie nad głowami smukłych sylwetek 
szybowców. Dopiero po zakończeniu wycieczki okazało się, 
że w tym czasie odbywały się zawody, w których brał udział 
Sebastian Kawa – multimedalista Mistrzostw Świata i Europy, 
którego plany szybownicze daleko wykraczają poza po-
wszechnie przyjęte standardy. Choć z powodu braku zgody 
władz lokalnych nie doszedł do skutku przelot szybowcem nad 
Mount Everestem, niezrażony tym lotnik już planuje kolejną 
wyprawę. Będzie próbował przelecieć szybowcem nad Antark-
tydą, bez użycia silnika, jedynie przy pomocy prądów po-
wietrznych. Nie trzeba dodawać, że podobnego wyczynu nie 
dokonał absolutnie nikt.  

 
Wieczorem wszyscy członkowie wycieczki spotkali 

się przy ognisku, a wieczór umilał grą zaprzyjaźniony z TMR 
pan Grzegorz Szyra. Wspólnym śpiewom nie było końca.  

 
W drugim dniu, udaliśmy się udali się do elektrowni 

we wnętrzu góry Żar. Zwiedzający obejrzeli instruktażowy 
film, a także wraz z przewodnikiem zobaczyli z bliska m.in. 
olbrzymie turbiny, za pomocą których wytwarzany jest prąd. 
Przewodnik wyjaśniał wszystkim zgromadzonym zasadę dzia-
łania elektrowni szczytowo-pompowej. Ciekawostką jest fakt, 
że ponieważ tereny elektrowni są obiektami strategicznymi, 
wewnątrz nie można było wykonywać zdjęć, a grupie towa-
rzyszyła eskorta w osobie ochroniarza.  

 
Po południu „miłośnicy” zwiedzili jeszcze szczyt 

góry Żar, na którym znajduje się zbiornik wody retencyjnej 
zaś na samą Górę Żar, grupa wyjechała kolejką. Pogoda dopi-
sała, a widoki ze szczytu zapierały dech w piersiach. 

 

Łukasz Majer 

 

Realizacja konkursów grantowych 
 
 W  ramach konkursów grantowych realizowanych z 
dofinansowania Miasta Rydułtowy wykonano następujące 
przedsięwzięcia: 
1.) Projekt:  „Turniej Skatowy Grand Prix Okręgu Śląsk Połu-
dnie i Turniej Skatowy Indywidualnych Mistrzostw Miasta 
Rydułtowy”: 
- odbył się turniej skatowy w kwietniu 
- trwają przygotowania do kolejnych turniejów w sierpniu, 
październiku, listopadzie. 
2.) Projekt: „Machnikowiec”: 
- przeprowadzono dwukrotne zarybienie stawu 
„Machnikowiec” 
- trwa bieżące utrzymanie czystości i wykaszanie traw i czysz-
czenie stawu 
- przeprowadzono konkursy dla dzieci i dorosłych (łowienie 
ryb) 
3.) Projekt: „Kolejny Rydułtowik i Święto Miasta 2015”: 
- opublikowano w „Kluce” kandydatów na Rydułtowika 2014 
- spisano umowy z właścicielami eksponatów, które będą pre-
zentowane na Dniach Rydułtów. 
4.) Projekt: „Czysta woda, zielone Rydułtowy”: 
- w maju przeprowadzono akcję sprzątania rejonów 
„Machnikowca” 
- spisano umowy z 60 właścicielami posesji na udokumento-
wanie posiadania zbiorników na wodę deszczową i utrzymanie 
posesji 
- udokumentowano cieki wodne (dopływy do rzeki Nacyny i 
Suminki) 
5.) Projekt: „Miłośnicy z Ciaprokami ze śląską piosenką, tań-
cem i obrzędami”  
-występ męskiej grupy (Miłośnicy) w Czyżowicach na 
„Święcie Wianków” 
- występ „Miłośników” na ROSIE połączony ze wspólnym 
śpiewaniem i tańcami z publicznością (w dniach 18-07 i 31 – 
07 zaś kolejny odbędzie się w dniu 21-08 na ROSIE 
 
Wszystkie projekty będą realizowane do końca listopada 

 

Henryk Machnik 

 

Mistrzowie Mastersów z Rydułtów 
 

W Szczecinie na Floating Arenie w dniach 26-
28.06.2015 r. odbyły się otwarte mistrzostwa Polski w pływa-
niu „Masters”. W zawodach brali udział pływacy z Rydułtow-
skiej Akademii Aktywnego Seniora 60+ panowie Rudolf Bu-
gla, Jerzy Ciecior, Leon Irczyk oraz Marian Otlik. W sumie 
ekipa z RAAS60+ zdobyła 3 złote, 4 srebrne i 6 brązowych 
medali. Wśród naszych zawodników Pan Rudolf Bugla zdobył 
tytuł Mistrza Polski bijąc dotychczasowy rekord Polski Ma-
sters w stylu motylkowym na dystansie 200 m. z czasem 
5:10.52. W zawodach brało udział 530 „Mastersów” z Litwy, 
Słowacji, Niemiec, Austrii i Polski. To kolejny wielki sukces 
Rydułtowików który dowodzi, że aktywność przynosi wymier-
ne efekty na każdym etapie swojego życia. 
 

Marek Wystyrk 
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Perełki z lamusa 
 

Kolekcjonerstwo to z jednej strony pasja i świetna 
przygoda, ale z 
drugiej koszty i 
wyrzeczenia. 
Dlatego warto 
doceniać ludzi 
poświęcają-
cych swój czas 
i pieniądze na 
gromadzenie 
wspaniałej i 
licznej kolek-
cji. Jedną z 
takich wystaw 
mieszkańcy 
będą mieli okazję zobaczyć na zbliżających się Dniach Ry-
dułtów. Eksponaty będzie można zobaczyć na stoisku Towa-
rzystwa Miłośników Rydułtów. Z właścicielami kolekcji,  
państwem Andrzejem i Kornelią Wesoły o ich pasjach kolek-
cjonerskich i ekspozycji na Dniach Miasta rozmawiał Łukasz 
Majer. 

 
Łukasz Majer: Witam serdecznie. Z czego składa się pań-
stwa kolekcja, jakie przedmioty państwo kolekcjonujecie? 
Andrzej Wesoły: Najliczniejszą częścią mojej kolekcji są 
radia, gramofony, ogólnie sprzęt grający. Chociaż w zasadzie 
mogę stwierdzić, że zbieram wszystko co jest starsze ode 
mnie (śmiech) 
Ł.M.: Kiedy rozpoczęło się pana hobby, jak długo pan zbiera 
swoje eksponaty? 
A.W.: Zawsze interesowała mnie elektronika, ale myślę, że 
tak na poważnie kolekcjonowaniem radioodbiorników zają-
łem się około 5 lat temu. Pasją do tego typu sprzętów zaraził 
mnie w czasach dzieciństwa ojciec. Miał dość niezwykły spo-
sób na usypianie mnie. Inni rodzice czytali swym dzieciom 
bajki, a mój tata puszczał mi radio. Myślę, że wtedy narodziło 
się moje hobby, które trwa do dziś. 
Ł.M.: Ma pan w swych zbiorach jakąś perełkę, najcenniejszy 
eksponat? 
A.W.: W zasadzie każdy z tych przedmiotów jest dla mnie 
cenny, ale jeżeli miałbym wybrać jeden, to z pewnością jest 
to amerykańska radiostacja wojskowej produkcji. W czasie II 
Wojny Światowej znajdowały się tylko w ambasadach amery-
kańskich i największych jednostkach pływających USA. W 
swych zbiorach posiadam również jeszcze jedną perełkę – 
radiostację z bombowców amerykańskich tzw. „Latających 
Fortec”. Jest to Rolls Royce wśród radiostacji wojskowych. 
Ł.M.: Czy pamięta Pan jakąś ciekawą historię związaną ze 
zdobyciem eksponatu? 
A.W.: Najzabawniejsza historia dotyczyła eksponatu, którego 
ostatecznie nie udało mi się zdobyć. W swej licznej kolekcji 
nie posiadam żadnego czeskiego radia. Kiedyś natknąłem się 
w jednej z piwnic na kilku chłopców rozkręcających piękne, 
czeskie radio. Im bardziej przekonywałem ich by mi je odstą-
pili, tym bardziej byli nieugięci. Ostatecznie, chcąc postawić 
na swoim zniszczyli je na moich oczach. A szkoda, bo to ra-
dio było naprawdę  dużym rarytasem. 
Ł.M.: W jaki sposób zdobywa Pan swoje eksponaty? 
A.W.: W każdy możliwy sposób – wyszukuję na pchlich tar-

gach, jeżdżę na giełdy, czasem któryś znajomy przyniesie 
ciekawy egzemplarz. Części zapasowe można zwyczajnie 
kupić w sklepach z elektroniką. 
Ł.M.: Jak liczna jest Pana kolekcja? 
A.W.: Oj, ciężko to w tej chwili zliczyć. Powiedzmy, że sa-
mych radioodbiorników tylko z lat 60 mam około 100 sztuk. 
Ł.M.: Jak na Pana hobby reaguje rodzina i sąsiedzi 
Kornelia Wesoły: Ja podzielam i wspieram pasję męża, a 
sąsiedzi żyją chyba w błogiej nieświadomości i po przeczyta-
niu tego wywiadu pewnie nieźle się zdziwią (śmiech) 
Ł.M.: Na Dniach Rydułtów zaprezentuje Pan część swojej 
kolekcji. Co mieszkańcy naszego miasta będą mogli zoba-
czyć? 
A.W.: Głównie radia. Chciałbym pokazać, jak na przestrzeni 
lat rozwijała się technika, jak powstawały coraz bardziej za-
awansowane technologicznie radioodbiorniki. Chciałbym 
również zainteresować tym tematem dzieci, które będą mogły 
spróbować swych sił w obsłudze telegrafu Morse’a 
Ł.M.: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę wielu ciekawych 
eksponatów 

„Oderwani” – wystawa artystów nieprofesjonal-
nych 

W piątek 3 lipca w Galerii Sztuki „Złote Grabie” 
odbył się wernisaż „Oderwani”, który prezentuje twórczość 
artystów nieprofesjonalnych. Artyści nieprofesjonalni potrafią 
tworzyć sztukę, która zachwyca i inspiruje poprzez malarstwo 
olejne, grafikę i rysunek. Krótko mówiąc są to niebanalne 
dzieła niebanalnych twórców.  

Wernisaż wystawy przyciągnął tłumy osób których 
ciekawi malarstwo i twórczość artystów. Artyści od dłuższe-
go czasu interesowali się sztuką i tworzyli w domowym zaci-
szu, lecz dopiero okoliczności oraz wpływ opiekunów i tera-
peutów spowodował, że otworzyli się na świat i pokazali sze-
rokiemu gronu odbiorców swoje zdolności plastyczne. Arty-
ści „Oderwani” są podopiecznymi stowarzyszenia „Arteria” z 
Katowic oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Perła” z Wo-
dzisławia Śląskiego. Obie instytucje mają na celu nieść po-
moc osobom z zaburzeniami psychicznymi wykorzystując w 
tym celu arteterapię. Sztuka pozwala się uspokoić, a przez to 
jest idealnym środkiem wspomagającym proces terapeutycz-
ny. Okazuje się ponadto, że osoby cierpiące na zaburzenia 
psychiczne są wyjątkowo uzdolnione plastycznie i kreowana 
przez nie wizja rzeczywistości uwieczniona na płótnach za-
chwyca nie tylko zwykłych ludzi, ale także krytyków sztuki.  

Jednym z artystów który przyciągnął największą 
uwagę widzów był Stanisław Kmiecik. Od 1989 r. jest człon-
kiem Światowego Związku Artystów Malujących Nogami i 
Rękami. Pan Stanisław urodził się bez rąk. Maluje nogami już 
od kilkudziesięciu lat. Poza sztuką i rysunkiem startuje w 
rajdach samochodowych prowadząc samochód terenowy no-
gami.  

Muzyczną oprawę podczas wernisażu zapewniła 
Ania Kolbusz z Rydułtów – laureatka wielu nagród, startująca 
w przeróżnych konkursach muzycznych. Wystawę prac arty-
stów można było podziwiać od 3 do 24 lipca w galerii „Złote 
Grabie”.  

Wojciech Stołtny 
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Meteoryty i tektyty 

 
Nazywam się Łukasz Raczyński, mam 13 lat i cho-

dzę do 6 klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Ryb-
niku-Niewiadomiu.  Po wakacjach uczęszczał będę do Gim-
nazjum w Radlinie w klasie biologiczno – chemicznej. Astro-
nomia stała się moją pasją gdy miałem 9 lat; wtedy właśnie 
wraz z rodzicami zakupiliśmy pierwszy teleskop. Dziś mam 
już trzy teleskopy – tuba optyczna Sky – Watcher BKED 80, 
tuba optyczna Sky – Watcher BKP 150/750, teleskop GSO 
Dobson 10” oraz montaż paralaktyczny HEQ5 PRO Syn 
Scan. Od kilku miesięcy zajmuję się także astrofotografią. 
Jeżdżę na obserwacje nieba w różne rejony Polski, a nawet 
Europy... Niebo podziwia-
łem z takich państw jak 
Chorwacja, Włochy, a w 
marcu br. byłem na Tenery-
fie. Obecnie jestem człon-
kiem Polskiego Towarzy-
stwa Mete-
orytowego.  
  

Kil-
ka lat temu 

pojechałem z rodzica-
mi na wystawę mete-
orytów do Sosnowca i 
tak zaczęła się moja 
kolejna pasja; wtedy też 
zakupiłem pierwszy meteoryt. Obecnie w swojej kolekcji 
posiadam 41 meteorytów i 5 tektytów; między innymi: AL-
LENDE (meteoryt kamienny, hondryt węglisty CV, 0,98g, 
znaleziony w Chihuaha Meksyk w 1969r), GIBEON 
(meteoryt żelazny, aktahedryt IVA, 124,7g, znaleziony w 
Namibii w 1836r), GEBEL KAMIL (meteoryt żelazny, ataxi-
teite anom, 41,72r, znaleziony w kraterze Kaml w Egipcie w 
2000r), DAR AL GANI 400 (księżyc, 0,02g, znaleziony w 
Libii w 1998r). Pod względem kolekcjonerskim najciekaw-
szym moim okazem jest MUONAIANALUSTA (meteoryt że-
lazny IVA, 72,3g, znaleziony w Szwecji w 1906r).    
  

Ostatnio odwiedził nas w domu Andrzej Pilski – 
polski astronom, członek – założyciel Polskiego Towarzystwa 
Meteorytowego (obecnie zasiada w Zarządzie Towarzystwa), 
członek Meteoritical Society, a także członek International 
Meteorite Collectors Association (obecnie w Zarządzie Towa-
rzystwa). Nasz gość zrobił mi wielką niespodziankę – umie-
ścił w Biuletynie miłośników meteorytów „Meteoryt” zdjęcie 
jednego z moich meteorytów - „Morasko”.   
  

20 marca br. podczas zaćmienia słońca zorganizowa-
łem obserwacje dla wszystkich uczniów szkoły. To nie była 
jedyna obserwacja słońca, którą prowadziłem w mojej szkole, 
gdyż już wcześniej, chcąc pokazać kolegom i nauczycielom 
moje zainteresowanie prowadziłem takie obserwacje oraz 
pokaz meteorytów. W przyszłości chcę poszerzać swoją wie-
dzę astronomiczną oraz kolekcje meteorytów.  

 
Zatrzymaj się wieczorem i spójrz jakie piękne mamy 

niebo...  
 

Dziękuję za chwilę uwagi  
                                                                                                         

Łukasz Raczyński 
  

Do prezentacji dorobku i pasji tak młodego człowieka  nakło-
nił 
                                                                           (-) Jerzy Majer 
 
 
Uwaga konkurs!!! 
 

 Wiele ulic w naszym mieście bierze nazwy od znanych 
postaci. Osoby, które w najciekawszy sposób przybliżą syl-
wetkę patronów wszystkich niżej wymienionych ulic czeka 
nagroda ufundowana przez TMR. Na odpowiedzi czekamy w 
siedzibie TMR do dnia 25.IX.2015 r. Ulice:  
Adama Mickiewicza, Andrzeja Struga, Antoniego Czechowa, 
Barbary, Benedykta, Bolesława Krzywoustego, Fryderyka 
Engelsa, Gabriela Narutowicza, Józefa Bema, Stanisława 
Maczka, Władysława Sikorskiego, Gustawa Morcinka, Henry-
ka Wieniawskiego, Jadwigi, Jagiellońska, Jana Barcioka, 
Jana III Sobieskiego, Jana Kochanowskiego, Joachima Lele-
wela, Juliana Tuwima, Karola Miarki, Kazimierza, Kazimie-
rza Przerwy-Tetmajera, ks. Bolesława Szyszki, ks. Franciszka 
Blachnickiego, ks. Józefa Szafranka, Leona, Marcina Ka-
sprzaka, Marcina Strzody, Mikołaja, Mikołaja Reja, o. Augu-
styna Kordeckiego, Osiedle Karola, Romualda Traugutta, 
Stanisława Ligonia, Stanisława Wyspiańskiego, św. Jacka, 
św. Maksymiliana Kolbe, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wale-
rego Wróblewskiego, Władysława, Władysława Broniewskie-
go, Władysława Łokietka, Władysława Warneńczyka, Wojcie-
cha Korfantego, Zygmunta, Zygmunta Krasińskiego 

Z żalem i smutkiem informujemy, że zmarł  
 

ś. p. Ryszard Strzelec 
 

długoletni kronikarz historii Rydułtów, który dokumento-
wał zmiany przez liczne fotografie, rzeźby i modele karto-

nowe. 
Za swoją działalność został wyróżniony m.in. przez Radę 

Miasta złotą odznaką „Złote Grabie” 
Cześć jego pamięci 

 
Zarząd TMR 

Redakcja „Kluki” 
Komisja Rewizyjna 

Członkowie  
Towarzystwa Miłośników Rydułtów 
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Krzyżówka nr 5 SIERPIEŃ 
 
Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych ro-
gach utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania hasła na 
adres redakcji pocztą, e-mailem, lub osobiście. Nazwiska  

POZIOMO: 
1) Trzecia zmiana w fabryce 
2) Ulubione miejsce moli książkowych 
3) Miała swoje święto w maju 
4) Górski kurort dziecięcy 
5) Zrobisz w nim zakupy 
6) Główna ulica w Moskwie 
7) Mieszkanka Tirany 
8) Często leży na wycieraczce 
9) Kolorowy koralik na ubraniu 
10)  Główna msza w niedzielę 
11)  Smaczna ryba, również Atlantycka 
12)  Mały, biały…., lub dla lalek 
13)  Wenecki dostojnik 
14) Tam oddajesz cenne rzeczy 
15)  Trudno mu zrozumieć biedaka 
16)  Mrzonka, ułuda 
17)  W parze z firanką 
18)  Zastępuje oryginał na wystawie 
19)  Gigant na drodze 
20)  Błyszczący materiał 
21)  … nogą zamiata 
22)  Na zabawie puszczasz się weń 
 
 
 
 

wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie opubliku-
jemy w kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź czekamy 
do 25-08-2015! Hasło krzyżówki lipcowej - KANIKUŁA. 
Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Alicja Jarocka, Eugenia 
Bluszcz, Stefan Majer 

PIONOWO: 
1) …. Szwedzki na Polskę 
2) W siną poszedł kochaś 
3) Pospolity chwast 
4) Smaczna przyprawa 
5) W niej irlandzcy bojownicy 
6) Czyścioszek wśród zwierząt 
7) Kończy pacierz 
8) Ukraińscy powstańcy z czasów II Wojny Światowej 
9) Narzucona władza 
10) Zagrał prof. Religę w filmie „Bogowie” 
11)  Najniższy męski głos 
12)  Strome wcięcie w stoku górskim 
13)  Jedna z niewiadomych 
14)  Duża sylwestrowa zabawa 
15)  Czasem trafia na kamień 
16)  Był nim Winnetou 
17)  Jej nie wypada 
18)  Ryba z wąsami 
19)  Młode orła 
20)  Filozof z Rotterdamu 
21)  Dla duszy i dla ciała 
22)  ….. cepami, czyli młócka 
23)  Były popularny zespół szwedzki 
24)  Blaszany łącznik 
25)  Elektroda ujemna 
26)  Wigor lub przysmak z ryby 
27)   Ma swoje święto w czerwcu 



Wieści z sąsiednich gmin 
 
RADLIN 
 
 Siatkarze JSW KOKS Radlin z tytułem wicemistrzów 
Polski w siatkówce plażowej! 
 
 Młodzicy SK JSW KOKS Radlin: Beniamin Granieczny i 
Jakub Bugajski podczas rozgrywanego w Łodzi w dniach 17-
19.07.2015 r. Finału Mistrzostw Polski zdobyli tytuł Wicemi-
strzów Polski Młodzików w siatkówce plażowej. Druga radlińska 
para, Filip Grygiel i Kacper Walawski zajęła również bardzo do-
bre IV miejsce w kraju. 
 
 Zagrożenie zatruciem dopalaczami - bezpłatna infoli-
nia 
 
 W związku z licznymi przypadkami zatrucia substancjami 
psychotropowymi oferowanymi jako tzw. „dopalacze”, Główny 
Inspektor Sanitarny uruchomił pod numerem: 800-060-800 bez-
płatną infolinię. Pod tym numerem telefonu można uzyskać infor-
macje o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy oraz o  moż-
liwościach leczenia spowodowanych przez nie zatruć. Infolinia 
jest przeznaczona również dla rodziców, którzy mają podejrzenia, 
że ich dzieci zażywają dopalacze. Na wskazany numer można 
także przekazywać informacje, które mogą ułatwić służbom do-
tarcie do osób handlujących tymi substancjami. 
 
PSZÓW 
 
 Zaproszenie na spotkanie 
 
 Urząd Miasta Pszów wraz ze Stowarzyszeniem LYSKOR, 
serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne w celu zidentyfi-
kowania potrzeb rozwojowych miasta widzianych oczyma jej 
mieszkańców, oraz przedstawicieli samorządów i innych podmio-
tów działających na jego terenie. Aby dobór  planowanych celów 
i przyszłych działań był jak najbardziej efektywny i trafny, a pie-
niądze przeznaczone na rozwój miasta trafiły adekwatnie do po-
trzeb, zwracamy się z prośbą o podzielenie się swoimi oczekiwa-
niami i pomysłami, które posłużą do propozycji ich rozwiązań 
oraz nakreślenia celów i przedsięwzięć do strategii rozwoju w 
nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  
 
 Spotkanie odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2015 roku o 
godz. 16:00 w sali Młodzieżowego Centrum Kariery w Pszowie 
mieszczącego się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Pszowie przy ul. Traugutta 1 (II piętro) 
 
 Burze i nawałnice 
 
- Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów 
 
- jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, 
omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą 
zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostroż-
ność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej 
ekranami, budynkami lub drzewami 
 
- nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych 
konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp. 
 
- unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia 
w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną 

pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie) 
 
- jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć sku-
piska 
 
- nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz) 
 
- zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części 
 
- nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu 
wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub 
trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami 
 
- zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu; 
 
- na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg 
z wody, łódki lub kajaka 
 
- w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich 
zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz) 
 
- wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez 
telefon stacjonarny 
 
- z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń  lub zabezpiecz 
przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, 
suszarki do prania, karmniki, meble itp.) 
 
- zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dwo-
rze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach 
 
- po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu 
latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na 
baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) 
do naładowania telefonu komórkowego 
 
LUBOMIA 
 
 Baza projektów – zgłoś swój pomysł 
 

Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” rozpoczy-
na prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na 
lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków unijnych na 
realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, któ-
re wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do popra-
wy życia mieszkańców. Prosimy o przedstawienie tego, co chcie-
liby Państwo, aby w przyszłości zostało zrealizowane, dzięki 
wsparciu finansowemu z funduszy unijnych za pośrednictwem i 
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”, 
której Gmina Lubomia jest członkiem. Propozycje projektów 
mogą być realizowane zarówno przez osoby fizyczne, przedsię-
biorców, rolników, organizacje pozarządowe, gminy i jednostki 
gminne. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań in-
westycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sporto-
wych, rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsię-
biorczości. 
 
Pomysły można składać w wersji papierowej na adres:  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” 
ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce 
lub elektronicznie: biuro@morawskie-wrota.pl 
Termin składania pomysłów upływa 30 sierpnia 2015 r. 
 

Zebrał: Łukasz Majer 
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Folklorystyczny TMR 

 
W dniu 12 lipca na terenie kampusu akademickiego 

w Rybniku odbyły się występy zespołów regionalnych. 
Wśród uczestników nie mogło zabraknąć także „Miłośników 
z TMR”, którzy ze względu na to, że byli jedynym całkowicie 
męskim zespołem wzbu-
dzali w widzach szczególny 
podziw i zainteresowanie. 
Regionalne piosenki w 
wykonaniu wszystkich ze-
społów przyciągnęły sporą 
grupę słuchaczy, żywo do-
pingujących występujące 
zespoły. Warto zaznaczyć, 
że koneserzy tego typu 
muzyki folklorystycznej, charakterystycznej dla naszego re-
gionu wcale nie muszą udawać się do Rybnika by posłuchać 
tego typu utworów. W chwili wydania tego numeru „Kluki” 
odbyły się już dwa koncerty folklorystyczne na rydułtowskiej 
ROSIE. Kolejny odbędzie się 21 sierpnia, również w tym 
samym miejscu. W wielu Domach Kultury w Polsce wstęp na 
podobne koncerty folklorystyczne jest drogi. Dlatego na uwa-
gę zasługuje fakt, że nasze rydułtowskie muzykowanie jest 
darmowe. Oprócz możliwości posłuchania znanych i lubia-
nych piosenek będzie okazja do wspólnego śpiewu a nawet 
tańców!  

Łukasz Majer 

Wspomnienie Krystiana Burda 
 
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

wielkiego rydułtowskiego Artysty, pana Krystiana Burda.  
Pan Krystian Burda był znanym artystą działającym 

od lat na terenie Śląska, mieszkał od urodzenia  w Rydułto-
wach, przez ten czas dał się poznać, jako  wybitny autor pac z 
zakresu rysunku, grafiki, rzeźby, figur przestrzennych i bu-
downictwa sakralnego. Jego prace nożna było oglądać na 
wystawach w BWA w Katowicach, w Warszawie, a w sierp-
niu 2012 roku  także  na Międzynarodowej Wystawie w 
Brukseli. Pan Krystian Burda  jako dwunastoletni chłopiec 
pobierał lekcje rysunku i rzeźby w szkole Ludwika Kona-
rzewskiego, założyciela Państwowego Ogniska Plastycznego 
w Rydułtowach. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii 
Sztuk Plastycznych w Warszawie. W trakcie studiów brał 
udział w tajnych wykładach na temat budownictwa sakralne-
go organizowanych przy Kościele Akademickim św. Anny, 
gdzie był współorganizatorem odważnej instalacji przestrzen-
nej Grobu Bożego o tematyce patriotyczno – narodowej. Stu-
dia ukończył z wyróżnieniem w pracowni rzeźby pod kierun-
kiem profesorów: Jerzego Januszkiewicza i Oskara Hansena. 
Tematem pracy dyplomowej był pomnik upamiętniający 
twórczość Fryderyka Chopina pt. „ Droga do Żelazowej Wo-
li” z nowatorską formą plastycznej interpretacji tego tematu z 
zastosowaniem filmu do opisania czasoprzestrzeni. W 1962 
roku Pan Krystian Burda otrzymał stypendium Rządu Duń-
skiego z którego jednak nie mógł skorzystać z braku  zezwo-
lenia władz na wyjazd. W trakcie studiów Rydułtowski Arty-
sta odbył dwuletnią praktykę w zakresie wzornictwa przemy-
słowego w Zakładach Artystyczno – Badawczych przy Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wyniesione z tej pra-
cowni doświadczenia znalazły praktyczne zastosowanie w  
podjętej przez Artystę pracy zawodowej jako projektant 
wzornictwa przemysłowego  - w Hucie Silesia w Rybniku. W 
1970 roku Rydułtowski Artysta, jako pierwszy opracował i 
zastosował w architekturze technologię malarstwa na blasze 
stalowej emaliowanej. Jako długoletni członek Związku Pol-
skich Artystów Plastyków brał udział w wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych krajowych i zagranicznych.  

Jego pace to m. in.: płaskorzeźba ołtarza św. Jerzego 
w Kościele w Rydułtowach, płaskorzeźba ołtarza w Kościele 
pw. Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych na Orłowcu, płasko-
rzeźba ołtarza w Kościele w Adamowiczach, metaloplastyka 
na ścianie byłej krytej pływalni w Rydułtowach i budynku na 
Ośrodka Wczasowego w Ustroniu Morskim, nacechowane są 
„poszukiwaniem rytmu i przestrzeni”, zaś motto Jego twór-
czości brzmiało: „Można dzielić bez końca, można mnożyć 
bez końca. Nieskończoność – to pojęcie czy wymiar? Ani 
jedno, ani drugie. A może to piękno i dobro, do którego tak 
bardzo tęskni człowiek”. Pan Krystian był zwycięzcą konkur-
su na Rydułtowika Ro-
ku oraz otrzymał od-
znakę honorową „Złote 
Grabie” 

 
(-) Jerzy Majer 

Występ „Miłośników z TMR” w Rybniku 

Wakacyjne śpiewanie na ROSIE 
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Wieści z desek teatru 
 

W sierpniu Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” 
przygotowało dla widzów dwa wielkie wydarzenia sceniczne. 
Na początek, 04.08 i 06.08 w Sali baletowej odbędą się 
warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży. W pierwszym z 
terminów wszyscy chętni będą mogli zapoznać się z techniką 
tańca HIP-HOP, natomiast dwa dni później na uczestników 
czekać będą zajęcia z DISCO DANCE. Warsztaty poprowa-
dzi pani Marzena Hink, będąca instruktorem Formacji Tańca 
EKSPLOZJA. Warsztaty będą świetną okazją by nauczyć się 
profesjonalnych ruchów i po powrocie z wakacji zaimpono-
wać znajomym na niejednej dyskotece.  

 
Drugą imprezą firmowaną przez Rydułtowskie Cen-

trum Kultury w sierpniu są Dni Rydułtów. Jest to już XXIII 
edycja święta naszego miasta. RCK wspólnie w władzami 
miasta przygotowało dla mieszkańców szereg atrakcji, zarów-
no kulturalnych jak i sportowych. Tradycją stało się już, że 
Dni Rydułtów odbędą się w ostatni weekend sierpnia. W so-
botę 29.08 od godz. 15:45 na scenie zaprezentują się zespoły: 
Tata Sławek, Keep on Rockin, Whatever, The Secret Project. 
O godz. 18:45 wystąpi zespół Vavamuffin, a gwiazdą wieczo-
ru będzie zespół Wilki, który zaśpiewa swoje największe 
przeboje, na czele z „Bohemą” czy kultową już „Baśką”.  

 
Drugi dzień imprezy oprócz występów wokalistów 

będzie miał również charakter Festiwalu Stowarzyszeń. Ca-
łość rozpocznie odbywający się w tym dniu mecz klasy okrę-
gowej pomiędzy KS Naprzodem Rydułtowy a GKS Dębem 
Gaszowice. Początek o godz. 11:00. Następnie na scenie wy-
konany zostanie koncert dla dzieci „Siostry Wajs i Stonoga”. 
Kolejną atrakcją przygotowaną przez organizatorów będą 
występy artystyczne różnych regionalnych zespołów i chó-
rów, m.in. zespół „Miłośnicy z TMR”, „Ciaproki”, chór 
„Lira”, „Trojak”, „Rzuchowianki”, „Kokoszyczanki”, oraz 
goście z podkarpacia – zespół „Tereściacy”.  

 
Dla przybyłej publiki nie lada atrakcją powinna być 

także inscenizacja bitwy powietrznej z czasów I Wojny Świa-
towej w obronie Browaru Raciborskiego w wykonaniu stowa-
rzyszenia lotniczego „Skrzydlaty Racibórz”. Zaprezentowane 
zostaną również wyniki konkursów sportowych oraz wręczo-
na zostanie statuetka „RYDUŁTOWIKA ROKU 2014”. Wie-
czór umili zebranych Orkiestra KWK Rydułtowy pod batutą 
Jana Wojaczka oraz Kapela ze Śląska im. Józefa Poloka, któ-
rej występ zakończy imprezę. 

 
Równolegle do części artystycznej odbywać się będą 

imprezy portowe, na czele z XXII Ogólnopolskim Biegiem 
Ulicznym o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy. Na uwagę 

zasługuje fakt, że jest to już XXII edycja tych zawodów, co 
czyni je jednymi z najstarszych w Polsce! 

 
W drugim dniu imprezy w sąsiedztwie sceny zlokali-

zowane będą stanowiska okolicznych stowarzyszeń, na któ-
rym prezentowane będą ich osiągnięcia i dorobek. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców, ponieważ będzie to 
okazja do zobaczenia jaką ofertę dla mieszkańców mają nasze 
rydułtowskie kluby i stowarzyszenia. Towarzystwo Miłośni-
ków Rydułtów przygotowało dla dzieci i dorosłych atrakcje w 
postaci kolekcji radioodbiorników. Dorośli będą mogli po-
wspominać czasy swej młodości, a dzieci będą miały okazję 
spróbować swych sił w nadawaniu alfabetu Morse’a (wywiad 
z właścicielem kolekcji wewnątrz tego numeru „Kluki”). Inną 
atrakcją dla zwiedzających będzie kolekcja meteorytów. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

Łukasz Majer  

Filmowy sierpień w RCK „Feniks” 
  
 Sierpień upłynie w kinie Rydułtowskiego Centrum 
Kultury pod znakiem obrazów dla najmłodszych widzów. Na 
maluchy czeka aż 7 spośród 11 propozycji filmowych. Nie-
jedna z nich stanowi dobrą alternatywę na wakacyjną nudę. 
 Na dobry początek zostanie wyświetlona animacja pt. 
W głowie się nie mieści (w RCK od 1 do 2 sierpnia). Bohate-
rami najnowszego obrazu wytwórni Disney Pixar jest pięć 
emocji kierujących życiem małej dziewczynki: gniew, smu-
tek, radość, strach i odraza. W ofercie znalazły się ponadto 
przygody sympatycznego smoka - Koko smoko (3-9.08), kul-
towych nielotów - Pingwiny z Madagaskaru (10-13.08.) oraz 
nastoletnich czarodziejek - Winx Club: Tajemnica Morskich 
Głębin (10-13.08). Organizatorzy nie zapomnieli też o wi-
dzach w wieku 2-6 lat. Specjalnie z myślą o nich, od 14 do 16 
oraz od 18 do 20 sierpnia, odbędą się pokazy trzech seriali 
animowanych: Tree Fu, Dinopociąg i Przygody Słoniczki Elli.  
Czas trwania jednego pokazu wynosi 60 minut, a cena to pro-
mocyjne 9 zł.  
 Co się tyczy widzów starszych, to przygotowano dla 
nich cztery obrazy. Superprodukcja Ant-Man (18-20.08.) z 
Michaelem Douglasem na pokładzie, wprowadza na ekrany 
kin nowego herosa uniwersum Marvela – Człowieka Mrów-
kę. W komedii Pixele (14-16.08.) dochodzi do kolejnej inwa-
zji kosmitów na Ziemię. Najeźdźcami są tym razem… boha-
terowie gier z lat 80., takich jak Pac-Man, czy Donkey Kong. 
W roli głównej występuje Adam Sandler, a partnerują mu 
Kevin James, Sean Bean i Peter Dinklage. W Tedzie 2 (1-
2.08.), powraca najbardziej wulgarny miś w dziejach kina. W 
obsadzie Mark Wahlberg, Amanda Seyfried i Morgan Fre-
eman. Z kolei dramat Z dala od zgiełku (7-9.08.) to osadzona 
w XIX-wiecznej Anglii historia, w której  trzech mężczyzn 
(Martin Sheen, Matthias Schoenaerts, Tom Sturridge) rywali-
zuje o rękę świeżo upieczonej dziedziczki majątku (Carey 
Mulligan). 
 Uwaga! W dniach od 21 sierpnia do 3 września w ki-
nie RCK będzie miała miejsce przerwa wakacyjna, w związku 
z czym pokazy filmowe zostaną wstrzymane. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
repertuarze. Szczegóły na stronie internetowej: 
www.rck.rydultowy.pl. 

Kuba Abrahamowicz 
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Sportowe wakacje w Naprzodzie 
 
26 czerwca na terenie klubu sportowego KS Naprzód Ry-

dułtowy odbył się „Festyn Rodzinny Naprzodu” stanowiący podsu-
mowanie bardzo udanego sezonu wszystkich drużyn, począwszy od 
Piłkarskiego Przedszkola Górnika 
Zabrze i Naprzodu Rydułtowy, 
przez liczne grupy młodzieżowe, 
kończąc na seniorach, którzy wy-
walczyli awans do ligi okręgowej. 
Dodając do tego starania władz 
klubu zmierzające do stałego pod-
noszenia jakości szkolenia mło-
dych piłkarzy, dystrybucję klubo-
wych koszulek, szalów i gadżetów, 
nie powinno dziwić, że na festyn 
przybyło bardzo dużo osób. Zarów-
no rodziców, sympatyków klubu, 
jak i przedstawicieli władz i insty-
tucji. Wśród gości można było 
zauważyć zastępcę Burmistrza 
Miasta Rydułtowy, pana Marcina 
Połomskiego, przewodniczącego 
Rady Miasta, pana Lucjana Szwa-
na, radną Halinę Zając, ks. dzieka-
na proboszcza Konrada Opitka 
oraz byłego proboszcza, wielkiego 
fana Naprzodu – ks. Bernarda So-
dzawicznego. Pamiętam jak dziś, gdy Naprzód grał w ówczesnej II 
Lidze, ks. Bernard potrafił nieraz mszę świętą odprawić w 30 minut, 
by zdążyć na mecz ukochanej drużyny. Przybyli na festyn mieli 
okazję zobaczyć wszystkie klubowe grupy młodzieżowe, odbył się 
także mecz pomiędzy trenerami/rodzicami a najstarszym rocznikiem 
juniorów. Trenerzy zwyciężyli 3:1, choć nie wynik był najważniej-
szy. Wspominając hasło naszej reprezentacji na EURO 2008, „liczy 
się sport i dobra zabawa”. Na wszystkich uczestników pikniku cze-
kał również poczęstunek i wspólny grill. 

W rundzie wiosennej sezonu 2014/2015 Klub zorganizo-
wał kilka turniejów piłkarskich. W miesiącach luty-marzec drużyny 
rozgrywały turnieje halowe, drużyna rocznika 2006 zajęła III miej-
sce rywalizując z takimi drużynami jak Ajaks Częstochowa 
(zwycięzca turnieju) czy GKS Katowice, a wygrywając z GKS Ty-
chy czy ROW Rybnik. Zespoły rocznika 2004 i 2003  zajęły odpo-
wiednio II i III miejsca. Wyróżnienia w turniejach zdobyli rydułtow-
scy bramkarze Bartek Rumin i Karol Bodziony, a także Maciek Li-
gęza i Jacek Hadam. 

W dniu 10.04.2015r. zorganizowaliśmy Halowy Turniej 
Powiatowy Szkół 
Podstawowych w 
którym zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa 
nr.1 w Rydułtowach, 
a najlepszym zawod-
nikiem został Arka-
diusz Klima z Ryduł-
tów. 

1.05.2015r. 

na naszym stadionie odbył się Międzynarodowy Turniej Żaków w 
którym uczestniczyły drużyny z Orlowej i Bohumina a zwyciężyła 
ponownie drużyna Ajaksu Częstochowa pokonując naszą ekipę w 
finale. Na miano najlepszego bramkarza turnieju zasłużył nasz za-
wodnik Bartek Rumin. Podsumowując zakończony sezon należy 
wspomnieć o międzynarodowym turnieju Tworków Cup III, w któ-
rym drużyna Naprzodu z rocznika 2005 mierzyła się z m.in. z druży-
nami z Berlina czy Czech. Rydułtowscy młodzi piłkarze pokazali 
swym rówieśnikom na czym polega gra w piłkę, wygrywając cały 
turniej, w którym łącznie udział wzięło 14 zespołów. 

 
Przerwa wakacyjna dla piłkarzy w tym roku jest wyjątko-

wo krótka, ponieważ już 3 sierpnia drużyny juniorów wyjeżdżają na 
obóz do Milówki. Ze względu na liczbę grup młodzieżowych, odbę-
dą się dwa turnusy. 

 
Łukasz Majer 

 
 
Region biegał i maszerował 
  
 W nocy z 27 na 28 czerwca w centrum  Rybnika odbył się 
VI Półmaraton Księżycowy. Zawody zorganizował Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji we współpracy z Urzędem Miasta oraz Rybnic-
kim Młodzieżowym Klubem Sportowym. 
 Podobnie jak w poprzednich latach bieg rozpoczął się o go-
dzinie 22:00 a jego dystans (21 km i 97 m) został podzielony na 3 
pętle. Tradycyjnie też imprezę zdominowali biegacze z zagranicy. 
Pierwszy na mecie zameldował się Kenijczyk Kibichy Tanui z cza-
sem 1:06:06. Drugi był jego rodak Moses Masai Komon (1:07:35), a 
trzeci Pavlo Verecki z Ukrainy (1:07:58). Najlepszy z Polaków, Piotr 
Magiera, uplasował się na szóstym miejscu.  

Zawody ukończyło 1159 osób, w tym 14 rydułtowików, 
spośród których najszybszy okazał się Michał Masny (168 lokata). 
W ramach biegu uczestnicy zmagali się także w rywalizacji sztafet 
oraz Maratonu Dwóch Serc, w którym liczony był łączny czas par 
kobieta-mężczyzna. 

Rybnik był również gospodarzem biegu na orientację pod 
swojską nazwą „Na przijmo bez Rybnik”. Zawody, które przeprowa-
dziła Grupa Biegowa „Luxtorpeda” z Czerwionki-Leszczyn miały 
miejsce 11 lipca. 

Tym razem, prócz szybkości i dobrej kondycji, uczestnicy 
musieli się także wykazać znajomością topografii miasta i odnaleźć 
8 punktów zaliczeniowych. Na trasie znalazły się m.in. pola Rybnic-
kiego Klubu Golfowego, schron bojowy „Wawok”, czy też Lasero-
we Centrum Rozrywki „Laser House”. W niektórych z lokacji nale-
żało wykonać też zadania dodatkowe. O zwycięstwie decydowała w 
pierwszej kolejności ilość odszukanych punktów (z potwierdzoną 
obecnością), a następnie uzyskany czas. Zwycięzcą zawodów został 
Michał De Sas Topolnicki, któremu cała sztuka zajęła godzinę i 13 
minut. Najbardziej zgranym duetem okazali się z kolei Anna i Grze-
gorz Ząbkiewiczowie, którzy na metę dobiegli po godzinie i 32 mi-
nutach. 

Dzień później 12 lipca, formą wykazać mogli się kijkarze, 
którzy przybyli do Wodzisławia Śląskiego na II Mistrzostwa Powia-
tu w Nordic Walking, zaliczanej do Korony Śląskiej w NW. 

Pierwsze miejsce na dystansie 10 km zajął Artur Biłek 
(1:05:06). Drugi był Ryszard Kłyś, a trzeci Leszek Mielcarek. 
„Pudło” w rywalizacji na 5 km ułożyło się następująco: 1-Jarosław 
Oślizło (37:10), 2-Andrzej Torchała, 3-Michalina Spychała. Na krót-
szym z dystansów wystartowało także dwoje reprezentantów Ryduł-
tów: Łukasz i Iwona Kasza, którzy zajęli 25 i 26 miejsce.  

 

Kuba Abrahamowicz 
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Kartka z kalendarza - sierpień 

- w 1584 roku zmarł Jan Kochanowski 
 
- w 1629 roku urodził się Jan III Sobieski 
 
- w 1891 roku urodził się pisarz Gustaw Morcinek  
 
- w1914 roku wybuchła I Wojna Światowa  
 
- w 1920 roku wybuchło II Powstanie Śląskie  
 
- w 1939 roku w Warszawie zmarł Wojciech Korfanty 
 
- w 1939 roku miała miejsce prowokacja gliwicka, stanowiąca 
preludium wybuchu II Wojny Światowej 
 
- w 1940 roku rozpoczęła się bitwa o Anglię 
 
- w 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie 
 
- w 1945 roku zrzucono bombę atomową na Hiroszimę  
 
- w 1961 roku zaczęto budować Mur Berliński 
 
- w 1966 roku zmarł polski śpiewak operowy Jan Kiepura  
 
- w 1992 roku na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w  
Lekkoatletyce w  Białymstoku mieszkaniec Rydułtów Grze-
gorz Stromiński zdobył złoty medal 
 
- w 2001 roku została zlikwidowana Szkoła Podstawowa nr 5 
przy ul. Strzelców Bytomskich (obecnie Gimnazjum nr 1) 
 
- w 2002 roku nastąpiło uroczyste przeniesienie krzyża ze sta-
rej Kaplicy przy ul. Radoszowskiej do nowej przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
 
- w 2008 roku swoją 60-tą rocznicę powstania obchodziły 
ogródki działkowe „Zgoda”. Ogródki powstały w 1948 r. 
 
- w 2008 roku na rynku odsłonięto pamiątkowy obelisk. Od-
słonięcia dokonał przewodniczący Rady Miasta H. Wojtaszek 
oraz prezes TMR H. Machnik 
 
- w 2009 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy przed-
pogrzebowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej 
 
- w 2010 roku przedstawiciele gazety „Rzeczpospolita” wrę-
czyli pani burmistrz K. Newy zaszczytny tytuł Elita Zarządza-
nia – Samorząd 2010 
 
- w 2010 roku odbył się jubileuszowy Zlot ZHP w Krakowie, z 
okazji 100-lecia harcerstwa 
 
- w 2011 roku rozpoczęto budowę „Galerii Rydułtowy” przy 
ul. Raciborskiej 
 
- w 2011 roku ks. Bogdan Rek został honorowym obywatelem 
Miasta Rydułtowy 

Stanisław Brzęczek 

Raciborskie Stowarzyszenie Lot-

nicze „SKRZYDLATY RACI-

BÓRZ” 

Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze powstało w 
lutym 2014 roku i jest zarejestrowane w Starostwie Racibor-
skim. Na chwilę obecną  zrzesza ok. 35 osób, które zajmują 
się modelarstwem lotniczym oraz paralotniarstwem. Skupia 
w swych szeregach pilotów szybowcowych, samolotowych 
oraz sympatyków lotnictwa. Modelarze budują modele w 
swoich prywatnych pracowniach i biorą udział w zawodach 
organizowanych w kraju i za granicą. Wśród nich są kadrowi-
cze i reprezentanci Polski, a także Mistrzowie i Wicemistrzo-
wie Polski. Paralotniarze latają na własnym sprzęcie w gó-
rach w Polsce, Czechach oraz w Alpach. Piloci szybowcowi i 
samolotowi zrzeszeni są w aeroklubach regionalnych i latają 
na sprzęcie prywatnym lub aeroklubowym.  

Stowarzyszenie organizuje  zawody modelarskie 
krajowe i międzynarodowe oraz coroczny piknik modelarsko-
lotniczy dla mieszkańców Ziemi Raciborskiej. W tym roku 
odbędzie się on 13 września (niedziela) na łąkach przy kanale 
Ulga (ul. Drzewieckiego). W programie zaplanowano insce-
nizację bitwy powietrznej z czasów I wojny światowej w 
obronie Browaru Raciborskiego, akrobację samolotową w 
wykonaniu pilota Aeroklubu ROW Rybnik, pokazy latają-
cych makiet samolotów, oraz modeli akrobacyjnych. 

Wszystkich zainteresowanych lataniem modelami, 
paralotniami i lotniami stowarzyszenie zaprasza w swoje sze-
regi.  Przeglądając portal Skrzydlaty Racibórz 
(www.skrzydlaty-raciborz.pl), oraz nasz profil na Facebooku 
„Skrzydlaty Racibórz” poznacie naszą historię i zapoznacie 
się z  aktualną działalnością stowarzyszenia. 

Zachęcamy do współpracy z naszym stowarzysze-
niem. Poszukujemy partnerów i sponsorów. Możemy wspól-
nie zdziałać wiele dobrego dla naszego regionu.  

Towarzystwo Miłośników Rydułtów i Urząd Mia-
sta Rydułtowy zapraszają wszystkich zainteresowanych mo-
delarstwem lotniczym na unikalne (godzinne) pokazy modeli 
latających  w niedzielę 30 sierpnia na  trybuny stadionu Na-
przodu, gdzie Stowarzyszenie zaprezentuje w ramach Festi-
walu Organizacji Pozarządowych między innymi  insceniza-
cję bitwy powietrznej w Obronie Browaru Raciborskiego.                                                                                   

(-) Jerzy Majer 
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Król przyjechał na polowanie. Kilka godzin później, podczas 
polowania  król  pyta sługę: 
- czy trafiłem tego zająca? 
- wasza królewska mość raczył go ułaskawić… 
 

∗  
 
Autentyczna rozmowa, zasłyszana w TMR w lipcu. Czekające 
w kolejce na wypisanie wniosku o deputat węglowy dwie eme-
rytki rozpoczęły rozmowę: 
- słyszała pani, jak w tym Rybniku co chwila są burze, drzewa 
połamało, domy pozalewało, ciągle tam u nich pada… 
- wie pani, wybrali sobie prezydenta z Platformy, to teraz się im 
mści… 
 

∗  
 
Mężczyzna jest u kochanki. Nagle wraca jej mąż, więc ona 
szybko wychodzi z sypialni, łapie worek na śmieci i mówi do 
niego: 
- kochanie, wyniesiesz śmieci? 
W tym czasie mężczyzna mógł uciec. Gdy wrócił do domu, 
żona wyskakuje i mówi: 
- kochanie, wyniesiesz śmieci? 
Poirytowany wynosi śmieci i mówi do siebie: 
- cały dzień siedzi w domu i nie może wynieść cholernych 
śmieci! 
 

∗  
 
Rozmawiają dwie przyjaciółki. 
- mój mąż już się mną w ogóle nie interesuje. Nie wiem już co 
robić. 
- to proste. Załóż seksowną bieliznę i pokaż mu się. 
- próbowałam, to nic nie dało. Ubrałam seksowną czarną bieli-
znę i weszłam do pokoju. Mąż podniósł głowę znad gazety i 
powiedział: „kto umarł?” 
 

∗  
 
W Rosji prezydent Putin rozważał wprowadzenie zakazu picia 
alkoholu. Z pomysłu jednak szybko zrezygnował, ponieważ 
Rosjanie mieszkający na dalekim wschodzie kraju, po tym jak 
wytrzeźwieli zaczęli się dopytywać: „Gdzie jest Car?” 
 

∗  
 
Dwaj mężczyźni przechodzą obok Sejmu. Nagle w Sejmie roz-
lega się głośne: „Sto lat! Sto lat!”. Jeden z mężczyzn mówi: 
- popatrz, chyba ktoś ma tam urodziny 
- nie, oni tam wiek emerytalny ustalają... 

Poczujmy w lecie miętę! 
 
Tę aromatyczną 

roślinę ludzie znają i 
wykorzystują od tysięcy 
lat. I słusznie, bowiem 
lista jej leczniczych wła-
ściwości jest bardzo dłu-
ga. Mięta łagodzi dole-
gliwości żołądkowe, 
udrażnia drogi oddecho-
we, działa uspokajająco, 
przeciwwymiotnie, dezynfekująco, uśmierza ból i odświeża 
oddech. 

 

Na świecie spotkać można ponad 30 gatunków tej nie-
zwykłej rośliny, u nas najbardziej popularne są mięta zielona i 
mięta pieprzowa. Niepozorne małe listki to istne bogactwo aro-
matycznych, pożytecznych i odżywczych składników. Znaj-
dziemy w nich olejki eteryczne (głównie mentol, który odświe-
ża, ma działanie antyseptyczne, przeciwwirusowe i przeciwbó-
lowe), garbniki (właściwości przeciwzapalne i ściągające), fla-
wonoidy (przeciwutleniacze), dzięki którym mięta działa roz-
kurczająco czy gorycze, wspomagające układ trawienny. 
Oprócz tego można w niej znaleźć karoten, rutynę, witaminy A 
i C, a także pierwiastki: żelazo, magnez, wapń, potas. 

Przyjaciółka żołądka 
Zbawienny wpływ mięty pieprzowej na nasz układ 

pokarmowy jest chyba najbardziej znany. Napar z listków 
wspomoże trawienie, zlikwiduje kolkę, wzdęcia i zaparcia, 
przyniesie ulgę w bólu brzucha, gdyż działa rozkurczająco na 
mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Zioło stymuluje wy-
dzielanie soku żołądkowego i wytwarzanie żółci, ma właściwo-
ści wiatro- i moczopędne, więc przyspiesza wydalanie toksyn z 
organizmu. Miętowa herbata to pozycja obowiązkowa po posił-
ku ciężkostrawnym i wzdymającym. Pomoże także cierpiącym 
na zespół jelita drażliwego, łagodząc objawy schorzenia. War-
to, by wprowadziły ją do swej diety osoby uskarżające się na 
dolegliwości wątroby i dróg żółciowych (przy kamicy żółcio-
wej czy żółtaczce). Dzięki niej pozbędziemy się zgagi i nudno-
ści oraz poprawimy apetyt. A to jeszcze nie koniec. Mięta pie-
przowa okazała się też skuteczną bronią w walce z bakteriami 
odpowiedzialnymi za zatrucia pokarmowe, jak salmonella, 
gronkowiec złocisty czy E. cola. 

Dla nerwusów i przeciw migrenie 
Jeśli mamy za sobą stresujący dzień, napar z liści ukoi 

nasz układ nerwowy. Uspokajające działanie mięty może przy-
nieść ulgę osobom cierpiącym na bezsenność, nerwobóle czy 
drgawki nerwowe. A właściwości przeciwbólowe docenią mi-
grenowcy. Napięciowy ból głowy bardzo dobrze redukuje ole-
jek miętowy, ale można też stosować okłady z naparu. Ze 
względu na rozkurczające działanie na mięśnie gładkie mięta 
sprawdzi się także przy dolegliwościach menstruacyjnych.  

Zebrał: Łukasz Majer 

 
 

Humor, humor, humor!!! 

                                                                                

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
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Sprawozdanie z prac Policji 
-rozbój – dwóch mężczyzn i kobieta poprzez bicie rękoma po 
całym ciele doprowadzili mężczyznę do stanu bezbronności i 
dokonali kradzieży jego telefonu Samsung o wartości 100 zł 
- kradzież telefonu – poprzez zerwanie haka na kopalni KWK 
Rydułtowy-Anna nieznany sprawca dokonał kradzieży telefonu o 
łącznej wartości 2 000 zł 
- kradzież biżuterii – nieznany sprawca dokonał kradzieży biżu-
terii tj. pierścionki i łańcuszki; wartość strat 3 000 zł 
- usiłowanie włamania – nieznany sprawca poprzez zerwanie 
zabezpieczeń bramy dostał się na posesję i usiłował dokonać 
kradzieży elementów metalowych 
- kradzież – sprawca dokonał kradzieży 68 sztuk czekolad w 
sklepie Biedronka 
- kradzież – nieznany sprawca dokonał kradzieży z posesji rowe-
ru górskiego o wartości 500 zł 
- kradzież – z wynajmowanego mieszkania dokonano kradzieży 
elementów instalacji centralnego ogrzewania 
- uszkodzenie ciała – nieletni sprawca dokonał uszkodzenia ciała 
nieletniej dziewczynki poprzez kopnięcia w odbyt oraz okolice 
krocza 
- kradzież – dokonano kradzieży telefonu komórkowego z kie-
szeni kurtki 
- kradzież z włamaniem – dokonano włamania do mieszkania, 
gdzie skradziono artykuły spożywcze 
 

Sprawozdanie Straży Miejskiej za czerwiec 2015 
- nałożono 16 mandatów karnych (mandaty nałożono za: prze-
kroczenie prędkości, niedozwolone parkowanie, niezachowanie 
należytej ostrożności przy trzymaniu psa, spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym, wybryk nieobyczajny), 
- udzielono 44 pouczeń (32 drogowych, 12 porządkowych) 
- przeprowadzono 6 kontroli i 6 rekontroli posesji dot. odprowa-
dzania nieczystości ciekłych i stałych 
- przeprowadzono 14 kontroli dotyczących zachowania ostrożno-
ści przy trzymaniu psów 
- przeprowadzono 5 kontroli dot. spożywania alkoholu w miej-
scach niedozwolonych 
- przekazano 5 zgłoszeń odpowiednim służbom dot. awarii 
oświetlenia ulic, uszkodzeń oznakowania pionowego, uszkodze-
nia nawierzchni ulic lub chodników 
- podjęto 3 interwencje dot. zanieczyszczonych terenów, miejsc 
publicznych oraz ulic 
- przeprowadzono 38 kontroli dot. nieprawidłowego parkowania 
samochodów 
- zabezpieczono ruch drogowy podczas procesji „Bożego Ciała” 
i kolizji drogowej 
- zabezpieczono ład i porządek podczas festynu 
- przeprowadzono 18 kontroli terenów szkół w związku z prze-
bywaniem młodzieży w porze wieczorowo-nocnej 
- przeprowadzono 10 kontroli zbiorników wodnych dot. akcji 
„Bezpieczne wakacje” 
- przeprowadzono kontrolę oświetlenia ulicznego 
- na bieżąco monitorowano zbiórkę odpadów segregowanych na 
terenie miasta, 
- interwencje z monitoringu – 2 – spożywanie alkoholu w miej-
scu publicznym 

Zebrał: Stanisław Brzęczek 

Muzycznie na RAFIE 
 
9 maja odbył się pierwszy w tym roku festyn na ry-

dułtowskiej Rafie. Mimo kapryśnej pogody wielu mieszkań-
ców przybyło żeby podziwiać występy rydułtowskiej mło-
dzieży oraz zespołu wokalnego „Sway”, który przygotował 
wiele wspaniałych utworów na otwarcie nowego sezonu. 6 
czerwca świętowaliśmy 25 lat funkcjonowania samorządności 
w Polsce. Festyn z tej okazji został zorganizowany przez 
Urząd Miasta Rydułtowy. Impreza odbyła się na rydułtow-
skim rynku, gdzie zaprezentowało się wielu artystów z nasze-
go miasta. Całą uroczystość uświetniła Orkiestra KWK Ry-
dułtowy, która zagrała kilka utworów instrumentalnych, a 
także towarzyszyła wokalistom i tancerkom. Ponadto zapre-
zentowały się: zespół taneczny „Sukces”, oraz zespół wokal-
ny „Sway” działające przy orkiestrze. Pogoda sprzyjała 
wspólnej zabawie przy wspaniałej muzyce. Wszyscy podzi-
wiali grację oraz stroje tancerek. W repertuarze znalazło się 
wiele starych polskich i zagranicznych utworów, a także kilka 
nowości. Już tydzień później, 13 czerwca Fikołkownia RAFA 
zapełniła się mieszkańcami Rydułtów i okolic. Na zebranych 
czekało mnóstwo atrakcji. Na scenie odbyły się pokazy talen-
tów dzieci z Rydułtowskich przedszkoli, dla których przygo-
towano liczne zabawy i konkursy plastyczne. Wieczorem 
zespół wokalny Rydułtowskiej Orkiestry poprowadził zabawę 
taneczną dla najbardziej wytrwałych uczestników imprezy. 28 
czerwca rydułtowskie zespoły „Sukces” i „Sway” zaprosiły 
mieszkańców na koncert przed Urzędem Miasta. Śpiewy i 
tańce przyciągnęły wielu przechodzących, którzy zatrzymy-
wali się żeby posłuchać artystów. Mimo kapryśnej pogody, 
atmosfera była gorąca. Wszystkich uczestników rozgrzewały 
tancerki które wykonały wiele tańców z całego świata: m.in. 
paryski kankan czy brazylijską sambę. Mamy nadzieję, że już 
niedługo odbędzie się kolejna impreza, na której będziemy 
mogli podziwiać te zdolne i piękne dziewczyny a także posłu-
chać naszych rydułtowskich wokalistów. 

Jan Wojaczek 

Wakacyjne szaleństwo na skate parku  
 

W ramach półkolonii zorganizowanych przez Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej dzieci z naszego miasta miały okazję spróbo-
wać swych sił w jeździe na rolkach, deskorolkach i rowerach po 
specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Zajęcia prowadzili 
instruktorzy  z grupy BXPevent z Dąbrowy Górniczej. Eksperci 
doradzali młodym rydułtowikom jak sprawnie korzystać ze skate 
parków, tak by mieć z tego wiele zabawy a jednocześnie nie 
doznać kontuzji. Szczególny nacisk prowadzący warsztaty kładli 
na zachowanie bezpieczeństwa i stosowny ubiór. Używanie 
sprzętu ochronnego w postaci kasku i ochraniaczy może urato-
wać nie tylko zdrowie, ale i życie. 
Warsztaty obejmują cykl spotkań. 
Najbliższe odbędzie się 13 sierpnia 
(godz. 11-14), z kolei 22 sierpnia 
(14-18) odbędą się minizawody sta-
nowiące jednocześnie zamknięciem 
cyklu. Aby wziąć udział w zajęciach, 
konieczna jest pisemna zgoda rodzi-
ców! Warsztaty odbywają się na 
Rydułtowskiej Fikołkowni RAFA. 

Łukasz Majer 

KRYMINAŁKI 
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Kandydaci na Rydułtowika Roku 2014 
 

Antoni Tomanek 
- urodzony Rydułtowik, żonaty. 
Ojciec piątki dzieci. Po ukoń-
czeniu ZSZ pracował jako ślu-
sarz i wytaczarz, próbował swo-
ich sił w życiu zakonnym, by 
zostać górnikiem w KWK 
„ANNA”, skąd przeszedł do 
pracy w szkolnictwie. Wy-
kształcenie wyższe uzyskał na 
Uniwersytecie Śląskim, uzupeł-
niając je licznymi studiami po-
dyplomowymi. 
Inicjator budowy nowej Szkoły 
Podstawowej (SP 2). Jest propa-

gatorem akcji Honorowego Dawstwa Krwi, szczególnie po-
śród młodzieży na terenie Rydułtów i  Powiatu Wodzisław-
skiego,  sam dając przykład – oddał ponad 40 litrów krwi. 
Wybrany radnym I kadencji Rady Miasta Rydułtowy, prze-
wodniczył Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, organizował 
wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży, pomysłodaw-
ca utworzenia Urzędu Stanu Cywilnego w Willi Radlika. 
Radny II kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego, przewod-
niczył również Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz czło-
nek Komisji Zdrowia. Wykazał się dbałością o placówki 
oświatowe i opiekuńcze powiatu oraz ZOZ – y. Chórzysta 
Chóru „Cecylia”. Zarząd Chóru wykorzystał jego zdolności, 
angażując go do organizacji obchodów 100-lecia Chóru. Od 
2009 roku pracuje w Zarządzie Chóru – skarbnik. Autor pro-
jektów dotyczących finansowania zespołu, zajmuje się rów-
nież  ich rozliczaniem. Zawsze zaskakuje swoimi cennymi 
pomysłami. Do publicznych występów Chóru wprowadził; 
elementy poezji i dramatu oraz prezentację multimedialną. Z 
jego inicjatywy Chór uczestniczył w obchodach 100-lecia 
„Roty” w Krakowie, w biciu rekordu Guinnessa we wspól-
nym śpiewie chóralnym. Nawiązał kontakty z zespołami cze-
skimi i organizuje wyjazdy na koncerty krajowe i zagranicz-
ne. Autor widowisk słowno – muzycznych: „Nie lękaj się” – 
o św. Janie Pawłe II (2010 – 14 wystawień); „Opowiedzcie 
wiatry 1919 – 1920 – 1921” – trzy powstania w życiu mego 
dziadka Karlika. Twórca „Festiwalu Pieśni z Pogranicza”, 
„Adoracji wielkopostnej w pieśni i słowie”, „Wieczoru Pieśni 
Patriotycznej” i wielu innych drobniejszych przedsięwzięć, 
które w większości stały się wydarzeniami cyklicznymi. Od-
znaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi za innowacje w pracy pe-
dagogicznej, Zasłużony dla Rozwoju Województwa Śląskie-
go, odznaką PCK IVº oraz Zasłużony dla Zdrowia Narodu za 
działalność na rzecz Honorowego Dawstwa Krwi. 

 
 
Małgorzata Brzonkalik—Skowronek 
Urodziła się 12 listopada 1968 roku w Rydułtowach. Tutaj 
ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 oraz Liceum Ogólno-
kształcące na Skalnej. Następnie studiowała filologię polską 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła również 
studia podyplomowe z zakresu Logopedii, Glottodydaktyki i 
Terapii Pedagogicznej oraz Socjoterapii. Pracuje jako peda-

gog szkolny w Gimnazjum w 
Pszowie. Pełni funkcję przewod-
niczącej Rodziny bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Rydułtowach. 
Jest także sekretarzem Miejskiej 
Komisji Rozwiązania Proble-
mów Alkoholowych w Pszowie. 
Żona Piotra i mama Emilii i Pau-
liny. Małgorzata Brzonkalik – 
Skowronek od 11 lat pełni funk-
cję przewodniczącej Rodziny bł. 
Edmunda Bojanowskiego. To 
stowarzyszenie katolików przy 
Zgromadzeniu Sióstr Służebni-
czek Śląskich. Stowarzyszenie 
zajmuje się działalnością chary-
tatywno–formacyjną mając pod opieką dzieci z rodzin potrze-
bujących na terenie miasta Rydułtowy, zwłaszcza parafii pw. 
Św. Jerzego. Opieką objętych jest rocznie około 50 rodzin, co 
w perspektywie 10 lat daje liczbę kilkuset dzieci. Pani Małgo-
rzata organizuje pomoc doraźną w postaci ubrań, mebli, środ-
ków czystości. Corocznie podopieczni uczestniczą w uroczy-
stościach religijnych: adoracji przy żłóbku i wigilijce, wielka-
nocnym święceniu pokarmów, różańcu, majówce, połączo-
nych z nabożeństwem majowym. Współorganizuje dla dzieci 
wycieczki profilaktyczno-turystyczne przy współpracy z 
Urzędem Miasta Rydułtowy. Współorganizuje od kilku lat i 
prowadzi Parafialny Festyn Rodzinny. Uczestniczy w Miej-
skim Festiwalu Stowarzyszeń. Współpracuje od wielu lat z 
rydułtowskim hufcem harcerskim „Błękitne Niebo”. Wspól-
nie z Caritas Archidiecezji Katowickiej prowadziła m.in. ak-
cje „Tornister Pełen Uśmiechu” czy „Tak Pomagam” - akcja 
zbierania produktów żywnościowych z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy. Pani Małgorzata jest zaangażowa-
na w działalność wolontaryjną i ekumeniczną. Brała udział w 
Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym „Razem dla 
Europy” we Wrocławiu oraz Kongresie Stowarzyszeń Kato-
lickich w Katowicach, czy konferencji naukowej poświęconej 
postaci bł. Edmunda Bojanowskiego na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie, a pozyskane 
doświadczenie wykorzystuje w pracy w rydułtowskim stowa-
rzyszeniu. Prowadzi prelekcje i pogadanki w przedszkolach, 
aby poszerzyć świadomość ważności prawidłowej wymowy 
wśród dzieci i ich rodziców. Publikuje materiały z zakresu 
logopedii w periodykach lokalnych i ogólnopolskich. W ra-
mach działań pedagogicznych Małgorzata Brzonkalik – 
Skowronek prowadziła w Oratorium św. Józefa cykl spotkań 
z ciekawymi ludźmi m.in. SM Stellą Kuś, założycielką Ro-
dziny bł. Edmunda Bojanowskiego, obecnie jej główną asy-
stentką ale także misjonarką w Kamerunie, dr Małgorzatą 
Gwaderą – adiunktem UŚ w Katowicach, bibliotekoznawczy-
nią, zwłaszcza literatury dla dzieci i młodzieży, ks. Dr Wie-
sławem Hudkiem - muzykologiem, archidiecezjalnym kapela-
nem organistów. Pani Małgosia regularnie organizowała kar-
nawałowe bale bezalkoholowe, jej różnorodna działalność 
znana jest wielu rydułtowskim rodzinom. W Rydułtowach 
jest już kilka roczników dzieci, którym działania pani Małgo-
rzaty i członków kierowanego przez nią stowarzyszenia po-
mogły lepiej funkcjonować i odnaleźć się w życiu rodzinnym, 
szkolnym i miejskim. Obecnie sprawuje mandat radnej miej-
skiej.  



KLUKA 356/1 Sierpnia 2015 WIEŚCI URZĘDU MIASTA 16 
Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) w oparciu o uchwałę nr XLVIII/411/10 Rady 
Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów 
aktów prawa miejscowego 
 

   Burmistrz Miasta Rydułtowy 
  ogłasza konsultacje projektu uchwały 

w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych w Rydułtowach 

 
Konsultacje są prowadzone w dniach od 25 lipca 2015 r. 

do 3 sierpnia 2015 r. 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach 

są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymie-
nione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) w 
dziedzinach,  dotyczących  działalności  statutowej 
tych organizacji. 

Opinia do projektu uchwały może zostać wyrażona w 
formie pisma, skierowanego do Burmistrza Miasta 
Rydułtowy lub w formie przesyłki  elektronicznej 
(pocztą e-mailową lub poprzez platformę elektro-
niczną usług publicznych), wysłanej na adres kance-
larii  Urzędu  Miasta  Rydułtowy:  gmrydulto-
wy@sekap.pl. 

Do  udzielania  wyjaśnień  w  przedmiotowej  sprawie 
uprawniony jest Kierownik Referatu Ochrony Śro-
dowiska tut. Urzędu. 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną poddane 
w terminie 7 dni od ich zakończenia poprzez za-
mieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie inter-
netowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu 
Miasta Rydułtowy. 

                                                                                             
Burmistrz Miasta Rydułtowy                                                                                                        

        mgr 
Kornelia Newy 

 
Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) w oparciu o uchwałę nr XLVIII/411/10 Rady 
Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów 
aktów prawa miejscowego 
 

   Burmistrz Miasta Rydułtowy 
  ogłasza konsultacje projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegó-
łowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 25 lipca 2015 r. 
do 3 sierpnia 2015 r. 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach 
są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymie-
nione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) w 
dziedzinach,  dotyczących  działalności  statutowej 
tych organizacji. 

Opinia do projektu uchwały może zostać wyrażona w 
formie pisma, skierowanego do Burmistrza Miasta 
Rydułtowy lub w formie przesyłki  elektronicznej 
(pocztą e-mailową lub poprzez platformę elektro-
niczną usług publicznych), wysłanej na adres kance-
larii  Urzędu  Miasta  Rydułtowy:  gmrydulto-
wy@sekap.pl. 

Do  udzielania  wyjaśnień  w  przedmiotowej  sprawie 
uprawniony jest Kierownik Referatu Ochrony Śro-
dowiska tut. Urzędu. 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną poddane 
w terminie 7 dni od ich zakończenia poprzez za-
mieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie inter-
netowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu 
Miasta Rydułtowy. 

                                                                                                            
Burmistrz Miasta Rydułtowy  

mgr  
Kornelia Newy 

 
Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 
z późn. zm.) w oparciu o uchwałę nr XLVIII/411/10 Rady Mia-
sta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie okre-
ślenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów 
prawa miejscowego 
 

   Burmistrz Miasta Rydułtowy 
  ogłasza konsultacje projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Rydułtowy 
 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 25 lipca 2015 r. 
do 3 sierpnia 2015 r. 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są 
organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione 
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. 
t. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) w dziedzi-
nach, dotyczących działalności statutowej tych orga-
nizacji. 

Opinia do projektu uchwały może zostać wyrażona w for-
mie pisma, skierowanego do Burmistrza Miasta Ry-
dułtowy lub w formie przesyłki elektronicznej (pocztą 
e-mailową lub poprzez platformę elektroniczną usług 
publicznych),  wysłanej na adres kancelarii  Urzędu 
Miasta Rydułtowy: gmrydultowy@sekap.pl. 

Do udzielania wyjaśnień w przedmiotowej sprawie upraw-
niony jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
tut. Urzędu. 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną poddane w 
terminie 7 dni od ich zakończenia poprzez zamiesz-
czenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ry-
dułtowy. 

                                                  Burmistrz Miasta Rydułtowy                                                                                                      
        mgr 

Kornelia Newy 
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Pożegnanie Proboszcza Krzysztofa Spyry 
 
Wszystko w ży-
ciu ma swój po-
czątek i koniec. 
 19 lipca 
2015 r. zebrani w 
kościele wierni 
pożegnali pro-
boszcza parafii 
św. Mikołaja w 
Pstrążnej. Podczas 
mszy świętej ks. 
Krzysztof Spyra 
pożegnał się z 
mieszkańcami, w 
związku z przej-
ściem na zasłużo-
ną emeryturę. 
Proboszcz posługę 
kapłańską w para-
fii Pstrążna pełnił od 1984r. 
  

Krzysztof Spyra był wyjątko-
wym Księdzem, dzięki któremu każda 
msza święta i głoszone przez Niego 
Słowo Boże były wyjątkowe,  wielo-
krotnie służył radą, ciepłym słowem i 
swoją pomocą. Był nie tylko nauczy-
cielem i spowiednikiem, ale także przy-
jacielem. Za to wszystko i wiele więcej, 
parafianie dziękowali swojemu Pro-
boszczowi. Ta piękna i podniosła uro-
czystość zakończyła się licznymi wyra-
zami wdzięczności ze strony różnych 
grup parafian z Pstrążnej, Dzimierza 
oraz okolicy, których posługą kapłań-
ską wspierał Ksiądz Krzysztof. 
 

Wśród żegnających swojego 
pasterza nie zabrakło przedstawicieli 
Gminy Lyski. Wójt Grzegorz Gryt 
wraz z Pełnomocnikiem Józefem Stu-
katorem, dziękując za wieloletnią po-
sługę kapłańską i współpracę dla dobra 
lokalnej społeczności, wręczyli Kapła-
nowi rzeźbę jego patrona św. Krzyszto-
fa wraz ze zdjęciami przedstawiającymi 
kościół w Pstrążnej.  
  
 Życzymy Księdzu Proboszczowi 
dużo zdrowia i dziękujemy za to, że z 
nami był przez tyle lat – ze wzrusze-
niem podsumował pożegnanie Wójt 
Lysek. 

 
Krzysztof Kluczniok 

 
 
 
 
 

 
Magiczne Lyski!!! 

 
28 sierpnia, w ostatni piątek wakacji Lyski znów 

staną się magiczne. Wszystko za sprawą odbywającej się jak 
co roku Magii Rocka! Tym razem fani muzyki będą mieli 
okazję bawić się przy znakomitej muzyce takich gwiazd jak 
Kukiz i Piersi, Illusion, Frontside, Kabanos, The Bill. Świetna 
zabawa gwarantowana. Oprócz koncertów odbędzie się także 
zlot motocyklistów – początek imprezy zaplanowano na godz. 
16:00 na ul. Dworcowej (plac obok Urzędu Gminy). Szczegó-
łowe informacje na temat imprezy zainteresowani znajdą w 
Internecie, na stronie www.MagiaRocka.com.  

 

Łukasz Majer 

                                                                                                            

Burmistrz Miasta Rydułtowy                                                                                                        
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 Historia pewnego domu cz. 4 
 

W styczniu 1919 roku odbywały się wybory. Ojciec 
był przewodniczącym Polskiej Komisji Wyborczej w Gór-
nych Rydułtowach. Polacy ogłosili bojkot wyborów, więc 
ojciec rzekł do mnie i brata, abyśmy siedzieli przy oknie i 
spisywali wszystkich idących do głosowania, by wiedzieć kto 
jest naszym przeciwnikiem. W dzień szło ich bardzo mało. 
Pod wieczór przyszedł ojciec zjeść kolację i polecił nam poło-
żyć się pod płotem w rowie, tak byśmy widzieli pod lampą 
elektryczną kto idzie na wybory. Wieczorem szli tacy, co nie 
wiedzieli kim są, czy Polakami czy Niemcami. Po kolacji 
ojciec wrócił do lokalu wyborczego. Przed otwarciem urny 
przyjechał Grentschutz i chciał usunąć polską komisję. Ojciec 
zaprotestował, mówiąc że został legalnie wybrany przez swo-
ich wyborców i nie ustąpi. Mogą go jedynie usunąć siłą, więc 
zostawili go wraz z członkami komisji. Po tygodniu przyje-
chał żandarm z Czernicy i powiedział ojcu: „Dzisiaj jest waż-
ne posiedzenie Rady Gminnej, na którym obecność radnego 
jest obowiązkowa”. Ojciec ubrał się prędko i poszli. Matki 
nie było w domu. Zamiast na posiedzenie Rady Gminnej żan-
darm zaprowadził ojca do Urzędu Okręgowego, gdzie był już 
znajomy Józef Mandrysz, a za chwilę przyprowadzono Józefa 
Bułę – szefa sztabu I-szego Powstania Śląskiego. Naczelnik 
dyr. kopalni – Radlik oznajmił im, że są aresztowani za zdra-
dę stanu. O północy wieźli ich koło naszego domu do więzie-
nia w Raciborzu. Gdy matka wróciła do domu opowiedzieli-
śmy jej, że żandarm poszedł z ojcem do Rady Gminnej. Jed-
nak matce to wydawało się podejrzane, przypuszczała, że ojca 
aresztowano z powodu wyborów. Całą noc nie spaliśmy. Nad  
ranem jeden renegat wrzeszczał pod domem: „Żydek jest 
królem polskim w raciborskim więzieniu”. Kiedyśmy to usły-
szeli wybuchnęliśmy wszyscy płaczem. Po paru dniach naj-
bliżsi wybrali się na widzenie do więzienia. Więźniów trakto-
wali jak największych zbrodniarzy. Jedli zgniłą kapustę z 
robakami i zgniłe ziemniaki, suchy chleb. Pili wodę i czarną 
zbożową kawę. Organizacje polskie zorganizowały strajk 
górników z Rydułtów i sąsiednich wsi. Oświadczyli, że po-
dejmą pracę, pod warunkiem, że wypuszczą z więzienia dzia-
łaczy polskich. Zaczną pracę gdy ich zobaczą na sali. Co mie-
li Niemcy robić, zima panowała na całego, węgla potrzeba 
było bardzo dużo, wobec tego przyrzekli, że ich zwolnią. 
Przywieźli ich bryczką na salę w Rydułtowach, aby zobaczyli 
ich wszyscy strajkujący. Więzieni dziękowali wszystkim za 
wsparcie. Ojciec rzekł tylko: „Dziękuję wam za…” i rozpła-
kał się nie mogąc powstrzymać wzruszenia.  
 

Na podstawie pozostawionych  
rękopisów opracowała  

Świetlana Ciesielska 
 

Historia okolicznych parafii – Rogów 
 
Wieś Rogów położona jest na samym pograniczu 

Polsko-Niemieckim. Mimo dociekliwych dochodzeń nie da 
się stwierdzić, w którym roku powstała wieś Rogów oraz 
pierwszy kościół. Wiadomo jednak, że do pierwszego kościo-
ła należeli mieszkańcy Bełsznicy, Blunczowy, Ligoty Blun-
czowskiej, Kamienia nad Odrą, Rogowca, Syrynki i Wytrze-
szowa. Wiadomo również, co zapisane zostało w raciborskich 
księgach, że w 1391 roku proboszcz ks. Bawerowski z Rogo-
wa był świadkiem załagodzenia sporu powstałego na tle dzie-

sięcin pomiędzy klasztorem o.o. Cystersów w Rudach, i pro-
boszczem we wsi Stanica (powiat raciborski). Polskie kościo-
ły i Śląsk opłacały tzw. „Świętopietrza”  - pobożne daniny na 
budowę Bazyliki św. Piotra w Rzymie. W spisie 
„świętopietrza” z roku 1447 wyszczególnione są wszystkie 
parafie płacące na Rzym, między innymi także parafia rogo-
wska. Pierwszy kościół drewniany w Rogowie po 200 latach 
został doszczętnie zniszczony przez pożar. Drugi kościół po-
wstał w 1651 roku także z drzewa. W XVI wieku wieś Ro-
gów była w posiadaniu Mikołaja Mośka, który sprzedał ją w 
roku 1531 Wacławowi Charwatowi. Na początku XVII wieku 
właścicielem wsi był szlachcic Jan Szeliga pan na Rzucho-
wie. W 1617 roku właścicielem Rogowa był baron Bess. Na 
początku wieku XVIII właścicielem Rogowa był baron Larisz 
von Monnich z Karwiny. Przez następne 250 lat jego rodzina  
była spadkobiercą Rogowa. Lariszowie oprócz Rogowa po-
siadali jeszcze wsie: Bluszczów, Gorzyczki, Uchylsko, Go-
dów i Łaziska. Warto dodać, że rodzina Lariszów była bardzo 
pobożna, o czym świadczą zapisy o  pielgrzymkach oraz ofia-
rowanych 800 talarach na budowę kościoła w Pszowie w roku 
1776. Druga świątynia w Rogowie przetrwała przeszło 250 
lat. Do 1871 roku nie można ustalić proboszczów w Rogowie. 
Wiadomo jednak, że w 1871 roku probostwo objął ks. Juliusz 
Zdrzałek – proboszczował 17 lat. W 1888 roku przeniesiono 
go do Groszowic koło Opola. Zmarł w klasztorze w Racibo-
rzu w 1919 roku. 20 czerwca 1897 roku, około godz. 5 rano 
pożar strawił cały kościół drewniany. Pożar częściowo uszko-
dził także nowy, murowany kościół. Nowy kościół oddany 
został do użytku 10 czerwca 1904 roku. Konsekracji dokonał 
biskup wrocławski. 

W czasie II Wojny Światowej przez Rogów przebie-
gała linia frontu. Toczone walki w Rogowie doprowadziły do 
prawie całkowitego zniszczenia kościoła. Odbudowę kościoła 
rozpoczęto już w 1945 roku. Nowy, obecny kościół poświę-
cony został w 1948 roku 21 listopada przez ks. Biskupa Stani-
sława Adamskiego. Obecnym proboszczem kościoła jest ks. 
Bernard Rak (od 2013 roku)  

Opisywane historie kościołów nad Odrą zostały 
maksymalnie streszczone, ze względu na brak miejsca na 
łamach miesięcznika „Kluka”. 

Stanisław Brzęczek   

Komunikat z rozmów przedstawicieli emerytów 
górniczych z przedstawicielami Ministerstwa 
Skarbu w Warszawie 

 
Na zaproszenie Ministra Skarbu uczestniczyliśmy w 

dniu 07-07-2015 r. w rozmowach na temat zabranych emery-
tom deputatów górniczych przez Zarząd Kompani Węglowej. 
Ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa w obradach uczestni-
czył Minister Wojciech Kowalczyk oraz Dyrektor Departa-
mentu Restrukturyzacji i Pomocy Społecznej pani Małgorzata 
Niezgoda, a także Poseł Ryszard Zawadzki z Wodzisławia 
Śląskiego i Poseł Jacek Brzezinka z Bytomia (obaj PO). Nie 
przybyła pani Poseł Danuta Pietraszewska z Rudy Śląskiej 
(chora). Wymienieni Posłowie byli inicjatorami spotkania z 
Ministrem Skarbu. Emerytów reprezentowali: Henryk Mach-
nik i Jerzy Majer (Rydułtowy), Marian Rusek (Bytom), Mie-
czysław Węgrzyk (Rybnik). Jako reprezentanci emerytów 
(27 000 podpisanych przez emerytów pełnomocnictw) przed-
stawiliśmy cały złożony problem związany z deputatami gór-
niczymi, a w szczególności: 
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- różnorodność dotąd stosowanych rozwiązań pro-
blemu deputatu węglowego przez różne spółki węglowe i 
ZUS, 

- wyjątkowe, nieżyczliwe potraktowanie emerytów z 
kopalń zrzeszonych w Kompanii Węglowej S.A., przez wy-
powiedzenie świadczenia dla emerytów i wdów po emerytach 
górniczych, 

- brak reakcji Zarządu Kompanii Węglowej S.A.  na 
nasze (złożone przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ry-
dułtów)  propozycje dotyczące możliwości wynegocjowania 
korzystnych dla obu stron rozwiązań problemu deputatu eme-
ryckiego. Po odrzuceniu przez Zarząd Kompanii Węglowej 
S.A. „wezwań o zapłatę” złożonych przez nas za pośrednic-
twem kancelarii prawnej za wartość deputatów dla emerytów, 
którzy złożyli u nas takie wnioski wystąpiliśmy do władz 
Kompanii Węglowej z propozycją negocjacji, na które do 
dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, 

-  przedstawialiśmy również pisma, jakie kierowali-
śmy do różnych instytucji w tym Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej, oraz Prezydenta RP, 

- przedstawiliśmy straty jakie ponosi w dalszym cią-
gu Kompania Węglowa, z uwagi na fakt, że Zarząd Kompanii 
Węglowej uporczywie odmawiał prawa przyznania zabranej 
emerytom 1 t. węgla, a teraz ponosi skutki finansowe prze-
grywanych pozwów sądowych, 

- podnieśliśmy problem pozwów, wezwań do Sądów, 
związanych jeszcze z 1 toną węgla, ilością tych wezwań, co 
powoduje wręcz paraliż Sądów na Śląsku,  

- przedstawiliśmy nasze propozycje polubownego 
rozwiązania problemów deputatów, a wiec przeniesienie war-
tości deputatów do ZUS, lub obniżenie wysokości deputatów 
emeryckich do 2 ton i deputatu górników do 6 ton,  

- podnosiliśmy fakt, że już po raz drugi emeryci gór-
niczy są pokrzywdzeni przez zmiany ustawowe, m.in. przez 
ograniczenie podstawy wymiaru emerytury do 250% (Rząd 
Hanny Suchockiej), a teraz o około 1 600,00 zł – wartość 
przeciętna deputatu. 

 
Przedstawiciele Ministerstwa Skarbu ze zrozumie-

niem przyjęli nasze zarzuty i propozycje. Minister Wojciech 
Kowalczyk zauważył, że wydaje się koniecznym znowelizo-
wanie Ustawy w tym względzie, która pozwoliłaby przenieść 
wartość należnych deputatów do ZUS, by Kompania Węglo-
wa uzyskała zakładane oszczędności na deputatach. Minister 
zwrócił się do Posłów, by ci wnieśli stosowne propozycje 
ustawowe, a jednocześnie zaproponował by przeprowadzić 
dalsze rozmowy za ok. 2 tygodnie. Posłowie zadeklarowali, 
że zrobią wszystko, by przygotować i przekonać do projektu 
klub PO i Ministra Finansów. Takie rozwiązanie systemowe 
dla wszystkich emerytów z branży górniczej pozwoliłoby 
wreszcie zamknąć problem zróżnicowanych deputatów wę-
glowych.  

Pozostaje sprawa deputatu na bieżący rok, bo okres 
legislacyjny może nie pozwolić ująć deputatu za rok 2015 w 
ramach tego projektu. By zrealizować nasze starania w tym 
zakresie, jest konieczna dobra wola Związków Zawodowych. 
Dlatego zwróciliśmy się, by do tych rozmów za dwa tygodnie 
zaproszono również przedstawicieli największych z nich. 
Pokazaliśmy Ministrowi Skarbu nasze listy poparcia o zwrot 
zabranych deputatów i zadeklarowaliśmy dalsze zbieranie 
podpisów. Zwróciliśmy jednocześnie uwagę Ministrowi, że 
mamy przygotowanie 4 200 dokumentacji procesowych, a 
może ich być znacznie więcej. W razie niepowodzenia nego-

cjacji zmuszeni będziemy uruchomić procedurę sądową, po-
dobnie jak to miało miejsce w przypadku starania o odzyska-
nie 1 t. deputatu w roku ubiegłym. Bardzo więc liczymy na 
to, że tak władze państwowe jak i władze Kompanii Węglo-
wej ze zrozumieniem podejdą do naszych ugodowych propo-
zycji, by nie została uruchomiona procedura sądowa. Zda-
niem prawników istnieje 90% szans, by procesy te wygrali 
emeryci górniczy, a na tym najbardziej straci Kompania Wę-
glowa, Skarb Państwa, a my – TMR i wszyscy emeryci - nie-
stety twarz, bo będzie nas się oskarżać o to, że przez procesy 
„wykończyliśmy” Kompanię Węglową.  

Tu zwracamy się do wszystkich emerytów górni-
czych i wdów po emerytach, by przychodzili podpisywać 
listy poparcia projektu i składać pełnomocnictwa, tak  by uzy-
skać nie tylko trwałe rozwiązanie problemu deputatu przez 
ZUS od 2016 roku,  ale też doraźne na ten rok.  To wymaga 
wypełniania oświadczeń i pełnomocnictw. W tej sprawie pro-
simy o kontakt kluby emeryckie, kluby SiTG i osoby indywi-
dualne, tak by nikt nie został pominięty w staraniach o odzy-
skanie należnego deputatu. Bardzo liczymy na dobrą wolę 
liderów związkowych, by ci zgodzili się na obniżenie deputa-
tu górników do 6 ton, a to  pokaże również, czy zależy związ-
kowcom i górnikom na tym, by Kompania Węglowa uzyskała 
zakładane przez Zarząd oszczędności na deputatach węglo-
wych. Pokażą tym samym, że zależy im na swoim miejscu 
pracy. Wszystkie osoby zainteresowane odzyskaniem deputa-
tu zapraszamy do siedziby Towarzystwa Miłośników Ryduł-
tów, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 do 13:00. Do-
datkowych informacji proszę szukać na naszej stronie 
www.tmrrydultowy.pl, w miesięczniku „Kluka”, oraz na pro-
filu facebookowym Towarzystwa. Informacje można uzyskać 
także telefonicznie pod nr 32 414 00 66, lub mailowo: klu-
ka.tmr@interia.pl.  

Zarząd TMR czuje się zaszczycony, iż pomimo róż-
nych problemów, w tym finansowych, może brać udział w 
rozmowach i negocjacjach tak ważnych dla wielu emerytów 
(160 000 osób) i całego Państwa. 

Zdjęcia ze spotkania znajdują się na profilu facebo-
okowym Towarzystwa Miłośników Rydułtów.  

 
 

Za Zarząd TMR 
Prezes TMR 

Henryk Machnik 
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Reggae Festiwal w Wodzisławiu Śląskim 

 
Za nami 12 reggae festiwal. Na imprezę  z pewnością 

czekało wielu fanów jamajskich brzmień. Inauguracji imprezy 
dokonali „Dr Love & Slaveah & Cheeba”. Inne formacje jakie 
wystąpiły, to znany z najcieplejszych afrykańskich rytmów 
„Foliba & Ablaye Badji” oraz „Yardee Crew & Pozyton So-
und”, „Grizzlee & „Kacezet”, „Blackaut JA” & „Dreadsquad”, 
„Splendid Sound”. Drugi dzień 12 festiwalu reggae w Wodzi-
sławiu Śl. przyciągnął  dużo więcej fanów jamajskich dźwię-
ków niż pierwszego dnia. Zapewne większość przybyła, by 
posłuchać kawałków zespołu „Tabu”, który był tegorocznym 
organizatorem Reggae Festiwalu. 

Katarzyna Szlezinger 

Tak się bawi Czernica 
 

W sobotnie popołudnie 11 lipca odbył się coroczny 
Piknik Kulinarny przy Ośrodku Kultury „Zameczek” w ra-
mach Dni Czernicy.  Można było się dobrze pobawić, zjeść i 
napić.  W programie wystąpiły lokalne zespoły. Jako pierwszy 
na scenie zaprezentował się zespół folklorystyczny „Trojak” 
działający w tamtejszym ośrodku kultury.  Następnie na scenie 
zaprezentował się młody gitarzysta z Rydułtów Wojciech 
Stołtny występujący pod nazwą Voyth Guitar który już po raz 
kolejny gości na deskach festynu z repertuarem znanych cove-
rów w electro-akustycznym klimacie. Gwiazdą wieczoru był 
„Elvis Presley”, który wystąpił ze swym programem „Elvis 
Presley Show”. Występ porwał publiczność do tańca i wspól-
nej zabawy. Później zebrani bawili się z DJ. Publiczność wy-
rażając dobrą zabawę krzyczała „Tak się bawi, tak się bawi 
Czernica!”.  

Wojciech Stołtny 

 

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla  

 
Lipiec: 
Jolanta Pikos 
 
Sierpień: 
Jadwiga Kolasa 
Róża Machnik 
Bernadeta Majer 
Maria Stebel 
Mariusz Stebel 
Leonard Stęchły 
Wojciech Stołtny 
Jan Wojaczek 
Marcin Wojaczek 

Gdzie można kupić „Klukę”? 
 
- Intermarche Rydułtowy, ul. Bema 90 
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3 
- ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona 
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48 
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 61 
- Petrol Point Group Migrex Sp. z o.o., ul. Raciborska 275 
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22 
- Handel Hurt. I  Detaliczny K. Pawełek, Traugutta 264 
- „Lemaro” Sp. J., ul. Szczerbicka 54 
- Piekarnia Maciuga Jan, ul. Krzyżkowicka 150, Pszów 
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26 
- Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul. Traugutta 255 
- Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16 
- Handel Art.. Przemysł. Weronika Nowak-Szynk, ul. Ofiar 
Terroru 41 
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski 
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Moje rozważania 
 

Zacznę od skomentowania decyzji Sejmu w sprawie 
przeniesienia projektu o nadanie Ślązakom statusu mniejszości 
etnicznej do specjalnie powołanej Komisji, która ma wypraco-
wać stanowisko do ewentualnego przegłosowania przez Sejm, 
ale już w następnej kadencji. To niestety postawa asekurancka 
Posłów związana ze zbliżającymi się wyborami parlamentar-
nymi. Boję się, że może to też dotyczyć przygotowanego pro-
jektu w sprawie przyznania emerytom górniczym deputatu  
węglowego na lata następne, z przeniesieniem 2 ton węgla 
deputatu do ZUS. Podobnie zapewne stanie się z zapowiadaną 
tzw. ustawą metropolitarną. Jako inicjatorzy polubownego 
załatwienia przywrócenia deputatu węglowego dla emerytów, 
jesteśmy zawiedzeni przesunięciem przez ministrów kolejnego 
spotkania z naszym zespołem. Oznacza to albo zmianę dotąd 
pozytywnego nastawienia Ministrów na załatwienie tego pro-
blemu, albo jest to czas potrzebny Ministrom na skonsultowa-
nie decyzji ze Związkami Zawodowymi, Kompanią Węglowa 
i Ministrem Finansów. Zobaczymy, ale póki co daliśmy zlece-
nie kancelarii prawnej na przygotowanie ostatecznej wersji 
pozwu z uzasadnieniem przeciwko Zarządowi Kompanii Wę-
glowej. W sprawie deputatu węglowego dla emerytów proszę 
się więc informować u nas z końcem sierpnia. Ponieważ wi-
dzimy, że decyzje w sprawie deputatów się odwlekają, więc 
namawiamy emerytów, by kupowali węgiel obecnie, kiedy 
cena jest najniższa.  

 
4 lipca obchodziliśmy 93 rocznicę włączenia Ryduł-

tów i pobliskich miejscowości do Państwa Polskiego. Delega-
cja TMR jak co roku uczciła tą rocznicę zapaleniem zniczy 
przy pomniku powstań śląskich.  

 
W pierwszych latach XX wieku chóry propagowały 

pieśni polskie by podtrzymać więzi kulturowe Ślązaków  z 
Polską. My obecnie staramy się propagować różne pieśni i 
tradycje śląskie w naszym regionie, by nie poszły w niepa-
mięć. Bardzo liczymy na to, że mężczyźni znów zechcą śpie-
wać i włączać się do chórów, w tym do naszego męskiego 
zespołu „Miłośnicy z TMR”. Śpiewaliśmy ostatnio w Czyżo-
wicach i na kampusie w Rybniku i musimy z dumą się po-
chwalić, że zebraliśmy sporo oklasków, choć bardziej za to że 
byliśmy jedynym męskim zespołem (choć niestety w dość 
zawansowanym wieku), ale myślę, ze mimo to, podniesiemy 
poziom występów o co starają się nasi muzycy z Grzegorzem 
Szyrą na czele. Spontaniczność w śpiewie jest bardzo ważna. 

Mieliśmy okazję o tym się przekonać, gdy po próbie udaliśmy 
się na rynek (na piwo) i tam razem z akordeonistą zaśpiewali-
śmy kilka piosenek. Taki spontaniczny występ przyciągnął 
sporo osób, także prawie wszystkie stoliki wypełnili goście, co 
też bardzo ucieszyło barmanki. Na piątek 21 sierpnia zapra-
szamy na kolejne śpiewanie na ROSE. Zbliżają się Dni Ryduł-
tów – święto miasta. Bardzo prosimy wszystkich tych miesz-
kańców, którzy posiadają ciekawe zbiory by się z nami skon-
taktowali, by mogli pochwalić się swoimi „skarbami”. Nasze 
towarzystwo jak zwykle przygotuje ciekawe ekspozycje i już 
teraz zapraszamy na nasze stoiska, pokazy i występy.  

 
Usilnie staramy się, by w ramach przygotowywanych 

ustawowych dwóch punktów bezpłatnych porad prawnych na 
terenie powiatu jeden był prowadzony przez nasze Towarzy-
stwo. To ma stać się od nowego roku, choć niepokoją wybory, 
po których mogą być realizowane inne priorytety, niekorzyst-
ne dla naszych mieszkańców, a zwłaszcza niedobre dla emery-
tów górniczych, o których mówi już opozycja: „O co wam 
chodzi? Przecież macie wysokie emerytury!”  

 
Póki co jednak mamy lato, wysokie temperatury a 

przy tym napływ informacji bulwersujących naszą opinie pu-
bliczną: sprawę emigrantów z Afryki i z Syrii, kłopoty z Gre-
cją, „ofiary dopalaczy”, czarna sotnia na Ukrainie, propono-
wana amerykańska baza w Polsce i mentlik polityczny w na-
szym kraju. Warto jednak zachować spokój ducha i wyrabiać 
sobie swój pogląd na te wszystkie sprawy.  

 

Henryk Machnik 

 
Zniszczenia w Rydułtowach 
 

Sobota, 25 lipiec na długo pozostanie w pamięci na-
szych mieszkańców. Burza jaka przeszła nad Rydułtowami 
była bardzo gwałtowna i wyrządziła sporo szkód, m.in. zerwa-
ła dach z budynku mieszkalnego (ul. Traugutta) połamała 
drzewa przed kościołem i na cmentarzu, niszcząc przy tym 
pomniki, połamała drzewa w ogrodach, uszkodziła płoty, ze-
rwała trakcję na kolei, zalała piwnice. Jeżdżące do wieczora 
na sygnale straże pożarne potęgowały atmosferę kataklizmu, 
jaki dotknął Rydułtowy, choć do takiej skali zniszczeń dość 
daleko, bo mimo aż 40 poważnych interwencji, to jednak nasi 
mieszkańcy wyszli z burzy bez szwanku.  

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

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

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

44-370 Pszów, 
ul. Pszowska 545   

czynne:  
pn.-pt. 8.00 – 16.00 

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

 
Felgi 

aluminiowe, stalowe 

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

  Wulkanizacja  
              wymiana tłumików 

 

Najnowsza technologia  

PIASKOWANIE  
                 spawanie 
PROSTOWANIE malowanie 

Sprzedaż ekogroszku 

z KWK Piekary 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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Zdjęcia na zlecenie TMR wykonują: FOTO BARON Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 20a,  tel. 4579177;   
FOTO SYCHA Rydułtowy, ul. Bema 22, tel. 4579242. Druk okładki: ART DRUK  
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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  

www.bswodzislaw.pl 

  
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. 

 


