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Było minęło… 

 
Już kiedyś wspominałam, że w czasie okupacji, po 

wojnie i chyba też przed wojną życie handlowe w Rydułto-
wach skupiało się głównie w dolnej części ulicy Ofiar Terro-
ru. Myślę, że generalnie związek miało to z koleją i dworcem, 
oraz tym, że akurat w tej części Rydułtów osiedlili się i pobu-
dowali domy ludzie zajmujący się rzemiosłem i handlem. 
Pamiętam kilka nazwisk, które bardzo często służyły również 
na określenie miejsca, okolicy i orientacji w dolnej części 
Rydułtów. Dowodem na to jak głęboko zakorzenili się ci lu-
dzie i wpłynęli na rozwój Rydułtów jest fakt, że nawet do dziś 
niektórzy ludzie właśnie tak określają w dalszym ciągu miej-
sce i położenie. Wymienię parę zapamiętanych nazwisk: Ber-
nadelli, Ohrzal – Staniczek, Połomski, Kazik, Haizik, 
Chrószcz, Durczok, Ćmok, Grabiec, Szczotka, Bieniek, Ben-
da, Gliwicki, Nowak. Już wiele nazwisk zapomniałam. W 
okolicach rynku największe punkty handlowe to był Ptok, 
Szuła, Jendralski. Ale niepodzielnie  „rządziły” tu trzy nazwi-
ska: Krall, Żymełka, Palka. Były to znane restauracje i lokale 
taneczne. Każdy z nich miał piękną dużą salę z parkietem. 
Jeszcze po wojnie u Żymełki i Kralla odbywały się występy 
chóru Cecylia i lokalnego teatru „Zorza”. Długo prowadził go 
pan J. Szymański. Zaraz po wojnie tego rodzaju występy i 
zabawy odbywały się na Kralowcu. Z biegiem czasu popular-
niejsza stawała się restauracja i sala u Żymełki. U Kralla GS 
(Gminna Spółdzielnia) urządziła magazyn. Później przebudo-
wano to na kino i coś w rodzaju domu kultury. Później była 
„Biedronka”, a dziś „Świeżyzna”. Spadkobiercy Kralla żyli 
po wojnie w RFN-ie. Słyszałam, że „żymełkowiec” po wojnie 
też jakiś czas był w prywatnych rękach. Mówiło się: „u Kon-
dusia Żymełki”. Nawet osobiście go pamiętam. Potem lokal 
przejęła spółdzielnia SPOŁEM. Przez pierwsze  lata restaura-
cją kierowała pani Lidia Kałuża, a potem długo kierownikiem 
był pan. P. Lamża. Do restauracji wchodziło się od ulicy 
Pszowskiej. Był tylko jeden pas schodów prowadzących pro-
sto do drzwi wejściowych. Ludzie przychodzili tu posiedzieć, 
zjeść smaczny obiad, bo było tanio. Zawsze było też gwarno. 
W środy i soboty w restauracji odbywały się dancingi. Chęt-

nych było dużo. Z drugiej bocznej strony od rynku było też 
po schodach wejście do baru. Tu był wyszynk piwa i wódki. 
Przy barze i stolikach było zawsze dużo mężczyzn, było 
gwarno, głośno  i duszno od papierosów. Były też sprzeczki i 
kłótnie, czasem ktoś sturlał się po schodach w dół. Większych 
awantur i rozrób nie było. Milicja nie interweniowała. 

 
Już kiedyś też wspominałam o muzykach, zabawach 

tanecznych u Żymełki, bo to były jedne z największych im-
prez rozrywkowych w latach 50-tych, 60-tych. Szczególnie w 
okresie karnawału. Wielu ze starszego pokolenia bardzo miło 
je wspomina. Ludzie bardzo cieszyli się na ten okres. Nowo-
żeńcy też często organizowali zabawy taneczne dla swoich 
gości i obcych, chętnych uczestniczyć w swoich zabawach. 
Czasem pochody weselne ulicami na piechotę przemieszczały 
się do sali. Zabawie towarzyszyły różne tradycyjne ceremo-
nie.  

 
Za-

bawy w 
okresie kar-
nawału orga-
nizowały 
szkoły, orga-
nizacje, za-
kłady pracy. 
Tego rodzaju 
imprezy 
przynosiły 
też zyski. 
Chętnych 
było zawsze dużo, zabawy miały powodzenie, ludzie potrafili 
się bawić gromadnie i lubili tańczyć. Potańcówki odbywały 
się w niższej dobudówce (dziś dwa salony sklepowe). Wej-
ście na salę było od strony ul. Pszowskiej. Przez duże drzwi 
wchodziło się do małej sali gdzie była szatnia, a dalej przez 
oszklone drzwi do sali tanecznej. Tu stało dwóch porządko-
wych którzy sprawdzali bilety. Strażacy też tu byli. Pilnowa-
no porządku by ktoś nieproszony nie dostał się do środka. Nie 
słyszałam i nie pamiętam o jakiejś rozróbie. Sala była duża. 
Wokoło parkietu do tańca było podwyższenie, gdzie stały 
stoły i krzesła dla gości. W głębi była scena, na której grała 
orkiestra. Największe powodzenie miała orkiestra „Tanero”. 
Prowadził ją Rudi Berger. Członkowie zespołu byli młodzi. 
Sam Rudi był typem amanta. On i zespół czarował ze sceny 
tańczące panie. Ładnie grali i śpiewali głównie bardzo modne 
wówczas szlagiery radia Luksemburg. Po prawej stronie było 
dwoje oszklonych drzwi. Tu było wyjście w stronę toalet, do 
kuchni i restauracji, oraz do stojącego tuż obok baru z napoja-
mi. Długo prowadzili go państwo Achtelikowe. Na zabawach 
atmosfera była zawsze miła. Ludzie się znali, zmieniali stoliki 
na pogaduszki, tańczyli wymiennie ze sobą. Żal było nad ra-
nem odchodzić do domu. Zabawę zawsze wspominało się 
długo.  

 
U Palki po wojnie nie było zabaw. Lokal był za-

mknięty. W sali w latach 1956-1957 był zastępczy kościół. 
Tu odbywały się nabożeństwa, bo w kościele przeprowadzano 
powojenny remont. Jeżeli dobrze pamiętam to w 1960 otwar-
to kawiarnię „Milusia”, pod egidą SPOŁEM. Prezesem był 
wtedy pan Kożuch. Jak na owe czasy lokal był super urządzo-
ny i służył na całą okolicę. Głównie sławę miał dobry tatar i 
kurczak w galarecie.  Zjeżdżało się tu samochodami z całej 
okolicy. W Sylwestra organizowano bale noworoczne. Po 
pierwszomajowej manifestacji nie można tu było znaleźć 
miejsca. Ale cóż, czas mija nieuchronnie i sława Żymełki – 
dziś przerobionego na lokale handlowe i kawiarni „Milusia” 
zgasła. Zostały tylko wspomnienia.  

Horacy 

BYŁO, MINĘŁO... 



Szlakiem Trola 
 

No to jesteśmy!! Całą 25-osobową grupą przemierzy-
liśmy kilka tysięcy kilometrów, wszystko po to by podziwiać 
piękno norweskich fiordów. Były nurkowania, zwiedzanie, 
łowienie ryb a nawet zbieranie pszczelego miodu. Przeżyliśmy 
kolejną niesamowitą przygodę. 
 

Tym razem wybór padł na dobrze nam znaną mała 
rybacką osadę położoną u wejścia do Josingfjordu, osadę o 
nazwie Bu. Wyruszamy wieczorem 8 października spod naszej 
bazy w Rydułtowach, pokonujemy trasę do Danii gdzie ocze-
kujemy na wieczorny prom do Kristiansand. Pogoda w Danii 
nas nie rozpieszcza, pada deszcz, wieje zimny północny wiatr, 
wjeżdżamy na prom po to by po czterogodzinnym rejsie posta-
wić nogę na norweskim lądzie. Ku zaskoczeniu grupy deszcz 
nie pada, jest w miarę ciepło, pokonujemy jeszcze 130 km. 
Trasa dość uciążliwa ale przecież na to się zdecydowaliśmy. 
Czy warto ? Myślę że tak, w końcu byłem tu już kilkanaście 
razy, jestem pewien że będzie się podobać grupie którą zabra-
łem ze sobą. Wraz ze wspaniałą jak na październik norweską 
pogodą dotarliśmy na miejsce. Przywitał nas Olav - nasz go-
spodarz Norweg z krwi i kości. Patrzy kto przyjechał, uśmie-
cha się i łamaną polszczyzną wita nas – Dzień dobry. Zała-
twiamy formalności, przenosimy sprzęt nurkowy do magazyn-
ku, rozpakowujemy rzeczy w hyttach, wlewamy paliwo do 
łódek - wszystko po to by rozpocząć wędrówkę po Bu i okoli-
cach. 
 

Pierwszy dzień pobytu w Bu upłynął na odpoczynku 
po podróży oraz wstępnym nurkowo-wędkarskim rekonesan-
sie. Basia z Markiem wraz ze swoim sprzętem foto jako pierw-
si wchodzą do wody, ja z Darkiem bierzemy wędki by co nie-
co wyciągnąć z wody. Reszta grupy odpoczywa, zachwyca się 
widokiem rozciągających się wzdłuż i wszerz fiordów, poro-
śniętych drzewami oraz polami wrzosów. Słychać szum morza 
zaś nad naszymi głowami latają dwa orły, które uwiły sobie 
gniazdo na fiordzie znajdującym się za naszymi hyttami. Wie-
czorem objadając się złowionymi rybami wymieniliśmy swoje 
spostrzeżenia. Układamy plan 
pobytu, Basia pokazuje zdjęcia 
które są jej największą pasją po 
nurkowaniu, podziwiamy.  
 

Kolejny dzień zaczynamy 
od nurkowania, wchodzimy do 
wody, zanurzamy się,  przepływa-
my przez las brunatnic, dno zaczy-
na opadać, 5, 10, 15, 20 metrów i 
więcej płyniemy wzdłuż podwod-
nej wyspy której wierzchołek wy-
nurza się do około 10 m. Już na 
początku spotykamy dużego ho-
mara który leniwie wychodzi ze 
swojej jamy by przyjrzeć się nie-
codziennym gościom. Płyniemy 
dalej -  grupa powoli porusza się 
do przodu, zagląda pod każdy ka-
mień, tu i ówdzie spotykamy kra-
by a wokół nas pływają szybkie 
niczym torpeda czarniaki. 50 mi-

nut w wodzie - czas wracać. Justyna, nasz divemaster wypusz-
cza bojkę, powoli zaczynamy wynurzenie. Na twarzach widzę 
uśmiechy, nie spodziewali się tak ciepłej wody bo aż 14 stop-
ni! Nie to co na Hermanicach gdzie na co dzień nurkujemy. 
Rozkładamy sprzęt, płuczemy, wszyscy opowiadają swoje 
wrażenia z pierwszego nurkowania w Bu oraz wymieniają się 
spostrzeżeniami. Pompujemy butle, po południu część grupy 
widząc nasz pierwszy połów zabiera wędki, wsiada na łódkę, 
wypływa w morze. Czas płynie szybko, zapada zmrok, wie-
czór spędzamy przy uwędzonej makreli oraz pieczonej na gril-
lu kiełbasie. Pora położyć się spać. Kolejny dzień - tym razem 
zwiedzamy, jedziemy do Sogndal by zobaczyć Rugestein – 
wielki ponad 16 tonowy głaz który można poruszyć jedną rę-
ką, nikt nie dowierza a jednak da się to uczynić. Jest fajnie, 
napawamy się widokami, robimy zdjęcia, wpisujemy się do 
pamiątkowej księgi. Powoli wracamy, popołudnie - co może-
my robić ? Nurkujemy bo w końcu po to tutaj przyjechaliśmy, 
część naszej ekipy, ta która nie nurkuje próbuje ponownie 
swoich sił z wędką w ręku, ku naszemu zdziwieniu dają radę 
bo przecież kto by nie dał rady chwycić ryby w Norwegii. 

 
Kolejne dni mijają, eksplorujemy kolejne norweskie 

szlaki, zaczynamy od Anna Sira, grupa wspina się po skałach 
niczym kozice. Docieramy do wierzchołka fiordu po to by 
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zejść w dół 
do kilku 
niesamowi-
tych 
miejsc, 
przepięknej 
plaży czy 
osadzonej 
wśród fior-
dów jaski-
ni. Wszyst-
ko trwa 

parę godzin, grupa daje radę. Wracamy, parę osób tych nie 
zmęczonych górską wędrówką wchodzi do wody. Idą na 
„nocnego nurka”, wynurzają się, są zadowoleni. Czas szybko 
mija a to już prawie półmetek naszego wyjazdu. Następnego 
dnia Olav pyta czy pójdę z nim do pszczół po miód. To dla 
mnie coś nowego, zgadzam się od razu. Ubieramy się w 
pszczelarskie ubrania, pakujemy sprzęt na przyczepkę i je-
dziemy. Odwiedzamy kilka pasiek, zbieramy ramki z mio-
dem, w miejsce zabranych wstawiamy nowe. Wszędzie 
pszczoły, jedna wpada mi do buta i robi jak to Olav powie-
dział „PIK”, po kilku godzinach wracamy. Olav nie krył za-
dowolenia, nikt z jego rodziny od kilku lat nie chciał iść z 
nim do pszczół. Dla mnie to nowe doświadczenie więc jak 
będzie tylko okazja to czemu znów bym miał nie iść. Pogoda 
wspaniała jak na tę porę roku, woda ciepła, ryb dużo, cóż 
więcej nam potrzeba. 

 
Ostatnie dni pobytu chcemy wykorzystać w stu pro-

centach. Od rana nurkujemy, łowimy ryby, wędrujemy po 
górskich szlakach. Wieczory spędzamy na wspólnych       
biesiadach opowiadając nurkowe historie oraz snując nowe 
plany. Pora wracać do domu, pakujemy sprzęt na samochód, 
żegnamy się, jedziemy, w drodze powrotnej odwiedzamy 
jeszcze Kristiansand. Grupa nie kryje zadowolenia, co nie 
którzy dopytują się kiedy znów tutaj przyjedziemy. Odpowia-
dam - za rok. Czy było 
warto wrócić do Bu i 
pokazać swoim przyja-
ciołom jak wygląda 
skrawek norweskiego 
lądu, jak wygląda nor-
weska flora i fauna? 
Jestem pewien że tak, 
bo warto wracać tam 
gdzie jest pięknie, 
gdzie można zanurzyć się pod wodę, zjeść dobrą, świeżą rybę 
czy pochodzić po górskich szlakach. 

 
Tekst i zdjęcia: 

Instruktor nurkowania NAUI i ASTD Marek Mencel 
zdjęcia podwodne: Barbara Glenc 

www.szkola-nurkowania.com 
info@szkola-nurkowania.com 

 
Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” 
 

Nasze Przedszkole nr 2 w Rydułtowach zakwalifiko-
wało się do udziału w projekcie „Dzieciństwo bez próchni-

cy”, współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwaj-
carsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, 
którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu. 

Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” dotyczy profi-
laktyki i edukacji stomatologicznej skierowanej do dzieci w 
wieku 3 – 5 lat oraz ich rodziców i nauczycieli przedszkol-
nych. Jego celem jest ograniczenie występowania próchnicy 
zębów u dzieci, czemu ma służyć ogólnopolska kampania 
edukacyjna. Cele bezpośrednie projektu to poprawa zdrowia 
jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat, wzrost świadomości i 
utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy 
ustnej, wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych, 
przeciwdziałanie szkodliwym nawykom mającym wpływ na 
stan zdrowia jamy ustnej i okolicznych tkanek przez zwróce-
nie uwagi rodziców i opiekunów na problemy związane z 
profilaktyką stomatologiczną. 

W ramach projektu w dniu 9.10.2015r. przedszkolaki 
uczestniczyły w spotkaniu z panią Dorotą Czerkies-Bald, 
która przeprowadziła z nimi zajęcia - opowiedziała bajkę pro-
pagującą profilaktykę jamy ustnej. Pokazała również, jak pra-
widłowo szczotkować zęby oraz przekazała dzieciom zestawy 
do higieny jamy ustnej. Po spotkaniu z przedszkolakami pani 
konsultant odbyła spotkanie z rodzicami i nauczycielami, na 
którym omówiła najważniejsze zasady higieny jamy ustnej. 
Zwróciła szczególną uwagę na dobór pasty do wieku dziecka, 
a także podkreśliła znaczenie wizyt kontrolnych w gabinetach 
stomatologicznych. Informowała również, jak ważne dla 
zdrowia jamy ustnej są właściwe nawyki żywieniowe a także, 
że przeciwdziałanie szkodliwym nawykom ma wpływ na stan 
zdrowia jamy ustnej. 
„Lekcja regionalizmu na żywo” 

Dwie grupy z naszego Przedszkola miały okazję 
uczestniczyć w zajęciach regionalizmu na żywo prowadzo-
nych przez Żorskie Centrum Regionalne w Świetlicy w Osi-
nach. Tematem spotkania była „Kiszona kapusta w spiżarni 
babci”. Dzieci zapoznały się z obrzędem kiszenia kapusty, 
skosztowały surówki, zjadły chleb ze smalcem oraz wzięły 
udział w zajęciach plastycznych związanych z tą tematyką. 
Wszystko odbywało się w gwarze śląskiej –czyli „po naszy-
mu” . W nauce i zabawie towarzyszyły im śląskie przyśpiew-
ki, wśród których nie zabrakło słynnej „Miała baba kokota’’ 
oraz taniec „Miotlarz”. Śmiechu i dużo radości z zabaw było 
co niemiara. O tradycjach z regionu opowiadali dzieciom 
rodowici Ślązacy. 

Dyrektor Przedszkola 
 oraz koordynator projektu Beata Gmerska 

całe grono pedagogiczne z PPnr2 



KLUKA 359/1 Listopada 2015 WIEŚCI Z GIMNAZJUM NR 1 6 

Gimnazjaliści w świecie 3D 
 
Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach na ty-
dzień stało się miejscem innowacyjnych 
eksperymentów edukacyjnych przeprowa-
dzanych w czasie wizyty gości z Hiszpa-
nii, Litwy, Portugalii i Turcji w ramach 
projektu Erasmus+ -‘How innovative we 
can be together’.  Oto relacja Wiktorii, 

uczennicy G1 i uczestniczki projektu. 
 „W  niedzielę  27  października  poznaliśmy naszych 
nowych kolegów. Tego dnia zaprzyjaźnialiśmy się ze sobą i 
już nie mogliśmy się doczekać atrakcji nadchodzącego tygo-
dnia.  
 Nazajutrz wszyscy spotkaliśmy się w naszym gimna-
zjum, gdzie goście zostali przywitani uroczyście i tradycyjnie 
– chlebem i solą. Następnie naszych przyjaciół czekała inno-
wacyjna lekcja  języka angielskiego w laboratorium języko-
wym oraz warsztaty z zastosowania długopisów 3D. Dla wie-
lu z nich było to pierwsze spotkanie z takim sprzętem, ale 
mimo to świetnie sobie poradzili. Stworzyli przeróżne figury, 
modele, a nawet biżuterię. Po obiedzie udaliśmy się do Ogni-
ska Plastycznego na warsztaty artystyczne. Zostaliśmy po-
dzieleni na sekcję malarską i sekcję linorytów. Wszyscy uru-
chomili swoją wyobraźnię oraz kreatywność i stworzyli prze-
piękne prace, które później można było podziwiać na wysta-
wie podczas szkolnego festynu. Po południu odbyła się dys-
koteka, na której świetnie się bawiliśmy w rytm najnowszych 
hitów.  
 We wtorek udaliśmy się na dwudniową wycieczkę do 
Krakowa. Najpierw odwiedziliśmy Ogród Doświadczeń, a 
później Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie mieliśmy okazję 
zbudować poduszkowce. Każdy z uczestników odbył krótki 
„rejs”. W obu miejscach sporo się nauczyliśmy i wykonali-
śmy wiele ciekawych doświadczeń. Wieczorem pojechaliśmy 
do Kopalni Soli w Bochni, gdzie nocowaliśmy 200 metrów 
pod ziemią. Dla wszystkich było to niesamowite przeżycie. 
Na początku zwiedziliśmy kopalnię i jej tunele. Po posiłku 
graliśmy  w  piłkę  na  podziemnym  boisku 
i korzystaliśmy z niezwykle długiej zjeżdżalni, nie zniechęci-
ło nas nawet to, że najpierw trzeba było pokonać kilkaset 
schodów. Potem czekała nas kolejna, zwariowana dyskoteka, 
po której długo nie umieliśmy zasnąć. Rano wyjechaliśmy z 
kopalni i udaliśmy się do Krakowa. Zobaczyliśmy Wawel i 
rynek, a na koniec poszliśmy na zakupy do Galerii Krakow-
skiej. Nasi goście byli zachwyceni tym pięknym miastem. 

 W czwartek pojechaliśmy na wycieczkę do parku roz-
rywki „Energylandia” w Zatorze. Każdy znalazł tu coś dla 
siebie, poczynając od kina 7D po ekstremalne kolejki górskie. 
Bawiliśmy się fantastycznie.  
 Piątek był kolejnym dniem nowoczesnego spojrzenia 
na edukację. Uczestniczyliśmy w trzech różnych warsztatach. 
Na zajęciach fizycznych robiliśmy obwody elektryczne, nato-
miast na artystycznych tworzyliśmy kolaże z naszymi zdję-
ciami jako pamiątki z całego tygodnia. Bardzo interesujące 
były również zajęcia informatyczne - budowaliśmy roboty, 
które później stanęły do wyścigu. W południe wyruszyliśmy 
zwiedzać miasto. Pokazaliśmy naszym gościom m.in. budy-
nek Urzędu Miasta Rydułtowy, Park Rosa, rynek i kościół. Po 
południu w naszej szkole odbył się festyn - „Święto Pieczone-
go Kartofla”. Mogliśmy zobaczyć liczne występy, w tym na-
szych zagranicznych gości,  skosztować pieczonego karto-
fla  oraz innych smakołyków i wziąć udział w zawodach spor-
towych.  
 Niestety nadeszła sobota , a z nią czas pożegnań. Uści-
skom, całusom i łzom nie było końca.  Wszyscy bardzo się ze 
sobą zżyliśmy i będziemy za sobą tęsknić. Podczas tego tygo-
dnia poznaliśmy nowych przyjaciół, sporo się nauczyliśmy i 
po prostu wspaniale spędziliśmy czas. Było to niesamowite 
doświadczenie i nigdy tego nie zapomnimy!” 
 

Wiktoria Kaleta 
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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 
wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie opubliku-
jemy w kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź czekamy  

Poziomo: 
 
1. Typ lasu liściastego z przewagą olszy 
2. Piękne tereny w Bieszczadach 
3. Łączy balon z torbą na zakupy 
4. Może być pełny lub ślepy 
5. Czart, grzyb lub „z siódmej klasy” 
6. Może być bieżący lub kapitalny 
7. Można na nich grać lub mieć zszarpane 
8. Kość lub spluwa 
9. Dawny student 
10. Może być niska, lub regionalna nazwa taczek 
11. Góralski przysmak 
12. Chińskie sztućce 
13. Może być twórcza 
14. Chodzi bez butów 
15. Graniczna rzeka niedaleko Rydułtów 
16. Ptak kojarzący się z Egiptem 
17. Podaje się ją przy malarii 
18. Tył konia 
19. Może być Świętojańska 
20. Wielki w Kolorado 
21. Wiatr we Włoszech 
22. Można go komuś wciskać lub uszczelniać okna 

do 25-11-2015! Hasło krzyżówki październikowej - CIAPRO-
KI . Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Alicja Jarocka, Euge-
nia Bluszcz, Stefan Majer. Wszystkim wyróżnionym gratuluje-
my wiedzy! 
 
 
 

Pionowo: 
 
1. Potentat na rynku paliwowym 
2. Miasto z PKN Orlen 
3. Łączy wołanie o pomoc z beszamelem 
4. Wielki kamień 
5. Wyjątkowy ptak 
6. Pachnący ajer 
7. „Jeżdżąca” wyspa 
8. Patetyczny utwór literacki 
9. Prawobrzeżny dopływ dolnej Wisły 
10. Niejeden na plaży nudystów 
11. Rozpoczyna gamę 
12. Śląski upał 
13. Musi być spełniona w procesie produkcyjnym 
14. Peruczka na czubku głowy 
15. Kapitan „Nautilusa” 
16. Owad lub samochód 
17. Dobrze gdy „on jest syty i owca cała” 
18. Kiloniuton 
19. Jeden ze zmysłów 
20. Nie lubi bałaganu 
21. Szybki garnek 



Warto wiedzieć 
 
Społeczna działalność na rzecz ogółu mieszkańców da-

nej miejscowości  jest ze wszech miar chwalebna i należy tę in-
formację podawać do wiadomości. Jest to praca społeczna dla 
dobra każdego z nas. W ubiegłym roku pisałam już o działalności 
stowarzyszenia diabetyków w Rydułtowach. Warto znowu napi-
sać, bo wyróżniają się intensywną działalnością. Stowarzyszenie 
istnieje o 1997 roku, a założycielem był pan Jordan. 

Również w bieżącym roku stowarzyszenie działa bardzo 
prężnie i ma się czym pochwalić. Duża w tym zasługa pana preze-
sa mgr. Rudolfa Warły. Bardzo dobrze układa się też współpraca 
z p. burmistrz mgr Kornelią Newy, która jest bardzo przychylna 
działalności stowarzyszenia. Dobra jest również współpraca z 
pracownikami wydziału oświaty, kultury, sportu i zdrowia. Słowa 
podziękowania należą się za ich przychylność w przekazywaniu 
środków finansowym (4 wykłady). Organizowane były dla człon-
ków stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych. Można było wziąć 
udział w zajęciach prowadzonych przez lekarzy różnych specjal-
ności. Dotyczyły głównie profilaktyki leczenia i zapobiegania 
cukrzycy. I tak np. w 2014 roku zorganizowano 6 wykładów do-
tyczących:  
- dieta cukrzycowa i nisko lipidowa 
- choroby jamy ustnej a cukrzyca 
- porażenia mózgowe, wylewy do mózgu w związku z chorobą 
cukrzycową i nadciśnieniem tętniczym 
- problemy naczyniowe związane z niedokrwieniem kończyn  
przyczyny i sposoby leczenia 
- przewlekłe powikłania cukrzycy i ich profilaktyka w zakresie 
narządów wzroku 
- cukrzycowa choroba nerek i choroby układu moczowego 

Przypominam, że stowarzyszenie informuje o tych wy-
kładach poprzez wywieszanie ogłoszeń przed kościołem. Udział 
w zajęciach mogą wziąć osoby postronne. Każdy może z nich 
skorzystać.  
 Serdeczne słowa podziękowania należą się również ks. 
proboszczowi parafii kanonikowi K. Opitkowi za przychylność i 
bezinteresowne udostępnienie stowarzyszeniu sali w oratorium 
św. Józefa. We współpracy z Urzędem Miasta stowarzyszenie 
organizuje również „Dni promocji zdrowia”. 

Każdego roku organizowane jest spotkanie opłatkowe w 
oratorium św. Józefa,  w ubiegłym roku z udziałem ks. Prałata 
Franciszka Skórkiewicza i Posła na Sejm RP Ryszarda Zawadz-
kiego. Po przełamaniu się opłatkiem przy kawie, herbacie, koła-
czu świątecznym w miłej atmosferze wspomina się miniony pra-
cowity rok i snuje plany na przyszłość, życząc sobie zdrowia, 
które ludziom z racji tej uciążliwej choroby tak bardzo jest po-
trzebne. Uroczyste spotkanie opłatkowe kończy się zawsze wspól-
nym śpiewaniem kolęd bożonarodzeniowych.  

Stowarzyszenie dba też o sferę kulturalno-poznawczą i 
integracyjną swoich członków, a nic temu lepiej nie służy, jak 
organizowanie wspólnych wycieczek, rekreacyjnych pobytów i 
bardzo sensownych wykładów. Zachęcamy do udziału.  

Już kolejny rok zorganizowano dwa wyjazdy jednodnio-
we – do Wisły i do Krakowa. Na przełomie września organizowa-
ne są bardzo udane i miłe wyjazdy tygodniowe do Brennej, do 
pięknego ośrodka wypoczynkowego „Hawana”.  
W przyszłym roku stowarzyszenie ma już swoje plany działania, 
organizowania spotkań i wyjazdów.  Wierzymy, że przyszły rok 
pod mądrym kierownictwem pana prezesa mgr Rudolfa Warły, 
dalszej dobrej współpracy z burmistrzem  mgr K. Newy, Urzędem 
Miasta, ks. kanonikiem K. Opitkiem i aktywnością członków 
będzie podobnie pracowity i udany.  

M.A. Wieczorek 

Rydułtowscy podróżnicy 

 W październiku aktywni Rydułtowicy mogli skorzystać 
z dwóch zorganizowanych wyjazdów. Pierwszym była wy-
cieczka zorganizowana przez p. Alfredę Durok. Pani Alfreda 
przyzwyczaiła już wszystkich, że organizowane przez nią wy-
prawy są perfekcyjnie przygotowane, a cele podróży wybrane 
tak, by zadowolić nawet najbardziej wybrednych turystów. 
Tym razem wybór pani Alfredy padł na Pragę. Ze względu na 
to, że Praga, jak zresztą całe Czechy w czasie wojennej zawie-
ruchy prawie w ogóle nie ucierpiała, często porównuje się ją z 
przedwojenną Warszawą. Bez wątpienia jest to jedna z naj-
piękniejszych europejskich stolic. Zamek Królewski, Most 
Karola, piękne elewacje niemal każdej kamienicy - to wszyst-
ko zapiera dech w piersiach. Na zakończenie całodziennego 
zwiedzania na rydułtowskich turystów czekała jeszcze jedna 
atrakcja. Fontanna Krizikova, czyli zjawiskowy spektakl mu-
zyczno-wizualny, gdzie odpowiednio ustawione dysze fontann 
w połączeniu z natężeniem i barwą świateł współgrały z od-
twarzaną muzyką. Tym razem była to „Symfonia Praska” 
W.A. Mozarta.  

 Również w październiku na mieszkańców Rydułtów i 
okolic czekała kolejna atrakcja. Otóż w dniach 19-20 paździer-
nika parafia pw. św. Jerzego w Rydułtowach zorganizowała 
pielgrzymkę do Bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Pol-
ski w Licheniu. Monumentalna bazylika robi olbrzymie wraże-
nie. Symboliczne jest to, że potężna, bogata i piękna bazylika 
skrywa coś o wiele cenniejszego, choć niepozornego i znacz-
nie mniejszego. Chodzi oczywiście o obraz Matki Boskiej, 
cudami słynący. Wiele osób zarzuca licheńskiej bazylice zbyt-
ni przepych i niepotrzebny ogrom. Trzeba jednak zdać sobie 
sprawę, że owa bazylika pełni nie tylko funkcję stricte religij-
ną. Jest to także sanktuarium narodowe, w którym pełno od-
wołań do naszej historii. Tej pięknej, ale też i tej dramatycz-
nej. Nie brak nawiązań do Papieża Jana Pawła II, do polskich 
królów i jednostek wybitnych. Z tego też wynika wielkość 
tejże budowli. Sanktuarium narodowe wymaga wyróżnienia na 
tle innych kościołów. Na osobne zdanie zasługuje wybudowa-
na tuż obok bazyliki golgota. Droga krzyżowa, zwłaszcza w 
nocy, w dużej mierze pobudza do przemyśleń. Zresztą, wielu 
pielgrzymów po powrocie z Lichenia stwierdza, że to właśnie 
golgota zrobiła na nich największe wrażenie. Opiekunem piel-
grzymki do Lichenia był ks. kanonik Konrad Opitek. Jego 
olbrzymia wiedza historyczna i poczucie humoru  sprawiły, że 
podróż mijała bardzo szybko i ciekawie.  

 Do obejrzenia galerii z wycieczki do Pragi jak i z piel-
grzymki do Lichenia zapraszamy na profil Towarzystwa Miło-
śników Rydułtów na Facebooku. 

Łukasz Majer 
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Jest jubileusz! Pięciolecie funkcjonowania w no-
wej siedzibie naszego RCK „FENIKS”! 

 
Z tej okazji serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy przyczynili się do powstania i funkcjonowania tego 
wspaniałego gmachu. Budynek ten powstał jak Feniks z po-
piołu na ruinach basenu kąpielowego Kopalni Rydułtowy. 
Mieszczą się tu różne kluby zainteresowań, pracownie, 
warsztaty (między innymi tańca, baletu), wystawy, prowadzo-
ne są kursy językowe, jest Kino wyświetlające także filmy w 
3D, oraz wspaniała sala teatralno-koncertowa. I to wszystko 
mamy na miejscu, w zasięgu ręki, co jest szczególnie ważne 
dla mniej mobilnych seniorów. Słowem – kultura trafiła pod 
strzechy.  

 
W tym miejscu wyrażam szczególne uznanie dla 

pani Burmistrz Kornelii Newy oraz pani Dyrektor Janiny 
Chlebik-Turek za pomysł, za trud realizacji, wręcz walkę o 
pozwolenia, dotacje a także związane z tym procedury i rozli-
czenia – wszak diabeł tkwi w szczegółach. A więc stało się 
rzeczywistością to co wydawało się niemożliwością.  
Wielkie merci! 

 
A teraz nieco o repertuarze. 09-10-2015 r odbył się 

koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy”. To miesiąc 25-lecia jego 
powstania. Zespół został założony w roku 1990 przez pana 
Adama Nowaka – autora, wokalistę i gitarzystę, a składa się z 
sześciu sympatycznych panów grających energetyczną muzy-
kę rockową łącząc ją ze współczesną poezją (kojarzy mi się z 
francuską piosenką). Każda piosenka pana Adama to małe 
arcydzieło. Mówi o codzienności, o jej problemach, swoich 
wątpliwościach dotyczących różnych „prawd”. Wśród wielu 
piosenek usłyszeliśmy „Oczy tej małej”, „Trudno nie wierzyć 
w nic”, „Jutro możemy być szczęśliwi”, „Tak mówi Pismo 
Św.”. W koncercie znalazł się także evergreen [utwór mu-
zyczny cieszący się niesłabnącą popularnością przez wiele lat, 
często wykonywanego przez różnych wykonawców – przyp. 
Red.], piosenka „My Way” z polskim tekstem Wojciecha 
Młynarskiego. Koncert świetnie przygotowany, a sądząc po 
zapełnionej sali, reakcji publiczności, ich oklaskach – zespół 
jest bardzo ceniony i lubiany. 
Zmiana nastroju. 

 
10-10-2015 r. to jubileusz 90-lecia Orkiestry KWK 

Anna. No więc cała sala śpiewała „Sto lat, sto lat…”, a 
uświetnił ten dzień słowacki zespół instrumentów dętych 
„Vlado Kumpan i jego muzykanci”. Kapela została założona 
przez znakomitego trębacza Vlado Kumpana (ur. 1972 r.) w 
2001 roku, a już w 2003 zdobyła I miejsce w Mistrzostwach 
Europy Muzyki Dętej. Grają wspaniale! Ich walczyki, polki, 
marsze porywają słuchaczy. Są bardzo rytmiczne, i bardzo 
trudne technicznie. Wiele kompozycji pochodzi od ich człon-
ka zespołu, chociaż znalazły się trzy bardzo znane melodie. 
Melancholijny song „Das Lied vom Tod” (Śmierć) z włoskie-
go westernu „Zawodowiec” (1968 r.) z Claudią Cardinale i 
Henrym Fondą, a muzyką E. Morricone oraz „Marsz Turecki” 
Mozarta wykonany wręcz wirtuozersko, błyskotliwie i z wa-
riacjami, a także „Mackie Majcher” z „Opery za trzy grosze”. 
Aplauz ogromny, wszak kapela jest znana z koncertów 
„Musikantenstadl” transmitowanych przez telewizję austriac-

ką, niemiecką i szwajcarską. To mieszanka muzyki ludowo-
szlagierowej mającej wielu zwolenników. Pszowsko-
rydułtowska publiczność była tak rozentuzjazmowana, że 
spowodowała przedłużenie koncertu. I ja tam byłam, wpraw-
dzie miodu i wina nie piłam, ale wrażenia przekazuję. 

 

Krystyna Barnabas 

Głos Czytelnika 

 Poniżej zamieszczamy treść maila, który otrzymała 
nasza redakcja.  

WITAM  ...MAM PYTANIE  ODNOŚNIE  SZPITALA  W 
RYDUŁTOWACH  DLACZEGO RYDUŁTOWY  POZWA-
LAJĄ  NA  ZAMKNIĘCIE  SZPITALA  I TO JUŻ  CZĘ-
ŚCIOWO  W MARCU PRZYSZŁEGO ROKU TO JEST 
2016-03 I DLACZEGO NIE MA  ŻADNEJ  KONTRO-
LI  NAD TYM SZPITALEM BO Z MOICH  OBSERWA-
CJI  WYNIKAŁO BY  ŻE  PIENIĄDZE CO MAJĄ  ZASI-
LIĆ  BUDŻET  RYDUŁTOWSKIEGO SZPITA-
LA  SĄ  PRZEKAZYWANE  NA  OCIEPLANIE  SZPITA-
LA  W  WODZISŁAWIU  ŚL. I TO JEST  NIE TYLKO 
MOJE  ZDANIE  NA TEN TEMAT KTO I ILE  DOSTAŁ 
ZA  WYKOŃCZENIE  SZPITALA  W  RYDUŁTO-
WACH  A W WODZISŁAWIU  PO REMONTACH  MO-
ŻE  SPRYWATYZUJĄ  SZPITAL  JAK  MA  MIEJ-
SCE  JUŻ  SPRYWATYZOWANIE  JEDNEGO ODDZIA-
ŁU  I TO SIĘ   NAZYWA SPRYWATYZOWA-
NIE ?  (pisownia oryginalna) 
Komentarz Redakcji: 

 Ponieważ coraz więcej podobnych głosów wpływa do 
Towarzystwa, bardzo prosimy władze miasta i władze powia-
tu o ustosunkowanie się do zakładanych zmian w rydułtow-
skiej części szpitala. 

Redakcja „Kluki” 

 
II Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP 

 
W dniu 17 października 2015 odbył się II Zjazd 

Zwyczajny Hufca ZHP „Błękitne Niebo”. Na zjeździe zostały 
przeprowadzone wybory władz hufca. Obecny skład komen-
dy hufca przedstawia się następująco: hm. Barbara Komarek 
– Komendantka Hufca , phm. Grzegorz Sternak –Skarbnik 
Hufca, pwd. Adam Miera – z-ca Komendantki ds. organiza-
cyjnych,  hm. Henryk Komarek – z-ca Komendantki ds. pro-
gramowych,  pwd. Krzysztof Wieczorek – kwatermistrz huf-
ca, pwd. Adam Rondzista – członek KH hm. Henryk Lepiar-
czyk – członek KH. Wybrano również Komisję Rewizyjną, 
której zadaniem będzie nadzorowanie i wspieranie pracy KH 
w składzie: hm. Adam Mandera – Przewodniczący KR, pwd. 
Michał Pośpiech – Zastępca Przewodniczącego KR, hm. Al-
fred Sikora – Sekretarz KR. W czasie trwania zjazdu wręczo-
no statuetki za współpracę z komendą hufca. Statuetkę otrzy-
mał m.in. Prezes TMR Henryk Machnik. 

Alicja Pawełek 
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Wieści z desek teatru 
 
 Listopad w Rydułtowach będzie stał pod znakiem wie-
lu wydarzeń kulturalnych. Wiele różnych imprez, wydarzeń i 
wycieczek odbyło się również w październiku. Relacje z czę-
ści z nich znajdziesz Czytelniku na łamach tego numeru. W 
tym miejscu chcę jednak zatrzymać się na chwilę zwłaszcza 
przy jednym z minionych wydarzeń. 22 października w księ-
garni pana Rumina odbyło się spotkanie z Arnoldem Płacz-
kiem. Większość osób zna go jednak pod pseudonimem lite-
rackim Thomas Arnold, pod którym tworzy thrillery krymi-
nalne, bardzo dobrze przyjęte przez czytelników i krytyków. 
Już jego pierwsza książka „Anestezja” wzbudziła spore zain-
teresowanie ekspertów, którzy bardzo dobrze przyjęli tą pozy-
cję. Kolejna książka „33 dni prawdy”, jedynie potwierdziła, 
że pan Arnold jest jednym z najzdolniejszych młodych auto-
rów kryminałów. Obecnie do 
sprzedaży weszła jego naj-
nowsza książka „Tetragon”. 
Biorąc pod uwagę dotychcza-
sowy poziom autora, można 
być pewnym, że również i ta 
książka zostanie znakomicie 
przyjęta. Kto nie wiedział o 
spotkaniu z autorem lub nie 
mógł w nim uczestniczyć, ten 
będzie miał ku temu okazję w listopadzie. 20-11-2015 o godz. 
18:00 w Bibliotece Publicznej w Rydułtowach planowane jest 
kolejne spotkanie z autorem, na którym będzie możliwość 
poznania, rozmowy a nawet zakupienia jego książek. Zapew-
ne nie będę jedynym, który zarwie kilka nocy zaczytując się 
w „Tetragonie” - najnowszej pozycji naszego utalentowanego 
rydułtowika.   
 Z kolei młodzież, która bardziej preferuje gwarę może 
wziąć udział w „ Śląskiej nucie 2015”, czyli konkursie gwary 
śląskiej dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się w siedzibie 
stowarzyszenia kulturalno-oświatowego „Radoszowik” 7 li-
stopada. 
 Wśród pozostałych atrakcji jak zwykle wyróżnia się 
oferta kulturalna RCK Feniks. 10 listopada rydułtowska mło-
dzież będzie miała okazję spotkać się z przedstawicielem 
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W tym 
samym dniu w Domu Orkiestry KWK Rydułtowy-Anna od-
będzie się Koncert Pieśni Patriotycznych. Z kolei 14 listopada 
na deskach sceny teatralnej zaprezentują się soliści operowi i 
kameraliści, którzy wykonają najpiękniejsze walce Johanna 
Straussa, arie i duety z operetek wiedeńskich. Występ odbę-
dzie się w ramach Koncertu Wiedeńskiego. Dzień później, 
15-11-2015 Hufiec ZHP „Błękitne Niebo” zaprasza na festi-
wal piosenki „Na Błękicie”. Ostatnim z wydarzeń firmowa-
nych przez RCK w listopadzie będzie spektakl teatralny 
„Tato”, prezentowany w ramach dobrze już znanego ryduł-
towskiej publice programu „Teatr Polska”. Wydarzenie to 
odbędzie się 22 listopada o godz. 18:00. Spektakl poprzedzą 

zaplanowane na godz. 15:00 warsztaty dla młodzieży pod 
nazwą: „Czy człowiek może być samotną wyspą?” Stanowią 
one wprowadzenie młodzieży w wystawianą sztukę teatralną. 
 Jak widać, w listopadzie wiele się będzie działo i każ-
dy z pewnością znajdzie coś dla siebie. 

Łukasz Majer 
 
 
Filmowy listopad w RCK „Feniks” 
 
 Na przedostatni miesiąc roku Rydułtowskie Centrum 
Kultury  „Feniks”  przygotowało 17 seansów filmowych, w 
tym aż 14 premier. 
 Co tu dużo kryć. Obrazem miesiąca bez dwóch zdań 
będzie Spectre (w RCK od 20 do 26 listopada), czyli 24. od-
słona przygód Jamesa Bonda. Tym razem agent 007 próbuje 
rozwikłać sprawę tajemniczej organizacji „Widmo”.  W roli 
głównej po raz czwarty ujrzymy Daniela Craiga. Na drugim 
planie asystują mu Christoph Waltz, Monica Bellucci, Ralph 
Fiennes i Léa Seydoux. Lżejszy repertuar reprezentują też 
trzy inne filmy widowiskowe. Pierwszym z nich jest najnow-
sza superprodukcja science-fiction Ridleya Scotta – Marsja-
nin (16, 18-19.11.). Ekranizacja bestselleru Andyego Weira 
opowiada o astronaucie NASA, który po nieudanej misji zo-
staje sam na Marsie i będąc w posiadaniu skromnych zapasów 
próbuje przetrwać na Czerwonej Planecie. Drugim obrazem 
jest Piotruś. Wyprawa do Nibylandii (6-12.11.), czyli wariacja 
na temat Piotrusia Pana z Hugh Jackmanem w roli pirata 
Czarnobrodego. Z kolei w Łowcy czarownic (9-12.11.) ostatni 
z pogromców wiedźm (Vin Diesel) staje do ostatecznej kon-
frontacji ze złem.  
 Ofertę zagraniczną uzupełnia pięć produkcji. Włoski 
Biała jak mleko, czerwona jak krew (4.11.) traktuje o nastolat-
ku, który zakochuje się w dziewczynie chorej na białaczkę. 
Tematem kanadyjskiej Pieśni słonia (11.11.) jest gra rozgry-
wająca się pomiędzy psychiatrą a pacjentem, której stawką 
jest zaginiony człowiek. Efektem kooperacji Francji, Polski i 
Szwecji stał się Intruz (25.11.), w którym młody chłopak pró-
buje odnaleźć swoje miejsce w świecie po opuszczeniu po-
prawczaka, do którego trafił za popełnienie morderstwa. W 
Ugotowanym (13-15.11.) Bradley Cooper usiłuje stworzyć 
najlepszą restaurację na świecie. Z kolei Robert DeNiro jako 
Praktykant (16-19.11.) zrywa z emeryturą i pod okiem Anne 
Hathaway, próbuje swoich sił w internetowym portalu o mo-
dzie.  
 W „polskim” repertuarze znalazły się trzy pozycje 
premierowe: zdobywca Nagrody Jury Młodych na festiwalu 
w Wenecji i polski kandydat do przyszłorocznego Oscara – 
11 minut (6-8.11.), dramat Chemia (2-5.11.) oraz Listy do M. 
2 (27-30.11.) – sequel komedii romantycznej sprzed czterech 
lat. 

Listopad to także ostatnia okazja do nadrobienia se-
ansów z minionych miesięcy: dramatu Demon (2-5.11.) oraz 
animacji Mały książę (13-15.11.) i Siostry wampirki (17.11.). 
A skoro o bajkach mowa, to na najmłodszych czekają jeszcze 
dwie propozycje: Rabusie fistaszków (20-26.11.) oraz Sawa. 
Mały wielki bohater (27-30.11.).  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w reper-
tuarze. Szczegóły na stronie: www.rck.rydultowy.pl. 

Kuba Abrahamowicz 
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Region biegał i maszerował 
 
17 października Rybnicka Grupa Biegowa „Pędzimy 

Razem” przeprowadziła na lokalnym stadionie lekkoatletycz-
nym III Test Coopera. Test to nic innego jak próba wytrzymało-
ściowa, którą w 1968 r. opracował amerykański lekarz Kenneth 
H. Cooper. Badanie to ma na celu określenie kondycji fizycznej 
człowieka w oparciu o ciągły, trwający 12 minut bieg. W oce-
nie formy brane są pod uwagę wiek uczestnika, jego płeć oraz 
przebiegnięty w wyznaczonym czasie dystans. Choć pomiar ten 
powstał w zamyśle na potrzeby armii USA, obecnie stosowany 
jest najczęściej przez sportowców, głównie biegaczy. W Rybni-
ku swoje możliwości sprawdziło tym razem 96 osób. Najlepszy 
rezultat osiągnął Dawid Malina, który w 12 minut zdołał poko-
nać dokładnie 4 km.  

 
Dzień później, 18 października w Piekarach Śląskich 

miał miejsce IX Bieg im. Jana Pawła II. Jak co roku wydarzenie 
to miało na celu upamiętnienie wyboru Karola Wojtyły na pa-
pieża. 87-miu biegaczy miało do pokonania 5 km. Najszybciej 
sztuka ta udała się Kamilowi Beznerowi z Bytomia, który na 
metę wbiegł z czasem 18:13. Na drugim miejscu uplasował się 
Bartłomiej Bajon (18:20), a na trzecim Michał Kaszuba (18:44). 
Jedyny z rydułtowików,  Łukasz Mika, zajął znakomitą czwartą 
lokatę (19:09). Zawody zorganizował piekarski Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. 

 

Kuba Abrahamowicz 

Minęło dwanaście miesięcy 
 
Przyjęło się, że najlepszym miesiącem do podsumo-

wać jest grudzień, ewentualnie styczeń. Dla mnie jednak to 
właśnie listopad zamyka pewną ważną dla mnie całość. Otóż 
właśnie w listopadzie 2014 r. Zarząd TMR-u i Redaktor Na-
czelny Grzegorz Krajczok powierzyli mi stanowisko nowego 
Redaktora Naczelnego „Kluki”. Nie ukrywam, że było to dla 
mnie wielkie wyróżnienie i wyzwanie, bo z racji tego, że jest to 
miesięcznik płatny, oczekiwania Czytelników co do jakości 
tekstów są bardzo duże. Mam nadzieję, że w Państwa opinii te 
dwanaście miesięcy nie były czasem straconym. Bardzo cieszą 
mnie pozytywne komentarze osób, które ze mną rozmawiają, 
czasem nawet dzwonią do Redakcji. Oczywiście równie cenne 
są uwagi krytyczne, ponieważ pokazują, że Czytelnikom na 
sercu leży dobro „Kluki” i chcą podnosić jej poziom.  

Jakie zatem zmiany zaszły w „Kluce” w okresie mi-
nionych 12 miesięcy? Na okładce gazety pojawił się boczny 
pasek informujący o tym, jakie artykuły można znaleźć w nu-
merze. Za tą sugestię bardzo dziękuję Pani Sekretarz Redakcji, 
Elżbiecie Jankowskiej. Wprowadziliśmy również krzyżówkę. 
Choć niewiele osób przysyła co miesiąc rozwiązania, to mam 

nadzieję, że Czytelnicy krzyżówkę rozwiązują, tyle że nie chcą 
podawać do publicznej wiadomości swych nazwisk. Serdecznie 
zachęcam do tego, by przesyłali Państwo rozwiązania. Dzięki 
temu wiemy, że podejmowane przez Redakcję działania mają 
sens. Rozpoczęliśmy także współpracę z RCK Feniks, której 
owocem są comiesięczne zapowiedzi filmowe i teatralne. Rów-
nież współpraca z Klubem Sportowym „Naprzód” Rydułtowy 
układa się bardzo dobrze, czego wymiernym efektem jest po-
wstanie nowej, stałej rubryki „SPORT”. Powstała również ru-
bryka „Kartka z kalendarza” w której publikujemy istotne rocz-
nice wydarzeń, które miały miejsce w danym miesiącu. Ujedno-
liciliśmy także czcionkę, by teksty nabrały większej przejrzy-
stości. Dzięki staraniom Prezesa Henryka Machnika i byłego 
Redaktora Naczelnego Bogumiła Kosowskiego podpisaliśmy 
porozumienie z gminą Lyski na publikację materiałów i kolpor-
taż gazety w tejże gminie. Pisząc o stałych rubrykach muszę 
wspomnieć o powrocie „Kryminałków”, czyli sprawozdań z 
prac Policji i Straży Miejskiej. Efektem pracy w ciągu minio-
nych dwunastu miesięcy są także serie: „Historia okolicznych 
parafii” oraz „Historia pewnego domu”. Oba cykle rzucają 
światło na rzeczywistość w której żyjemy, dowiadujemy się z 
nich o latach, po których zostały już tylko wspomnienia. Dlate-
go też bardzo dziękuję autorom tych cykli, Stanisławowi 
Brzęczkowi i Świetlanie Ciesielskiej. Na osobny komentarz 
zasługuje tu pani Świetlana. Spisała ona opowieści swych 
przodków, czego efektem jest zbiór niesamowitych anegdot, 
przybliżających nam „ciekawe czasy” powstań śląskich, trud 
pracy w tamtym okresie na kopalniach, relacje pomiędzy Pola-
kami a Niemcami. A to wszystko na podstawie autentycznych 
wspomnień ludzi tamtej epoki. Wartość historyczna i kulturowa 
tych materiałów jest bezcenna. Dlatego cieszę się, że Pani 
Świetlana zwróciła się do nas z pytaniem, czy bylibyśmy zain-
teresowani tą publikacją.  

Nawet najlepsze pomysły dziennikarskie nie powiodą 
się, gdy nie ma dobrych wykonawców. Dlatego też chciałbym 
w tym miejscu wyróżnić osoby ze składu Redakcji, które po-
święcają swój prywatny czas i całkowicie społecznie tworzą 
gazetę, którą trzymają Państwo teraz w rękach. Bardzo dziękuję 
mojemu Zastępcy, Mariuszowi Steblowi. Co miesiąc swym 
prywatnym samochodem rozwozi wszystkie gazety po skle-
pach, rozwozi faktury, rozlicza się z nich. Ze swej pracy wy-
wiązuje się perfekcyjnie. Kolejną osobą, którą chcę wyróżnić, 
jest pani Sekretarz Redakcji Elżbieta Jankowska. Zawsze pełna 
pomysłów, zarówno na artykuły, jak i na gazetę. Jak już wspo-
mniałem, pasek informacyjny na okładce jest jej sugestią. W 
dalszej kolejności całe grono redaktorskie, czyli: Maria Antoni-
na Wieczorek, Stanisław Brzęczek, Bogumił Kosowski, Jerzy 
Majer, Prezes TMR Henryk Machnik, Katarzyna Szlezinger, 
Małgorzata Wanat, Małgorzata Pawlas, Kuba Abrahamowicz i 
wszyscy ci, którzy nie będąc Członkami Redakcji przesyłają 
nam teksty i materiały, w tym pracownicy RCK, a w szczegól-
ności Edyta Suchodolska i Marlena Kolarczyk (które pewnie 
mają już serdecznie dość mojego comiesięcznego wydzwania-
nia do RCK i pytania czy jest już gotowy repertuar), pracowni-
cy KS „Naprzód” na czele z Michałem Załęgą, na którego po-
moc zawsze mogę liczyć, Krzysztof Kluczniok z Gminy Lyski, 
Karolina Freund pisząca o zdrowiu, pani Krystyna Barnabas 
potrafiąca jak nikt inny pisać o kulturze i wiele innych osób, 
których nie sposób wymienić w tym miejscu ze względu na 
brak miejsca. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i cieszę się, że 
razem poprzez „Klukę” kształtujemy rzeczywistość w regionie. 

Łukasz Majer 
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Kartka z kalendarza - listopad 

- 1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich 
Świętych 
- 11 listopada obchodzimy Dzień Niepodle-
głości 
- 17 listopada obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Studenta 
- 30 listopada obchodzimy Andrzejki 
- w 1655 roku miała miejsce obrona Częstochowy przed 
Szwedami 
- w 1846 roku zmarł Henryk Sienkiewicz 
- w 1855 roku zmarł Adam Mickiewicz 
- w 1893 roku zmarł Jan Matejko 
- w 1905 roku urodził się Wojciech Wolnik, były komendant 
Hufca ZHP Rydułtowy 
- w 1918 roku zakończyła się I Wojna Światowa 
- w 1925 roku zmarł Stefan Żeromski 
- w 1927 roku przy SP-1 powstała drużyna harcerska im. Ste-
fana Czarneckiego. Pierwszą drużynową zostaje nauczyciel-
ka, druhna Maria Rózgonka 
- w 1919 roku urodził się Leonard Sikora, wieloletni instruk-
tor ZHP 
- w 1933 roku w K.H. ZHP Rydułtowy odbyło się zebranie 
inteligencji rydułtowskiej na temat harcerstwa w życiu mło-
dzieży. Obecni byli również przedstawiciele Oświaty oraz K. 
H. z Katowic 
- w 1939 roku Gestapo aresztowało profesorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
- w 1939 roku w Rydułtowach powstały pierwsze grupy kon-
spiracyjne Polskiej Organizacji Powstańczej organizowane 
przez J. Margicioka i L. Hałaczka, instruktorów ZHP Ryduł-
towy 
- w 1942 roku w obozie Mathausen zmarł z wycieńczenia 
instruktor K.H. ZHP Rydułtowy Ewald Kubatko, przed wojną 
były pracownik rydułtowskiej poczty.  
- w 1943 roku w obozie Auschwitz rozstrzelany został phm. 
J. Margiciok, instruktor K.H. ZHP Rydułtowy 
- w 1965 roku miało miejsce orędzie biskupów polskich do 
niemieckich „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” 
- w 1970 roku wprowadzono nowy ryt mszy świętej w języku 
polskim 
- w 1995 roku wybory prezydenckie wygrał Aleksander Kwa-
śniewski z Lechem Wałęsą 
- w 1996 roku komisariat policji otrzymał nowy budynek 
przy Urzędzie Stanu Cywilnego 
- w 1999 roku do użytku oddano nowy parking przy probo-
stwie św. Jerzego 
- w 2000 roku z inicjatywy Akcji Katolickiej przed kościołem 
św. Jerzego usytuowano gablotę z patronem parafii – św. 
Jerzym 
- w 2000 roku rydułtowski kabaret „TO NIE MY” gościł w 
Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie na zaproszenie pary 
prezydenckiej 
- w 2001 roku oddano do użytku nowy przystanek autobuso-
wy przy ul. Traugutta 
- w 2007 roku Rada Miasta nadała Adolfowi Widerze hono-
rową odznakę „Złote Grabie” 
- w 2008 roku Szkoła Podstawowa nr 1 obchodziła 100-lecie 
powstania 
- w 2010 roku zmarł kompozytor Henryk Mikołaj Górecki 

- w 2014 roku Redaktorem Naczelnym „Kluki” został Łukasz 
Majer 

Stanisław Brzęczek 

Mamy Mistrzynię Polski Młodzików !!! 
 
03 i 04 października w miejscowości Bochnia odby-

ły się Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w judo. 
Na zawodach stawili się najlepsi zawodnicy i zawodniczki z 
całej Polski. W zawodach tych wystąpiła jedyna przedstawi-
cielka małego śląskiego klubu jakim jest UKS Dwójka Ry-
dułtowy, Natalia Kuczek-Feć bo o niej mowa. Natalia poje-
chała na Mistrzostwa jako najmłodszy rocznik mając na prze-
ciw siebie również starsze przeciwniczki. Mimo tak młodego 
wieku Natalia walczyła jak rasowy zawodnik, dokładnie re-
alizując taktykę i  założenia przyjęte przez trenera Jana Mań-
kę, dochodząc do finału praktycznie niezagrożona. W finale 
Natalia spotkała się z faworytką tej kategorii Angeliką Kicek 
z Nowej Soli, której to nie dała najmniejszej szansy i  w 
pierwszej minucie pokonała ją na ippon, który to kończy wal-
kę!!! Tym samym Natalia zajęła pierwsze miejsce i zdobyła 
złoty medal Mistrzostw Polski. Medalem również uhonoro-
wany został trener Mistrzyni – Jan Mańka. UKS Dwójka to 
mały klub z niewielkimi finansami, ale dzięki pasji i zaanga-
żowaniu trenera Jana Mańki oraz samych zawodników i ro-
dziców w klubie panuje rodzinna atmosfera a to zawsze przy-
nosi sukcesy w zawodach. 

W klubie trenują młodzi pasjonaci judo, oddając na 
treningach całych siebie. W takiej grupie to cała przyjemność 
trenowania bo prędzej czy później takie zaangażowanie musi 
przynieść sukcesy nie tylko na zawodach wojewódzkich ale i 
mistrzowskich co udowodniła Natalia – skomentował trener 
Jan Mańka. 

Natalia dobrze i mocno przepracowała okres przygo-
towawczy do zawodów oraz całe wakacje, gdzie poza trenin-
gami był czas na relaks i odnowę biologiczną. Pozwoliło jej 
to uzyskać wysoką formę i pewność swoich umiejętności co 
pokazała w każdej walce po złoty medal Mistrzostw Polski – 
dodał trener Jan Mańka 

Bardzo duży wkład w sukces Natalii ale również w 
całe życie klubu mają wszyscy członkowie Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej klubu w składzie: 

Eugeniusz Gwóźdź - Prezes Zarządu, Adam Ander-
ski - V-ce Prezes zarządu, Sonia Suponik - Sekretarz Klubu, 
Marek Achtelik - Członek Zarządu, Komisja Rewizyjna: An-
na Norek, Robert Urbańczyk, Krzysztof Żurawski. 

Aleksander Gwóźdź 
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Z kim sąsiaduje Rosja? 
Z kim chce! 
 
 
Putin podczas lustracji pyta szeregowca: 
- Czy jesteście szczęśliwi, że służycie w wojsku? 
– Tak jest, panie prezydencie. 
– A co będziecie robić w cywilu? 
– Będę jeszcze bardziej szczęśliwy… 
 
 
Podczas manifestacji pierwszomajowej kolumna starców niesie 
transparent z napisem: Dziękujemy towarzyszowi Stalinowi za 
nasze szczęśliwe dzieciństwo! Podchodzą NKWD-yści. 
- Co to ma znaczyć? Gdy byliście dziećmi, towarzysza Stalina 
jeszcze nie było na świecie! 
– I za to właśnie mu dziękujemy… 
 
 
Kreml. Putin zarządza wybory. 
- Kto jest za tym, abym po raz czwarty został prezydentem Ro-
sji – proszę podnieść jedną rękę do góry. Kto jest przeciwko – 
proszę podnieść dwie ręce do góry i ustawić się twarzą do ścia-
ny. 
 
 
Władimir Putin przeczytał właśnie bajkę o Śpiącej Królewnie 
Zamyślił się i z pewnym wahaniem udał na Plac Czerwony. 
- Nie darowałbym sobie, gdybym nie spróbował - wyszeptał 
przekraczając próg mauzoleum… 
 
 
Do prezydenta Rosji przyszedł fryzjer. Strzyże go i zagaduje, w 
każdym zdaniu wymieniając słowo “Ukraina”. Putin najpierw 
próbuje ignorować gadanie, ale wkrótce staje się ono niezno-
śne. - Panie, jesteś pan z Ukrainy? Masz tam kogoś bliskiego? 
Coś pana wiąże z Ukrainą? – pyta zdenerwowany. 
- Absolutnie nie – grzecznie odpowiada fryzjer. 
- To dlaczego w kółko mówisz pan o Ukrainie? 
- Bo za każdym razem, gdy wymawiam słowo “Ukraina” włosy 
stają panu dęba, a to bardzo ułatwia strzyżenie… 
 

 Pierwszy Czukcza w historii opłynął świat dookoła. Po 
rocznym rejsie urządzono mu wielkie powitanie na Czukotce. 
Witano go z orkiestrą, okrzyknięto bohaterem narodowym. 
Dostał też prezenty – telewizor, radio i skrzynkę konserw. Gdy 
w domu Czukcza włączył telewizor, na pierwszym kanale po-
kazał się Putin, na drugim też Putin i na wszystkich pozostałych 
Putin. Czukcza włączył radio, a tam znów – w pierwszym pro-
gramie Putin, w drugim Putin i we wszystkich pozostałych tak 
samo. Czukcza wyłączył radio, pomyślał i postanowił, że na 
wszelki wypadek nie będzie otwierać konserw 

Nie tyj, a chudnij w pracy za biurkiem ! 

 Praca przy biurku, złe 
nawyki żywieniowe, brak konse-
kwencji i regularnej aktywności 
są przyczyną nabawienia się 
zbędnych kilogramów, jak rów-
nież problemów ze zdrowiem. 
Jednak są sposoby na odchudza-
nie w pracy. Do tego potrzebne 
jest trochę samozaparcia, moty-
wacji i zmiany obecnych nawy-
ków.  

 
 Najważniejsza zasada brzmi: „Śniadanie to najważniej-

szy posiłek dnia”. Nasz organizm z rana wymaga dużo energii 
na start. Brak śniadania może skutkować tym, że spożyjemy 
potem dwa razy więcej słodyczy i produktów wysokokalorycz-
nych po śniadaniu, niżeli planowaliśmy jeść. Nasze śniadanie 
powinno być lekkie, zawierać błonnik, jak również witaminy i  
minerały (np. wapń). Błonnik pęczniejąc w żołądku na bardzo 
długo syci i poprawia nasz metabolizm. 

 
 Każdego dnia najlepiej zjeść przynajmniej jeden ciepły 

posiłek. Jeśli zamawiasz obiad zrób rozeznanie wśród lokali i 
ich menu. Najlepsze będą zdrowe i „odchudzone” potrawy. A 
jeszcze lepiej te przygotowane wcześniej w domu. 

  
Nie jest wskazane jedzenie cukierków, słonych przekąsek, 

batonów, drożdżówek, posiłków typu fast-food, napojów gazo-
wanych oraz produktów zawierających tzw. puste kalorie (np. 
pączki, frytki, itp.).  Można je zastąpić owocami, warzywami, 
migdałami, orzechami, pieczywem chrupkim, jak również kefi-
rami, maślankami i jogurtami naturalnymi.  

  
 Powinno się jeść regularnie co ok. 3 godziny i do tego 

mniejsze porcje na mniejszych talerzach. Mniejszy talerz po-
woduje to, że oszukuje się własny mózg, sprawiając wrażenie 
nasyconego. 

 
 Niezbędnym będzie również noszenie przy sobie butelki 

niegazowanej wody, która stłumi uczucie głodu. Każdego dnia 
pij minimum 2 litry płynów. Nie licząc wody, dobrym wybo-
rem okazują się również herbaty ziołowe oraz owocowe. Dużo 
zdrowszą alternatywą od kawy może być YERBA MATE o 
energetyzującym wpływie. Można skłonić się też do czerwonej 
i zielonej herbaty. 

 
 Nie należy zapominać o aktywnym spędzaniu wolnego 

czasu. Podczas przerwy w pracy można wyjść na świeże po-
wietrze, wykonywać ćwiczenia za biurkiem, w zastępstwie 
windy skorzystać ze schodów, pójść do ksera szybkim krokiem, 
a po pracy wysiąść o jeden przystanek wcześniej, a najlepiej 
zamienić jazdę komunikacją miejską lub samochodem na jazdę 
rowerem. Każdego dnia warto poświęcić minimum 30 minut na 
ruch (rower, spacer, rolki). A najlepiej podczas wolnej chwili 
można spędzić czas aktywnie z całą rodziną podczas na przy-
kład rodzinnej wycieczki rowerowej.   

Małgorzata Wanat, za https://www.doz.pl 

 
 

Humor, humor, humor!!! 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
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Sprawozdanie z prac Straży Miejskiej 
- nałożono 17 mandatów, 
- udzielono 16 pouczeń drogowych  
- udzielono 45 porad porządkowych  
- skierowano do sądu 2 wnioski (przekroczenie prędkości) 
- przeprowadzono 74 kontrole posesji 
- przeprowadzono 3 kontrole targowisk 
- przeprowadzono 7 kontroli dot. trzymania psów 
- przeprowadzono 11 kontroli dot. spożywania alkoholu w 
miejscach niedozwolonych 
- przyjęto 3 uwagi dotyczące złego stanu dróg i chodników 
- wzięto udział w 11 wizjach lokalnych 
- wzięto udział w 15 konwojach 
- przeprowadzono 12 kontroli szkół w porze wieczorno-
nocnej 
- przeprowadzono 11 kontroli i interwencji dotyczących par-
kowania 
- w SP-1 przeprowadzono 1 prelekcję dotyczącą bezpieczeń-
stwa 
- przeprowadzono 1 monitoring zbiórki odpadów segregowa-
nych 
- przeprowadzono 5 interwencji z monitoringu 
- łącznie przeprowadzono 149 interwencji 
Sprawozdanie z prac Policji 
- nieznany sprawca poprzez zerwanie zamka w drzwiach po-
mieszczenia piwnicznego włamał się do środka dokonując 
kradzieży roweru wartości 500,00 zł 
- w lokalu publicznym nieznany sprawca dokonał zniszczenia 
telewizora, straty oszacowano na 1 500,00 zł 
- mężczyzna uderzając rękoma swą konkubinę dokonał na jej 
ciele licznych uszkodzeń 
- dzięki błyskotliwej akcji Policji dokonano schwytania zło-
dzieja narzędzi, który dokonał kradzieży o wartości 528,00 zł 
- poprzez wybicie szyby dokonano włamania oraz kradzieży 
w altance ogrodowej 
- do zuchwałej kradzieży doszło w kiosku RUCH. Nieznany 
sprawca wykorzystał nieuwagę sprzedawczyni i dokonał kra-
dzieży wyrobów tytoniowych oraz biletów o łącznej wartości 
1 831,00 zł 
- nieznany sprawca dokonał zniszczenia dachu oraz podpór 
drewnianych. Straty wyceniono na ok. 1 000,00 zł 
- również nieznany sprawca dokonał kradzieży artykułów 
spożywczych na łączna wartość 5 616,15 zł 

Zebrał: Stanisław Brzęczek 

Warto bywać u nas…. Festyn z Kartoflem w G1 
 
Już po raz szesnasty w mury Gimnazjum nr 1 w Ry-

dułtowach zawitali  goście uświetniając swoją obecnością 
Festyn Szkolny – „Święto Pieczonego Kartofla”, który odbył 
się 2 października 2015r. I jak co roku szkoła zaproponowała 
przybyłym sporą dawkę świetnej zabawy, dobrego humoru i 
smacznego jedzenia. Tańcom i śpiewom nie było końca.  
Wśród gości, którzy skorzystali z naszego zaproszenia byli 
Gabriela Lenartowicz – wicewojewoda śląski,  poseł RP Ry-
szard Zawadzki, Lucjan Szwan -  przewodniczący Rady Mia-

sta wraz z zastępcą Barbarą Wojciechowską oraz przedstawi-
ciele rydułtowskich stowarzyszeń.   

Piątkowe spotkanie było jednak nietuzinkowe ze 
względu na międzynarodowy charakter. Gościliśmy bowiem 
uczestników  międzynarodowego projektu ERASMUS + - 
uczniów i nauczycieli z Litwy, Hiszpanii, Portugalii i Turcji. 
Zachwycili nas spontanicznością, swobodą w nawiązywaniu 
kontak-
tów, tań-
cami i 
pięknymi 
ludowymi 
strojami, 
które 
zaprezen-
towali 
podczas 
festynu. 
Być może 
hasło 
tegorocznego festynu www.wczoraj@jutro. Pl brzmi dziwnie, 
to jednak oddaje ducha czasu. Krocząc rześkim krokiem w 
przyszłość nie zapominamy o naszych tradycjach, miejscu 
urodzenia, bo przecież jesteśmy stąd – ze Śląska, dlatego nie 
zabrakło śląskiego tańca „Trojoka” i dobrej śląskiej kuchni. A 
skoro mowa o jedzeniu, to było go pod dostatkiem. Stoiska 
klasowe uginały się pod sporą ilością swojskich przysmaków 
– różnorodnych i pysznych. 

Jednym z ważnych punktów imprezy było otwarcie 
w naszej szkole pracowni robotyki – jedynej takiej w okolicy, 
która w swoim wyposażeniu posiada drukarkę 3D. Co tu wie-
le gadać – jesteśmy nowocześni, kreatywni i innowacyjni – 
jesteśmy szkołą XXI wieku. Sporo emocji, jak zawsze wywo-
łała licytacja tortu i konkurs wiedzy o szkole z losowaniem 
ciekawych nagród, które udało się pozyskać dzięki hojności 
sponsorów – przyjaciół szkoły, za co ogromnie dziękujemy.                 

Festyn to wspólna biesiada, na której spotykają się 
obecni uczniowie i absolwenci szkoły, rodzice i nauczyciele, 
ale to przede wszystkim miejsce spotkania się przyjaciół, czas 
na rozmowę, uśmiech, wspomnienia i stawianie nowych wy-
zwań. Tegoroczny festyn należał do bardzo udanych. Bogaty 
program artystyczny, zawody sportowe z udziałem zagranicz-
nych gości i rodziców, przejażdżki bryczką, stoiska klasowe, 
ognisko i pieczone kartofle – to wszystko udało się dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli.  
  

KRYMINAŁKI 
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 „Festyn to radosne spotkanie z przyjaciółmi, gdzie 
możemy zaprezentować swoje talenty…” - Szymon „…dobrze 
zorganizowana impreza, gdzie każdy element był dopracowa-
ny…” – Łukasz, „Niezwykła atmosfera , wspaniałe występy. 
Mili ludzie, dobrze spędzony piątkowy wieczór” – Marta – to 
niektóre wypowiedzi uczniów klasy III d.                                                                                                       
 
 Świetna pogoda, liczna publiczność, ogromne dawki 
dobrego humoru, uśmiechu i wspólnej zabawy były z pewno-
ścią cechą tej imprezy. Pozostały wspomnienia, ale i przyjaź-
nie ( również te międzynarodowe), one są przecież bezcenne. 
Nie można ich kupić ani sprzedać, bo są wyjątkowe. Powie-
dział ktoś, że „.. wykreślić ze świata przyjaźń to jak zgasić 
słońce na niebie” – czy może być coś piękniejszego?  Nie 
mówimy zatem żegnajcie, ale do widzenia…do następnego 
festynu. 

 Nie było by takiej różnorodności efektów gdy-
by nie wielkie zaangażowanie nauczycieli, w tym szczególnie 
p.Ewy Skaby i K. Stachy- koordynatorek, B.Steuer - odpo-
wiedzialnej za Erasmus+, A.Bobrowskiej- twórczyni pracow-
ni robotyki. 

Koordynatorka Ewa Skaba 
 
Jak co roku wielkie dzięki rodzicom za zaangażowa-

nie w organizację na czele z przewodniczącym Rady Rodzi-
ców p. Piotrem Butwiłowskim jak i wszystkim przyjaciołom 
szkoły. 

Dyr. Alicja Kołodziej 

 
 

Zioła pobudzające trawienie 
 

W dzisiejszych czasach ludzie mają tendencję do 
zwalczania wszelakich dolegliwości za pomocą tabletek. Za-
pomina się o leczniczych właściwościach ziół - a to wielki 
błąd, gdyż rośliny zielarskie działają równie skutecznie, co 
więcej, są lepiej przyswajalne przez nasz organizm. 
 Gatunki roślin mające wpływ na wydzielanie soków 
trawiennych są głównie ziołami gorzkimi. Substancje gorzkie, 
podane na 30 minut przed posiłkiem, pobudzają wydzielanie 
soków żołądkowych, powodując lepsze trawienie. 

Przykłady: 
 

• Bobrek trójlistny – Menyanthes trifoliata 
 
 Wyciąg alkoholowy, nalewki oraz likiery  

z liści mają działanie wzmacniające, uspokajające, 
poprawiające trawienie oraz apetyt. Przeciwdziałają 
również wzdęciom, zaparciom oraz stosowane są w 
homeopatii: nerwobólach, bólach głowy i bólach 
reumatycznych. 

 
 

• Arcydzięgiel litwor – Archangelica officinalis – Apia-
ceae 

 
 Napar: pół łyżki rozdrobionych korzeni wsypać do 

szklanki i zalać wrzącą wodą (około 200ml), zosta-

wić na 15 minut i przecedzić. Pić po ¼ szklanki, 2-3 
razy dziennie, przed posiłkiem. Reguluje zaburzenia 
przewodu pokarmowego, działa rozkurczowo, uspo-
kajająco, przeciwbólowo oraz przeciwbakteryjnie.  
Poprawia łaknienie, zwiększa wydzielanie potu i 
moczu – przyczyniając się do usuwania z organi-
zmu szkodliwych produktów przemiany materii. 
Usuwa gazy z żołądka i jelit. 

 
• Kminek zwyczajny - Carum carvi 

 
 W sztuce kulinarnej  dodaje się go najczęściej do 

serów, wędlin oraz posypuje pieczywo. Kminek jest 
znakomitą przyprawą do gotowanej kapusty, mięsa 
wieprzowego i baraniego. Przemysł alkoholowy 
również nie jest mu obcy – kminówka, alasz. 

 
Karolina Freund 

 
 
 
 

Karciani mistrzowie z Rydułtów 
 
 W październiku w Rydułtowach odbyły się dwa istotne 
turnieje karciane, obok których żaden brydżysta czy 
„szkaciorz” nie mógł przejść obojętnie. Pierwszym z turnie-
jów był otwarty Turniej w brydżu sportowym parami „O pu-
char Posła RP Henryka Siedlaczka”. Do Rydułtów na zawody 
stawili się czołowi zawodnicy nie tylko ze Śląska ale też i 
ościennych województw, m.in. zawodnicy z Opola. Stawka 
była spora i wszyscy zawodnicy prezentowali bardzo wysoki 
poziom. Ostatecznie okazałe puchary i gratyfikacje finansowe 
z rąk sponsora zawodów - Posła Henryka Siedlaczka otrzy-
mali reprezentanci Rydułtów - nasi wspaniali brydżyści: Jerzy 
Jankowski i Henryk Mańka. Od samego początku prowadzili 
i przez całe zawody sukcesywnie zwiększali przewagę nad 
konkurencją. 
 
 Drugim z turniejów, był organizowany w „WARCE” 
Turniej skata sportowego o puchar Towarzystwa Miłośników 
Rydułtów. W tym turnieju najlepiej zaprezentował się Mie-
czysław Ferdyn, tuż za nim uplasował się Jan Bura. Podium 
uzupełnił Piotr Król.  
 

Łukasz Majer 
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Najbardziej usportowiona Gmina w Subregio-
nie ! 
 

W Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach 18 wrze-
śnia podsumowano „Sportowy Turniej Miast i Gmin Woje-
wództwa Śląskiego 2015”  organizowany w ramach 
„Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich- 2015”. 
Ponad 115 tys. mieszkańców Województwa z 23 gmin w róż-
nym wieku ćwiczyło na obiektach sportowych, skwerach i 
parkach od 26 maja do 1 czerwca br.  

Nagrody wojewódzkie- puchary i dyplomy  Marszał-
ka Województwa Śląskiego- przyznano w 4 kategoriach a  
Gmina Lyski w swojej kategorii -  gmin do 10.000 mieszkań-
ców zdobyła po raz czwarty miejsce na podium plasując się 
na 2 miejscu. W poprzednich 5 latach Gmina zajmowała ko-
lejno -  4, 2, 3, 1 i 4 miejsca. 
Ogólnie w Gminie Lyski przeprowadzono aż 129 imprez, w 
których uczestniczyło 3775 osób. Wójt  Grzegorz Gryt ode-
brał okazały puchar i dyplom z rąk Pawła Rasska - Zastępcy 
Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu  Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Wiceprezesa   Śląskiego Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach  Antoniego  
Jazienickiego.   

Podsumowanie ogólnokrajowe odbyło się w 25 
września w Olsztynie z udziałem przedstawicieli zarządu 
Krajowej Federacji Sportu, Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz delegata patrona honorowego - Prezydenta RP. Gminę 
Lyski reprezentowała 3-osobowa delegacja. Nagrody w skali 
całej Polski przyznano w 6 kategoriach wg liczby mieszkań-
ców gmin. Sklasyfikowane zostały 523 miasta i gminy, a Ly-
ski w swojej kategorii gmin od 7,5 do 15 tys. mieszkańców 
zajęły 6  miejsce na 134 gminy. W pierwszej 10-ce znalazła 
się tylko jedna gmina z województwa śląskiego – Lyski.  

Nagroda pieniężna w wys.  4.000,00 zł. została prze-
znaczona  na zakup sprzętu sportowego , który zostanie rów-
nież wykorzystany w przyszłorocznym turnieju.  
 
Na zdjęciach : 
- Wójt Gryt odbiera puchar w Urzędzie Marszałkowskim 
- delegacja Gmi-
ny w Olsztynie w 
towarzystwie 
organizatorów 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrz Świata znów na podium! 
 
Turniej skatowy o Puchar Wójta Gminy Lyski. 

Już po raz 15 w Lyskach rozegrano turniej skatowy o 
Puchar Wójta Gminy Grzegorza Gryta. Jest to jego jesienna 
edycja, ponieważ jest jeszcze wiosenna. W zawodach, będą-
cych jednocześnie XXXX edycją tegorocznego Grand Prix, 4 
października uczestniczyło 54 pasjonatów tej pięknej gry. 
Wśród nich był aktualny Mistrz Świata, Europy i Polski Ju-
niorów Łukasz Wojaczek. „Klan”  Wojaczków jest podporą 
lyseckiej drużyny mającej szanse nawet na mistrzostwo Pol-
ski. Rezerwy LKS „Lyski” walczą o utrzymanie w III lidze. 
Szkaciorze z Lysek mają także szanse na wywalczenie Pucha-
ru Polski w listopadzie. Prezesem, jednym z założycieli sekcji 
lyseckiej i cenionym sędzią oraz organizatorem wielu turnie-
jów jest Eugeniusz Cyran. Jednym z inicjatorów utworzenia 
skatowej sekcji przy miejscowym LKS-ie był ś.p. Tadeusz 
Wiśniewski, którego Memoriały rozgrywane są corocznie w 
Lyskach. Systematyczne wspieranie skata przez wójta Gryta 
pomaga w podtrzymywaniu w Lyskach tradycji tej pięknej i 
bardzo powszechnej niegdyś na Śląsku gry. Wprawdzie mło-
dzież zbytnio do turniejowych gier się nie garnie, to przykład 
niesamowitych sukcesów Łukasza Wojaczka może być tu 
przełomem. 

W XV Turnieju o Puchar Wójta Gminy Lyski najlep-
si okazali się, a jakże, Wojaczkowie. Zwyciężył Eugeniusz 
przed Edwardem Ciskiem i młodszym bratem Łukaszem. Tak 
więc i w tym turnieju wielokrotny mistrz nie zawiódł! 
Na zdjęciach : 
Wójt Grzegorz Gryt z Mistrzem Świata Łukaszem Wojaczkiem 
oraz najlepsi w XV Turnieju z Wójtem. 

Krzysztof Kluczniok 
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Szlakami Gminy Lyski 

 
 VI Jesienny Rajd Rowerowy „Szlakami Gminy Lyski” 
za nami. 10 października uczestnicy rajdu pokonali malowni-
czą trasę do Rud Wielkich. Rowerzyści wyruszyli z Suminy i 
przebyli około 30 km. Kierując się ku celowi mieli okazję od-
począć przy OSP w Zwonowicach gdzie czekał na nich poczę-
stunek, który był przygotowany przez Panie z Koła 
„Zwonowianki”.  Po postoju, wyruszyli w dalszą trasę w kie-
runku Rud. Główną atrakcją jesiennej edycji rajdu była wizyta 
w Pocysterskim Zespole Klasztorno  Pałacowym, gdzie uczest-
nicy rajdu zostali powitani przez przewodnika, który oprowa-
dził ich po kompleksie oraz wygłosił prelekcje na temat historii 
oraz ciekawych faktów związanych z „Cystersami”. Droga 
powrotna w kierunku Lysek pokonana została przez rowerzy-
stów w radosnej atmosferze, przejeżdżając raz jeszcze przez 
Zwonowice uczestnicy odpoczęli przy OSP, gdzie czekał już 
na nich ciepły posiłek. Panie z Koła “Zwonowianki” ugościły 
wszystkich cyklistów pysznym bigosem, który specjalnie  

przygotowały na tę okazję. O bezpieczeństwo zadbali strażacy z 
OSP Zwonowice. Podsumowując, w rajdzie wzięło udział ponad 
60 uczestników z różnych sołectw Gminy Lyski. Rowerzyści 
aktywnie spędzili czas w miłej atmosferze, mogąc także odwie-
dzić „Cystersów” i zapoznać się z bogatą historią tego miejsca. 

 

Urząd Gminy Lyski 
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 Historia pewnego domu cz. 7 
 
 W sierpniu wybuchło I Powstanie Śląskie. Józef Buła 
udał się na Śląsk. Aresztowano go w powiecie pszczyńskim i 
osadzono w obozie Zamerdorf. Został skazany na śmierć, lecz 
ostatniej nocy przed egzekucją uciekł dzięki pomocy Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Podczas powstania w Rydułtowach koło 
mojego domu na tunelu poległ powstaniec Dembczyk. Ani moja 
matka, ani rodzice Franciszka nie wiedzieli, że udaliśmy się do 
Pułku Bytomskiego. 
 Dowiedzieli się dopiero po kilku miesiącach. Matka Fran-
ciszka przedostała się przez granicę, aby go zobaczyć. Przy po-
witaniu płakała mówiąc: „Czemu nie zawiadomiłeś mnie o tym, 
myślałam żeś gdzieś zginął razem z Karolkiem”. Uspokoiliśmy 
ją i na drugi dzień udała się w drogę powrotną. We wrześniu 
patrol Grentzschutzu schwytał nas obu nad granicą i zawiózł do 
tego samego obozu, gdzie wcześniej siedział Józef Buła. W paź-
dzierniku wyszła ustawa o amnestii, więc nas zwolniono, a nasi 
powstańcy wypuścili Niemców. 
 Rada Ludowa ogłaszała, że potrzeba polskich przyszłych 
nauczycieli, więc zgłosiłem się razem z Franciszkiem. W listopa-
dzie zdaliśmy egzamin w Bytomiu do III kl. Seminarium bydgo-
skiego. W lutym 1920r wyruszyliśmy do Bydgoszczy. Trzeba 
było mieć paszport, wtedy wystawiał go jako Naczelnik Okręgo-
wy Niemiecki w Rydułtowach – Siwiec. Spojrzał na nas wrogo i 
rzekł: „Was suchen sie druhen in Polen hier gibt es doch Geng 
deus`chen Gimnasien und Seminarien” (Czego szukacie tam w 
Polsce, tutaj mamy dość niemieckich gimnazjów i seminariów). 
Odrzekliśmy: „Jesteśmy Polakami i chcemy uczęszczać do szkół 
polskich”. Po kilku dniach wręczył nam paszporty ze złością. Do 
Bydgoszczy jechaliśmy przez Katowice i Kluczbork (gdzie nas 
nieraz niemiecki stahlhelm bił).  
Wysiedliśmy w Byczynie i szli pieszo przez granicę do Łąki. 
Tam nocowaliśmy w gospodzie. Rankiem zbierałem z Sylwe-
strem Hermanem pieniądze do czopki na podwody. Wpakowali-
śmy walizy na wozy, a potem z koleżanką z Leszna szliśmy za 
wozami aż do Kępna – wtedy nie było jeszcze bezpośredniej 
komunikacji kolejowej z Bydgoszczy do Kępna, ponieważ tory 
kolejowe nie były naprawione po Powstaniu Wielkopolskim. Po 
przybyciu do Kępna pytamy się kolejarzy: „Kiedy odjeżdża po-
ciąg do Poznania?”. Odpowiedzieli: „Może za pięć lub siedem 
godzin”. Nie było rozkładów jazdy, gdyż toczyła się wojna na 
wschodzie i mało pociągów kursowało. Po kilku godzinach po-
ciąg ruszył do Krotoszyna, tam przesiadka i kilka godzin czeka-
nia na pociąg do Jarocina, znów przesiadka i kilka godzin czeka-
nia na pociąg do Poznania. Z Poznania jechaliśmy do Inowrocła-
wia i nareszcie po trzech dniach i nocach przybyliśmy szczęśli-
wie do Bydgoszczy, zmęczeni i śpiący. Seminarium znajdowało 
się na wzgórzu obok koszar ułańskich, blisko lotniska. Przydzie-
lono nam pokoje. Wszystko szło tu sprawnie. Ze Śląska było nas 
12-stu, a z Bydgoszczy i okolic 16-stu. Początkowo mówili na 
nas „Pierończycy”, a my na nich „Perkorze”. Otóż w miastach 
śląskich słyszeliśmy język niemiecki, natomiast w Wielkopolsce 
język polski. Jeżeli ktoś mówił tam po niemiecku, to obracaliśmy 
się w jego stronę. W Bydgoszczy słyszało się jeszcze niemiecki u 
kolonistów, którzy z czasem opuścili miasto. Dookoła Bydgosz-
czy rozpościerał się krajobraz rolniczy, na polach widzieliśmy 
stogi zboża, a w mieście ładne dziewczęta. Dyrektor Filipiak 
przyjął nas bardzo życzliwie. Gdy zapytał jednego kolegę: „Jaka 
godność?”, on odrzekł: „Jo jestech pierońsko głodny”. Trzeba 
wiedzieć, żeśmy mówili (rządzili) po Śląsku, tak że nas profeso-
rowie i koledzy z Bydgoszczy nie bardzo rozumieli. Wypracowa-
nia nasze były istnym czerwonym morzem. Wyglądało to tak 
jakby przeleciała po nich kura z łapami umaczanymi w czerwo-
nym atramencie. Po pół roku, już wypracowania nasze były po-

dobne do kolegów. Franciszek Adamczyk był najmłodszy w 
naszej III-ciej klasie. W dzienniku klasowym figurował na 
pierwszym miejscu, a ja na ostatnim. Siedzieliśmy według alfa-
betu. Franciszek w pierwszej, a ja w ostatniej ławce. Koledzy 
żartowali mówiąc: „hej, wy Rydułtowianie, jesteście początkiem 
i końcem naszej klasy”  

 Na podstawie pozostawionych 
rękopisów opracowała 

Świetlana Ciesielska  
 
Historia okolicznych parafii - Godów 

 
Pierwszą wzmiankę o kościele św. Jakuba w Godowie 

odnotowano w 1315 roku. Początkowo osada stanowiła własność 
prywatną. Nazwa wywodzi się od rodziny właścicieli, która jed-
nak nie figuruje w żadnych oficjalnych dokumentach.  Następny-
mi właścicielami Godowa, który przeszedł na własność rodziny 
Folgarów byli trzej bracia: Mikołaj, Jan i Krzysztof. W 1632 
roku wieś stała się własnością Jerzego Fragsteina. Wg dostęp-
nych materiałów kolejnymi właścicielami Godowa byli: rodzina  
Skrbeńskich, rodzina Blacha, Andrzej Ferdynand Haraschowski. 
Ten ostatni w roku 1748 przekazał na rzecz parafii ogród, zobo-
wiązując w zamian za to kolejnych proboszczów do odprawiania 
12 mszy świętych za duszę ofiarodawcy. W kolejnym roku wy-
buchł pożar, który strawił kościół, probostwo oraz zabudowania 
gospodarcze.  

Staraniem kolejnego proboszcza ks. Józefa Morkisa 
nową świątynię wybudowano w ciągu dwóch lat. Przy tej okazji 
podczas konsekracji świątyni zmieniono nazwę kościoła przyj-
mując patrocinium św. Rodziny. W połowie XIX wieku po raz 
kolejny zmieniono nazwę pod wezwaniem, oddając świątynię 
pod opiekę św. Józefa. Drugi pożar świątyni miał miejsce w no-
cy z 26 na 27 marca 1921 roku. W ciągu siedmiu lat w Godowie 
wybudowano trzeci kościół, który poświęcono w październiku 
1930 roku. W czasie II Wojny Światowej ucierpiała wieża ko-
ścielna, której odbudowa przeciągała się i zakończyła ostatecznie 
dopiero w 1984 roku.  

Na przestrzeni lat 1980-1990 wybudowano nowe pro-
bostwo oraz dom katechetyczny. 10 czerwca 1990 roku nowe 
obiekty poświęcił biskup Damian Zimoń. W 2005 roku z kościo-
ła pw. Św. Marii Magdaleny z Bawarii sprowadzono 20-głosowe 
organy. 

Dotychczasowi proboszczowie parafii: ks. Jan Bogotka 
(do 1650 r.), ks. Franciszek Błaszczyk (do 1720 r.), ks. Jerzy 
Czanibal (do 1739 r.), ks. Andrzej Uher (do 1741 r.) – admini-
strator, ks. Józef Markis (do 1743 r.), ks. Antoni Wojtalla (do 
1800 r.), ks. Piterek (do 1811 r.), ks. Zychska (do 1820 r.), ks. 
Andrzej Skowronek (do 1840 r.), ks. Siekiera oraz ks. Tohak (w 
latach 1840-50; obaj byli administratorami), ks. Maurycy Go-
lutzki (do 1850 r.), ks. Antoni Abendroth (do 1878 r.), ks. Juliusz 
Merker (do 1944 r.), ks. Fryderyk Lipiński (do 1957 r. był admi-
nistratorem, a w latach 1957-1982 proboszczem), ks. Stefan 
Sprot (adiutor [pomocnik – przyp.red.] w 1982 r., w latach 1983-
1990 proboszcz), ks. Konrad Chłodek (lata 1990-2000), ks. Syl-
wester Nisyto (do 2013 r.). Obecnym proboszczem jest ks. 
Krzysztof Wrodarczyk.  

Stanisław Brzęczek 
 
 
Komentarz Redakcji: 
 Przypomnijmy sobie, że ks. Konrad Chłodek był księ-
dzem pomocniczym w parafii św. Jerzego w Rydułtowach. Po 
jego śmierci trumna złożona została na cmentarzu w Godo-
wie. 
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SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU 

za okres od 17 września do 21 października 2015 roku 

Referat Inwestycji 
 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ 
Trwają prace wykończeniowe. Wykonawca zgłosił do odbioru 
docelową organizację ruchu.   
Wartość robót budowlanych: 3 525 926,47 zł. 
Termin realizacji zadania: do 2 listopada. 
 
OŚWIETLENIE ULICZNE PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY 

ULICY RADOSZOWSKIEJ 
W dniu 24 września ponownie ogłoszono zapytanie na opracowa-
nie dokumentacji projektowej. Na zapytanie odpowiedziały trzy 
biura projektowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPUH 
”ELEKTORBUD” z Rybnika, z którą w dniu 12 października  
zawarto umowę. 
Termin wykonania opracowania  dokumentacji: 15 marzec 2016 
r. 
Wartość umowna dokumentacji: 6 888,00 zł. 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI 

STRZELCÓW BYTOMSKICH I JAGIELLOŃSKĄ 
(ARMII KRAJOWEJ) 

Sporządzono druk OT. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ 

Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ NR 1 

W dniu 11 września Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła 
kontrolę. Kontrola zakończyła się spisaniem protokołu z wyni-
kiem pozytywnym. W dniu 28 września zakończono czynności 
związane z odbiorem inwestycji. Trwa rozliczanie inwestycji. 
Umowny termin wykonania robót: 31 sierpnia. Roboty zrealizo-
wano do dnia 31 sierpnia. 
Wartość robót: 1 412 910,38 zł. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BU-

DYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY ULICY GEN. J. 
BEMA 

Wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego firma Szafron 
Szendzielorz Projekt Tomasz Szendzielorz rozpoczęła prace pro-
jektowe. Realizuje obecnie fazę inwentaryzacji obiektu oraz zało-
żeń technicznych. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maj 2016 r. 
Łączna wartość zleconej dokumentacji projektowej wraz z nadzo-
rami autorskimi: 123 492,00 zł. 
 
BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Trwają prace w terenie. Przekazano 56 terenów pod budowę 
oczyszczalni. Na 30 posesjach odebrano już roboty. Na pozosta-
łych prowadzi się prace budowlane i rozruch oczyszczalni. 
Dnia 14 października podpisano umowę z wykonawcą robót Kon-
sorcjum firm na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych 
oczyszczalni na 4 posesjach.  
Wartość umowy na roboty budowlane dodatkowych oczyszczal-
ni: 65 600,00 zł. 
Termin wykonania: 16 listopada. 
Wartość robót podstawowych (56 oczyszczalni): 661 815,50 zł. 
 
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA TRAU-

GUTTA 
Trwają procedury związane z podziałem i przejęciem terenu pod 
drogę od Agencji Rynku Rolnego. 
 

 
MODERNIZACJA ULICY LIGONIA 
Zakończono roboty budowlane na modernizowanej drodze. Wy-
konawca robót - firma Bruki Trawiński z Raciborza - zgłosił za-
kończenie robót. Dnia 15 października dokonano odbioru końco-
wego inwestycji Planowy termin wykonania: 23 października. 
Wartość robót budowlanych: 837 880,99 zł. 
 
MODERNIZACJA UL. OSIEDLE NA WZGÓRZU – ETAP I 
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę - 
firmę ZPUH MULTIDOMEX J. Culic, A. Tyburczy Spółka jaw-
na. Z firmą w dniu 23 września podpisano umowę na realizację 
robót. W dniu 21 września podpisano umowę na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą „Studio Połomscy” 
Edyta Połomska. Trwa rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz 
budowa kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi). 
Termin wykonania prac: 27 listopada. 
Wartość robót: 264 450,00 zł 
 
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO 

TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ 
Biuro projektów Szafon Szyndzielorz Projekt opracowało projekt 
budowlany. Zawarto aneks do umowy na opracowanie całości 
dokumentacji projektowej – przedłużono termin do 15 lutego 
2016 r. 
Wartość umowy: 177 120,00 zł. 
Termin wykonania: 15 luty 2016 r. 
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY POŻAR-

NEJ PRZY UL. R. TRAUGUTTA 
Zrealizowano roboty związane z dociepleniem elewacji budynku. 
Trwają prace związane z malowaniem elewacji, dokonano wy-
miany okien oraz drzwi zewnętrznych. Zamontowano większość 
grzejników. Trwają roboty związane z wykonaniem instalacji 
elektrycznej, wentylacyjnej, instalacji solarnej oraz prace wykoń-
czeniowe wewnętrzne i zewnętrzne. 
Termin realizacji robót: 2 listopada. 
Wartość robót budowlanych zgodnie z umową: 766 437,21 zł. 
 
PARKING PRZY ULICACH ENGELSA-PLEBISCYTOWA 
Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy umowy. Zgłoszono 
gotowość do odbioru zadania. W najbliższym czasie zostanie 
powołana komisja odbiorowa. 
Termin realizacji robót: do 2 listopada. 
Wartość robót: 121 470,67 zł 
 
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTO-

WICZA 
Projektant oczekuje na materiały od firmy geodezyjnej. 
Termin wykonania prac projektowych: 15 grudnia. 
Wartość prac projektowych: 40 098,00 zł. 
 
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA 

(WYSEPKA PRZY SKRZYŻOWANIU ZE STARĄ RACI-
BORSKĄ) 

W dniu 21 września wystąpiono z nowym zapytaniem ofertowym 
do 6 firm na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyzna-
czonym terminie wpłynęły 3 oferty cenowe w przedziale od 
6 150,00 zł do 7 995,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę  złożył pan 
Michał Kretek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 
"BPE Michał Kretek" z siedzibą w Rydułtowach. Z firmą zostanie 
w najbliższym czasie podpisana umowa. 
Wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim:  
6 150,00 zł 
Termin realizacji: 15 marzec 2016 r. 



KLUKA 359/1 Listopada 2015 AKTUALNOŚCI 20 
Komunikaty ostrzegawcze, sygnały alarmowe i 
sygnały wzywania pomocy 
 
 Drodzy Czytelnicy, W poprzednim numerze oddaliśmy 
w Państwa ręce pierwszą część komunikatów ostrzegawczych, 
sygnałów alarmowych i sygnałów wzywania pomocy. Dziś 
prezentujemy drugą część, zawierającą komunikaty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ostrzegawcze. Mamy nadzieję, że nigdy nie będą Państwo 
zmuszeni do skorzystania z tej wiedzy w praktyce, niemniej 
warto, by wiedzieć jak się zachować w sytuacji poszczegól-
nych zagrożeń.  Zachęcamy do wycięcia strony i skompleto-
wania wszystkich części. Część trzecia - ostatnia w kolejnym, 
grudniowym numerze. 

Redakcja „Kluki” 
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Festiwal Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w 
RCK Feniks 

 Po  raz kolejny Rydułtowskie Centrum Kultury 
„Feniks” zorganizowało Festiwal Rodzin i Osób Niepełno-
sprawnych „ To My” . Na scenie wystąpiło 20 grup z różnych 
rejonów. Wśród nich na scenie znalazło się Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”. Zebrała się spora licz-
ba widzów. 13 Festiwal zainaugurowała pani Burmistrz Mia-
sta Kornelia Newy.  

Katarzyna Szlezinger 

 

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla  
 
PAŹDZIERNIK: 
Jan Czogalik 
 
LISTOPAD: 
Józef Cegiełka 
Magdalena Donga 
Krystyna Gajda 
Elżbieta Jankowska 
Henryk Mańka 
Urszula Mańka 
Roman Olejnik 
Judyta Sanecznik 
Halina Stedin 
 
WSZYSKIEGO 
NAJLEPSZEGO!!! 

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 
 

No i stało się! Mamy taką zmianę powyborczą w 
kraju, że europejscy politycy będą się głęboko zastanawiać 
dokąd Polska zmierza? Będą się zastanawiać, czy Polska 
nadal jest wiarygodnym członkiem Unii Europejskiej, czy 
PiS nie będzie prowadził do rozbicia UE na zlepek 
„narodowych państw”, znów podzielonych granicami i bez 
wspólnych celów. Z naszej perspektywy jestem niestety 
głęboko rozczarowany głosowaniem w wykonaniu emery-
tów górniczych, ale też członków naszego Towarzystwa, 
którzy nie zagłosowali na tego kandydata, który nas przez 
lata stale wspomagał, a który w walce o przywrócenie de-
putatów węglowych zaangażował się najwięcej. To wsty-
dliwa sprawa dla nas wszystkich i wielkie rozczarowanie 
pana Zawadzkiego. W Rydułtowach mieliśmy aż 9 kandy-
datów do Sejmu, a to świadczy że nasi obywatele są chyba 
najbardziej rządni władzy w regionie, a mieszkańcy podzie-
leni w sympatiach wyborczych. Pytanie, co będzie dalej? O 
ile znam się na polityce to oczekuję, że jeszcze w tym roku 
padnie propozycja PiS-u skrócenia kadencji samorządów i 
w roku przyszłym zostaną przeprowadzone nowe wybory 
do samorządów.  

 
Wracając do tematu deputatów muszę ogłosić na-

szą częściową porażkę, bo przegraliśmy drugą rozprawę w 
Sądzie, obecnie czekamy na rozprawę odwoławczą, a nasze 
zabiegi o przeniesienie wartości deputatów węglowych do 
ZUS są w głębokim „uśpieniu”, bo przygotowywana w tym 
zakresie ustawa przez posłów PO  jest w wyniku wyborów 
nieaktualna, a czy nowe władze zechcą z nami rozmawiać 
w tym temacie, to trudno ocenić. Ogromne więc zmiany 
szykują się w kraju, ale i w naszym regionie, bo osobiście 
nie wierzę, by wszystkie głoszone hasła i obiecanki przez 
PiS mogły zostać wprowadzone w życie. Więc wiosna czy 
lato mogą być „gorące”.  

 
Będzie też gorąco i w naszym Stowarzyszeniu. 

Okazało się, że od kilku lat okradała nas z konta była księ-
gowa TMR-u i niestety zostaliśmy zmuszeni zgłosić tą kra-
dzież do Prokuratury. Odrębną sprawą jest wiarygodność 
naszych banków. Okazuje się, że dokonując przelewu np. 
na Urząd Skarbowy nie liczy się nazwa urzędu, adres a tyl-
ko konto. W efekcie pieniądze zamiast na konto przykłado-

wego urzędu wpływały na konto oszustki.  
 
Wiele osób pyta, czy w roku przyszłym kopalnia 

nadal będzie sprzedawała muł i flot z uwagi na fakt, że pre-
zydent podpisał ustawę o zwalczaniu niskiej emisji, a wiele 
osób straciło deputaty. Liczymy na informację kopalni w 
tym zakresie.  Przed nami kilka świąt: Wszystkich Świę-
tych, Święto Niepodległości, Barbórka, Święta Bożego Na-
rodzenia. Niestety tegoroczna Barbórka nie będzie ani we-
soła, ani uroczyście obchodzona. Natomiast Święto Nie-
podległości w naszym mieście, mimo fatalnego terminu 
(listopad) będzie obchodzone jak zwykle z dużym rozma-
chem i uroczyście. 10 listopada w starym Domu Kultury 
odbędzie się patriotyczne śpiewanie a w dniu 11 listopada 
uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Msza odbędzie 
się w radoszowskim kościele i jak zwykle liczymy na 
liczną obecność mieszkańców.  

 
Nasze Towarzystwo oczywiście zaangażowane jest 

w rozmaite obchody ale ogólnie też w życie miasta i regio-
nu. Jako zespół „Miłośnicy z Ciaprokami” wystąpiliśmy na 
XXXV Wodzisławskim Spotkaniu z Folklorem, jesteśmy 
współorganizatorami patriotycznego śpiewania, gdzie oczy-
wiście będziemy też śpiewać. Wystąpimy w dniu 12 listo-
pada w Kobyli, 15 listopada na imprezie „Barwy jesieni” a 
17 listopada na biesiadzie w Gaszowicach. W ramach dzia-
łań i rozliczeń programowych przygotowujemy rozliczenia 
projektów konkursowych złożonych do Urzędu Miasta, a 
jednocześnie przygotowujemy założenia do nowych projek-
tów na rok 2016.  

 
Jak widać problemów i społecznej roboty nie bra-

kuje. Niestety jedna oszustka spowodowała, że człowiek 
traci chęć do dalszego społecznego działania. Jednak póki 
co, mamy piękna jesień i „ciekawe czasy”, które nie zawsze 
kojarzą się z pozytywną perspektywą. Bądźmy jednak 
optymistami, bo jest powiedzenie, że „nigdy niej jest tak 
źle, by nie mogło być gorzej!” 

 

Henryk Machnik 

Podziękowania 
 
Składam gorące podziękowania wszystkim oso-

bom, które przekazały 1% podatku na cele statutowe TMR-
u. Listę osób opublikujemy w następnym numerze „Kluki”. 

 

Kolejne podziękowania kieruję do osób ze stowa-
rzyszenia wędkarskiego „Machnikowiec” za stałe utrzymy-
wanie czystości na "Machnikowcu" i zrealizowanie zadań 
programowych, w tym wielu zawodów i konkursów. 
Szczególne podziękowania kieruję do Prezesa, pana Toma-
sza Freiwalda. 

Prezes TMR-u 

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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BANK SPÓŁDZIELCZY  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

TEL 324553363, 324553442 

Filia Rydułtowy 
Ofiar Terroru 27 

• 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 

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. 

 


