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Z okazji Barbórkowego święta pra-
gniemy złożyć wszystkim Górni-

kom, Emerytom Górniczym, Pra-
cownikom Kopalni i ich  Rodzinom 

życzenia wszelkiej pomyślności 
oraz wytrwałości w ciężkiej i niebez-

piecznej pracy. 
Niech Święta Barbara nieustannie ota-
cza Was i Wasze Rodziny ochronnymi           
ramionami, zapewniając poczucie bez-

pieczeństwa, komfortu życiowego i pew-
ności dnia jutrzejszego. 

Szczęść Boże! 
Życzy Redakcja „Kluki” 

                                                        i 
Zarząd TMR 

 

 
By Wam wszystko    

pasowało, 
By kłopotów było   

mało, 
Byście zawsze byli 

zdrowi,                     
By problemy były      

z głowy, 
By się wiodło           
znakomicie, 

By wesołe było życie! 
Wesołych Świąt i 

szczęśliwego Nowego 
Roku 
Życzy  

Redakcja „Kluki”  
i                        

Zarząd TMR 
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Impreza w SP-1 
im. Karola Miarki 

Koncert Pieśni Patriotycznych - 10.11.2015 r. 

Udział „Miłośników z TMR”              
w przeglądzie w Gaszowicach 

Jubileusz Złotych i Szmaragdowych Godów w 
RCK Feniks - 25.11.2015 r. 

„Marsz Świętych” w kościele pw. św. Jerzego 
(foto: F. Panic) 

Poświęcenie krzyża (foto: F. Panic) 

Koncert zespołu „Śląsk” (foto: F. 
Panic) 

Występ „Miłośników z TMR 
na biesiadzie w Piecach            
    (foto: Jerzy Kawulok) 
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Warto wiedzieć! 

 
Jeszcze raz chcę napisać o działalności Stowarzysze-

nia Diabetyków w Rydułtowach i nawiązać do paru istotnych 
w tym temacie zagadnień. Warto o tym wiedzieć, bo ich dzia-
łalność dotyczy choroby zwanej potocznie „cichym zabójcą”. 
O niektórych podstawowych rzeczach w tym temacie warto 
wiedzieć i pamiętać, tym bardziej, że niektórzy uczeni w 
USA badający problem cukrzycy oświadczyli: „zgromadzone 
dany wydają się wskazywać na początki epidemii”. Nie będę 
się rozpisywać na temat choroby w samej istocie. Wspomnę 
tylko o paru istotnych rzeczach dotyczących tej choroby 
(wszak wiedzy nigdy nie za wiele), które każdy z nas szcze-
gólnie przy współczesnym trybie życia powinien sobie uzmy-
słowić i pamiętać, tym bardziej, że „zabójca” jest nie tylko 
chorobą ludzi dojrzałych i w podeszłym wieku, ale również  - 
co jest przerażające – dzieci.  
 Cukrzyca staje się dziś bardzo często  chorobą ludzi 
młodych. Przeciętny wiek osób, u których zaczyna rozwijać 
się cukrzyca coraz bardziej się obniża. Kiedyś uważano, że 
przeciętny wiek osób, u których zaczyna rozwijać się ta cho-
roba to 40 lat. Dzisiaj występuje u dzieci poniżej 10-go roku 
życia. I właśnie to jest najbardziej niepokojące i niebezpiecz-
ne.  

Dlaczego tak jest? Dlaczego cukrzyca staje się cho-
robą ludzi młodych? Niekiedy w grę wchodzą uwarunkowa-
nia dziedziczne. Ponieważ cukrzycy nie da się wyleczyć, dla-
tego dobrą radą jest: „nie opychaj się byle czym i dbaj o do-
brą kondycję”. Często się mylnie uważa, że cukrzycę wywo-
łuje jedzenie dużej ilości cukru. Jak wskazują badania wśród 
osób o genetycznych skłonnościach do cukrzycy ryzyko za-
chorowania wzrasta wraz z przybieraniem na wadze, nieza-
leżnie od ilości spożywanego cukru. Niemniej objadanie się 
słodyczami jest niezdrowe, gdyż może prowadzić do otyłości. 
Innym błędnym wyobrażeniem jest – o czym już wspomnia-
łam – owe objadanie się słodyczami. Pod tym względem wła-
ściwie większość od siebie się nie różni. Pewne znaczenie w 
cukrzycy ma waga ciała i środowisko. W ciągu ostatnich 
dziesięcioleci liczba otyłych dzieci podwoiła się. Zaszło wiele 
zmian w dziedzinie nawyków żywieniowych oraz aktywności 
fizycznej – czytaj: komputery, telewizory, laptopy – czyli 
siedzący tryb życia. Czy dzieci znają takie zabawy podwórzo-
we jak „w chłopka”, „wodę”, „klasy”, „ciuciubabkę”, 
„przeganiaczkę” itp.? Ludzie też coraz częściej jadają poza 
domem, rezygnują ze śniadania, spożywają też coraz więcej 
napojów gazowanych oraz dań typu fast-food, a dzieci do 
tego jeszcze chipsy.  

W ostatnim dziesięcioleciu XX-wieku poczyniono 
duże postępy w leczeniu cukrzycy. Jednak leczenie utrudnia 
fakt, że zanim zostanie wykryta, może już dość długo się roz-
wijać. Wczesne objawy są stosunkowo łagodne i choroba 
często zostaje nierozpoznawalna. Dlatego właśnie nazywana 
bywa „cichym zabójcą”. Współcześnie ocenia się, że na cu-
krzycę w mniejszym lub większym stopniu cierpi  przeszło 
milion mieszkańców naszego globu. Wg. Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) do 2025 roku liczba ta może się nawet 
podwoić. Nic więc dziwnego, że specjaliści są zaniepokojeni. 
Cukrzyca porównywana bywa do uszkodzenia silnika w ma-
szynie, ponieważ wadliwy metabolizm glukozy może zakłó-
cić wiele ważnych procesów, co nierzadko pociąga za sobą 
konsekwencje zagrażające życiu. Bezpośrednio na cukrzycę 

ludzie nie umierają, powodem są jej powikłania.  
Co kryje w sobie nazwa cukrzyca? Medyczne okre-

ślenie cukrzycy „diabetes mellitus” (stąd diabetycy) pochodzi 
od dwóch słów: greckiego, tłumaczonego na „przechodzić”, 
„przypuszczać”, oraz łacińskiego oznaczającego „słodki jak 
miód”. Jest to bardzo trafna nazwa, gdyż u chorego płyny 
bardzo szybko przechodzą drogą z jamy ustnej do układu 
moczowego i na zewnątrz, a mocz zawierający cukier jest 
rzeczywiście słodki. Zanim odkryto bardziej skuteczne meto-
dy rozpoznawania cukrzycy, lekarze np. wylewali mocz pa-
cjenta w pobliżu mrowiska. Pojawienie się w tym miejscu 
mrówek wskazywało na obecność cukru.  

Cukrzyca uszkadza naczynia krwionośne i nerwy, co 
powoduje zaburzenia krążenia i czucia. Stąd wielotematowe 
wykłady w Oratorium św. Józefa, przybliżające świadomość 
powikłań tej choroby. Dziś nieźle umiemy im zapobiegać, 
lecz gdy się pojawią, nie radzimy sobie często najlepiej. Cho-
rzy na cukrzycę musza uświadomić sobie, że ich choroba jest 
groźna i trzeba poddać się odpowiedniemu leczeniu. Regular-
na aktywność fizyczna bardzo, bardzo, pomaga w jej lecze-
niu, w przeciwieństwie do siedzenia przed telewizorem i 
komputerem. Niemniej rodzaj ćwiczeń i aktywność fizyczna 
powinna być konsultowana z lekarzem.   

Organizowane przez Stowarzyszenie Diabetyków 
wykłady zasługują na naszą szczególną uwagę ze względu na 
szerzenie się tej choroby i różnorodność tematyczną wykła-
dów. Na wykłady licznie przychodzą członkowie stowarzy-
szenia. Są zaangażowani w jego działalność i ciekawi co leka-
rze prelegenci na wykładach mają im do przekazania na temat 
„cichego zabój-
cy”. Wykłady 
są ciekawe, 
sensowne, 
praktyczne, 
pouczające. 
Warto z nich 
skorzystać. 
Odbywają się w 
ciągu całego 
roku. I tak w 
tym roku: kwie-
cień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad. W grud-
niu jest spotkanie opłatkowe. Jak już wspomniałam, wykłady 
są wielotematowe. Tak np. 23 września br. odbył się wykład 
dra Mirosława Sieja pt. „Jak zapobiegać miażdżycy, czynniki 
zwiększające ryzyko zawału mięśnia sercowego?”. W dniu 24 
listopada br. miał miejsce ciekawy wykład o stosowaniu ziół 
– „Tradycyjne receptury zakonu bonifratrów”. Wykład pro-
wadzili brat Jan Dukli i brat Piotr Berger z zakonu bonifra-
trów. Dowidzieć się można było wielu ciekawych rzeczy na 
temat działania i leczniczych właściwości ziół. 

Reasumując: pamiętajcie, że cukrzycy nie da się 
wyleczyć, a bardzo rzutuje na stan naszego ogólnego zdrowia. 
Uważajmy co zjadamy. Zażywajmy ruchu. Im więcej wiemy 
o cukrzycy tym lepiej umiemy o siebie zadbać i tym większe 
mamy szanse na zdrowsze i dłuższe życie. Nie liczmy 
na cud. Dodam, że nawet wielki faraon egipski 
Ramzes II mimo swej boskości umarł na skutek cu-
krzycy. (foto: członkowie stowarzyszenia w Bren-
nej) 

M.A. Wieczorek 

WARTO WIEDZIEĆ... 



Z chórem „Cecylia” przez 2015 rok 
 

Sympatyków, przyjaciół (i nie tylko) chóru „Cecylia” 
z Rydułtów zapraszam do przeczytania tego artykułu. Proszę 
się nie obawiać, nie będzie to sprawozdanie z naszej śpiewa-
czej działalności, tylko wybrane najważniejsze wydarzenia, 
które zostały w pamięci chórzystów oraz widzów w czasie 
naszych występów. Początek roku to oczywiście koncerty ko-
lęd, występy z różnych okazji, występy, które są zaplanowane 
i ujęte w naszym harmonogramie. 

Przyszła wiosna, zrobiło się ciepło i pojechaliśmy do 
Luhačovic (Republika Czeska), na Międzynarodowy Przegląd 
Pieśni Sakralnej, który organizuje co roku Stowarzyszenie 
„Orel”. Daliśmy piękny koncert, nawiązaliśmy nowe znajomo-
ści. Luhačovice to przepiękna wypoczynkowa miejscowość, 
położona w górach, taka nasza Krynica, oddalona od nas o ok. 
180 km. Koncertowaliśmy tam po raz trzeci. 

Jak co roku pod koniec sierpnia mieszkańcy miasta 
spotykają się na Dniach Rydułtów. Są ciekawe stoiska, wystę-
py zespołów. Nasz chór też wystąpił z krótkim koncertem, a 
piosenkę „Kochany Śląsk”  śpiewali wszyscy zebrani pod sce-
ną. Był tez bardzo miły akcent, mianowicie nasz chórzysta 
Antoni Tomanek otrzymał z rąk pani burmistrz Korneli Newy 
tytuł „Rydułtowika Roku 2014”, dyplom i okolicznościową 
statuetkę. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez 
Urząd Miasta i Towarzystwo Miłośników Rydułtów. Pan An-
toni jest drugą osobą z naszego chóru, która otrzymała to wy-
różnienie. 

Lato powoli odchodzi i jesień puka do drzwi. Dni 
coraz krótsze, coraz chłodniej, na dworze smutno, szaro. Ale 
wcale tak nie musi być. Bo znane ze swej działalności TMR 
organizuje w RCK przegląd zespołów regionalnych pod na-
zwą: „Jesień nie musi być smutna”. Występy oceniało trzyoso-
bowe jury. Wzięły w nim udział cztery zespoły i dwa chóry: 
„Cecylia” i „Lira”. Wszystkie zespoły zaprezentowały wysoki 
poziom pod względem artystycznym jak i wizualnym (stroje, 
akcenty jesienne). Po burzliwej dyskusji jury przyznało I miej-
sce chórowi „Cecylia”. Znowu zaśpiewaliśmy przepięknie, 
repertuar dobrany do tematu przeglądu. Było to wielkie zwy-
cięstwo i radość chórzystów, że praca nie poszła na marne. 
Rok temu w podobnym przeglądzie też zajęliśmy I miejsce.  

Nie spoczęliśmy na laurach, bo zbliżał się „III Festi-
wal Pieśni z Pogranicza” połączony z warsztatami śpiewaczy-
mi. Pomysłodawcą tego festiwalu jest Antoni Tomanek, czło-
nek naszego chóru, a organizatorem – chór „Cecylia”. Jest to 
przedsięwzięcie wymagające dużo pracy, dobrej organizacji i 
zaangażowania całego chóru. W tej edycji brały udział: chór 
„Zaolzie” z Orlovej (Górna Lutynia), chór „Regina Apostolo-
rum” z Rybnika, chór „Spójnia” z Marklowic i oczywiście 
gospodarz, chór „Cecylia”. Festiwal odbył się 24 października 
w RCK w sobotę i trwał od godz. 10:00 do 19:00. Była wspól-
na kawa, kołaczyki, pyszny obiad, a o godz. 17:00 wspólny 
koncert chórów i piosenek polsko-czeskich, oraz krótkie wy-
stępy indywidualne poszczególnych zespołów. Ten projekt był 
finansowany przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Ślą-

skim. Wspierał go także wicestarosta powiatu Dariusz 
Prus. 

Listopad był dla naszego chóru miesiącem bardzo 
pracowitym. Braliśmy udział w III edycji „Pieśni Patrio-
tycznej”. Był to bardzo udany występ i bardzo trafnie 
dobrany repertuar. Pragnę zaznaczyć, że organizatorem 

pierwszej edycji pieśni patriotycznej był nasz chór „Cecylia”. 
11 listopad – dzień niepodległości. Uroczysta msza święta w 
kościele św. Jacka w Radoszowach z udziałem władz naszego 
miasta, delegacji, oraz mieszkańców. Chór „Cecylia” i chór 
„Lira” nadały swoim śpiewem tej mszy uroczystą oprawę mu-
zyczną. W listopadzie też ma miejsce edycja konkursu o 
„Puchar Przechodni Okręgu Rybnickiego im. R. Tronta”. W 
tym roku konkurs odbył się w Chwałowicach i była to jego 
XXXVIII edycja. Najwięcej punktów za swoją roczną działal-
ność i zarazem I miejsce zdobył chór „Bel Canto” z Gaszowic 
(dyrygent J. Budak). W konkursie udział brało 9 chórów, nasz 
chór „Cecylia” zajął V miejsce. Cieszymy się z tego miejsca, 
bo jesteśmy wśród tych dużych chórów takim „małym ptasz-
kiem”, ale dobrze śpiewającym i dostrzeganym. Za rok puchar 
będzie w Niedobczycach.  

Cały rok pracowaliśmy ciężko, były to godziny prób, 
dużo występów i wyjazdów. W końcu świętujemy i śpiewamy 
na naszej mszy 22 listopada z okazji święta naszej patronki,  
św. „Cecylii”. Natomiast delegacja chóru uczestniczyła w tym 
dniu w jubileuszu 30-lecia działalności chóru św. Anny w 
Krzyżanowicach.  

To jeszcze nie koniec naszych występów. 12 grudnia 
na zaproszenie chóru „Zaolzie” z Orlovej śpiewamy w koście-
le ewangelickim. Te koncerty odbywają się tam co roku, raz w 
kościele katolickim, raz w ewangelickim. Trochę oddechu i 
zaczynamy ćwiczyć kolędy. W naszym kościele kolędujemy 
06-01-2016 r.  

To co osiągamy, jak śpiewamy jest przede wszystkim 
zasługą naszej dyrygent, pani Donaty Miłowskiej, która dwa 
razy w tygodniu wyciska z nas ostatnie dźwięki i dobiera od-
powiedni repertuar. Jest to oczywiście też zasługa wszystkich 
chórzystek i chórzystów, którzy na te zajęcia uczęszczają. Je-
steśmy małym chórem, ale bardzo prężnym, w roku 2015 dali-
śmy ponad 5 koncertów tylko dla mieszkańców naszego mia-
sta. Nie licząc występów wyjazdowych. Dziękujemy także 
Urzędowi Miasta, który nas finansuje.  

Przed nami nowe wyzwania, nowy rok i nowe kon-
certy. Mam nadzieję, że Czytelników nie zanudziłam tym dość 
długim artykułem, ale myślę, że trzeba troszkę wiedzieć o 
działalności organizacji, które działają na terenie naszego mia-
sta.  

Cześć Pieśni, 
Elżbieta Jankowska 
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Zioła z apteki natury  
 

Tegoroczny Światowy Dzień  Żywności, obchodzo-
ny w dniach: 20 - 23 października w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, poświęcony został walo-
rom przyprawowym, leczniczym, oraz dekoracyjnym ziół. 
Uczniowie klasy III Ta oraz IV T ( technik żywienia i usług 
gastronomicznych) wzięli udział w przygotowaniu stanowi-
ska promującego zastosowanie ziół w każdej diecie, zarówno 
nastolatków, jak i dorosłych wielbicieli zdrowej kuchni. Po-
mysłodawczyni oraz koordynatorka 
wystawy – mgr Iwona Wrożyna kie-
rowała przygotowaniem stanowiska 
oraz degustacji drobnych przekąsek w 
oparciu o sprawdzone przepisy, uroz-
maicające dietę konsumentów w każ-
dym wieku. I tak można było skoszto-
wać: zupy z dyni , kanapek z pełno-
ziarnistego chleba z twarogiem, zupy 
z jarmużu, opiekanych ziemniaków i 
ryżu. Wszystkie serwowane potrawy 
doprawiono właściwym zestawem 
ziół. Walorów zapachowych dostar-
czyły także herbatki ziołowe – przygotowane między innymi 
z mięty i melisy. Stanowisko kulinarne cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży, jednak to 
właśnie w trosce o polepszenie jakości diety młodych ludzi i 
propagowanie wiedzy praktycznej z zastosowaniem ziół zor-
ganizowano prelekcje i degustacje.  Zioła, uprawiane w 
ogródkach, czy w zwykłych skrzynkach, zdobywają coraz 
więcej zwolenników. Nie dziwi fakt, że są w większości rośli-
nami przyprawowymi. Poprawiają smak, wzmacniają aromat 
potraw oraz wzbogacają ich wartość odżywczą, dzięki zawar-
tości witamin i składników mineralnych.  Największą popu-
larnością cieszą się zioła jednoroczne, najczęściej spotykane 
wśród konsumentów, a więc: bazylia pospolita, cząber ogro-
dowy, kolendra siewna, koper ogrodowy, majeranek, czy 
ogórecznik.  Na uwagę zasługują także walory lecznicze ziół, 
ułatwiają bowiem trawienie potraw ciężkostrawnych, pobu-
dzają  łaknienie, czy działają uspokajająco. W domowej ap-
teczce nie powinno zabraknąć: dziurawca, rumianku, krwaw-
nika, melisy, kwiatów nagietka czy popularnej mięty. Zioła są 
także roślinami olejkodajnymi – stąd ich zastosowanie w 
przemyśle kosmetycznym. Na potrzeby domowe warto wyko-
rzystać aromatyczne korzenie, kłącza, owoce, nasiona, kwia-
ty, liście i pędy, a wśród bylin na uwagę zasługują: kozłek 
lekarski, bylica, estragon, czy lubczyk. Zioła mają także zna-
czenie dekoracyjne, co można było zauważyć w kompozy-
cjach ozdabiających stół, utrzymanych w stylu rustykalnym. 
Wszelkie dzbanki, kosze wiklinowe, naczynia gliniane, szkla-

ne czy drew-
niane służą 
do wyekspo-
nowania 
suszonych 
ziół, owo-
ców, pędów 
oraz prze-
tworów do-
mowych. W 
jesiennej 

spiżarni smaków nie zabrakło dżemów, syropów, 
orzechów, rajskich jabłuszek, czy świeżych owoców. Wśród 
rarytasów kulinarnych uwagę degustujących zwróciły: stewia, 
stosowana zamiast cukru oraz słonecznik bulwiasty  
(topinambur), roślina dość ekspansywna, której bulwy można 
jeść na surowo, zamiast ziemniaków oraz dodając do suró-
wek. Po ugotowaniu, bądź upieczeniu – są słodkawe. Dzięki 
degustacji i prelekcji poświęconej zastosowaniu dobroczyn-
nych ziół w gospodarstwach domowych udało się w ciekawy 
sposób zachęcić młodzież do korzystania z bogactwa ziół i 
wzbogacić wiedzę kulinarną. Warto zmieniać nawyki, bo 
przecież zioła są źródłem zdrowia.  

Jolanta Schewior 

 
XXXV Biesiada Gwarków  Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Górnictwa Kopalni 
„Rydułtowy –Anna” 
 
  Uroczystą - jak zawsze, Biesiadą Koła Zakładowego 
SITG, rozpoczęto coroczne obchody Barbórkowe 2015r. W 
pięknie przystrojonej Sali Budynku Administracyjnego Ko-
palni (od samego wejścia, z pięknie wykonaną i podświetloną  
płaskorzeźbą św. Barbary, ze stylizacją Wielicką szybu z 
gwarkiem, na linie szybowej na scenie włącznie), dawały 
przedsmak i podniosłość spotkania Gwarków. W sali zabrała 
się w górniczej gali społeczność  dozoru, kardy kierowniczej, 
kierownictwa kopalni wraz z osobami towarzyszącymi 
(paniami), w tym także zaproszeni goście – ze Starą Strzechą 
włącznie.  

Przepiękne słowa powitania do zebranych skierował 
Prezes Koła Zakładowego Aleksander Chowaniec, nawiązu-
jąc do historii Spotkań Gwarków i życząc tradycyjnie wesołej 
zabawy. Szczególnie sentymentalne słowa wspomnień wiąza-
no z tradycją przyjmowania do społeczności gwarkowej mło-
dych adeptów – młodych lisów, dziękując za pokoleniową, 
niezawodną  współpracę na niwie Gwarków.   

Tradycyjnie Stare Strzechy i Lis Major wprowadziły 
Młodych Lisów w osobach: Prusowski  Jarosław, Wil-
czek  Krzysztof, Matuła  Marek, Klimek  Adrian,  Czaj-
ka  Marcin, Szymura  Wojciech, do zaszczytnego grona 
Gwarków, którym poprzez tradycyjny „skok przez skórę” i 
życzenia sukcesów, pomyślności w odpowiedzialnej pracy  - 
wręczono pamiątkowe kilofki górnicze. Tradycyjnym Go-
ściem Biesiady był Skarbnik w osobie Ryszarda Tkocza. 
Część rozrywkową uroczystości wypełniły następujące zespo-
ły: Orkiestra Dęta pod dyrekcja Jana Wojaczka z zespołem 
wokalnym, Zespół taneczny „Sukces”,  Zespół B.A.R, oraz 
żeński kabaret „Moherowe Berety”. Zapowiadali program 
biesiadnie: piękna Góralka Aneta Legierska i Wojciech Lala.  
Nad całością imprezy niezawodnie czuwały koleżanki z Za-
rządu Koła: Magdalena Sobala i Grażyna Piechulek. Uczest-
nicy biesiady, tegoroczną zabawę, na długo i dobrze zapiszą  
w swej życzliwej pamięci. XXXV Biesiada Gwarków Koła 
Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa Kopalni „Rydułtowy - Anna”, z wieloletnią 
tradycją przechodzi do historii Rydułtowskiej Kopalni i 
Miasta. Gratuluję pomysłu, pięknej oprawy, zaangażo-
wania i stowarzyszeniowej dokładności. 

 (-)  Jerzy Majer  



KLUKA 360/1 Grudnia 2015 AKTUALNOŚCI 6 
III Przegląd Twórczości Obcojęzycznej 

Dzieci i Młodzieży miasta Rydułtowy 
 
18 listopada Rydułtowskie Centrum Kultury 

“Feniks” rozbrzmiewało wieloma językami. Działo się to za 
sprawą Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich, 
które już po raz trzeci zorganizowało „Przegląd Twórczości 
Obcojęzycznej Dzieci i Młodzieży Miasta Rydułtowy”. Za-
proszono do niego wszystkie szkoły, przedszkola i inne pla-
cówki oświatowe z terenu Rydułtów, aby zaprezentowały 
wszelkie osiągnięcia swoich uczniów związane z nauką języ-
ków obcych za miniony rok szkolny. Osiągnięcia były pre-
zentowane w różnorakich formach. Przeważał śpiew, ale były 
również przedstawienia teatralne, tańce, skecze, musical a 
nawet tabletowa lekcja. Wszystkim występom przyglądali się 
nauczyciele, uczniowie, ich rodzice, dziadkowie oraz zapro-
szeni goście: dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz miej-
skich i powiatowych na 
czele ze Starostą Wodzi-
sławskim panem Tade-
uszem Skatułą, oraz 
Burmistrzem Miasta 
Rydułtowy panią Korne-
lią Newy. 

Występy odby-
wały się w miłej i rado-
snej atmosferze, chociaż 
na początku powiało smutkiem, kiedy prowadzący licealiści, 
z trójkolorowymi wstążeczkami w barwach francuskiej flagi 
na koszulkach, poprosili o minutę ciszy dla uczczenia pamięci 
ofiar ataków terrorystycznych w Paryżu. Przegląd został 
otwarty mocnym uderzeniem zespołu rockowego „The Secret 
Project”. Przedszkola rydułtowskie dostarczyły niesamowi-
tych wrażeń, kiedy scenę opanowały dzieci w przepięknych 
barwnych kostiumach z wrodzoną żywiołowością prezentują-
ce swoje umiejętności językowe śpiewając, tańcząc i odgry-
wając różne scenki. Występujące po nich dzieci ze szkół pod-
stawowych również zaprezentowały się wspaniale. Licealiści 
ze Skalnej pokazali, jak wykorzystują nowoczesne technolo-
gie na lekcjach języka angielskiego. Widzowie mogli włączyć 
się do wspólnej zabawy i wziąć udział w internetowej grze 
edukacyjnej Kahoot, oraz wygrać nagrody. Występy gimna-
zjalistów stały na wysokim poziomie językowym i artystycz-
nym dając dowód na to, że w tych szkołach nauka języków 
obcych przynosi bardzo dobre efekty. Na koniec obejrzeliśmy 
niesamowity spektakl w konwencji czarnego teatru przygoto-
wany przez pracownię języka angielskiego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Rydułtowach. 

„Mamusia jest z ciebie dumna!” – te posłyszane po 
występie słowa mogą posłużyć za cały komentarz, twierdzi 
Lidia Szmelich, nauczycielka języka angielskiego w LO im. 
Noblistów Polskich w Rydułtowach. Występy na scenie RCK 
pokazały jak bardzo Rydułtowy mogą być dumne z osiągnięć 
swoich szkół. 
Przegląd Twórczości Obcojęzycznej jest objęty patronatem 

Starosty Wodzisławskiego pana Tadeusza Skatuły oraz 
Burmistrza Miasta Rydułtowy pani Kornelii Newy.  

 
Grono pedagogiczne  

LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 

Wieści z Sali teatralnej RCK Feniks 
 
15-11-2015. W ten ponury listopadowy wieczór arty-

ści Opery Wrocławskiej Koncertem Wiedeńskim poprawili 
nam radykalnie nastrój. Całość poprowadził pan Jędrzej Tom-
czyk, tenor, manager, aranżer, reżyser i dusza zespołu, w 
skład którego wchodzą: Katarzyna Staroń – sopran, Klaudyna 
Wąsik – fortepian, Emilia Zawisz – skrzypce, Andrzej Tulik – 
skrzypce, oraz Jędrzej Tomczyk – tenor. Wstępnie, na tle 
pałacu Schönbrunn, powitały nas dźwięki najpiękniejszego 
walca Straussa „Nad pięknym, modrym Dunajem”. Dźwięki, 
które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rozjaśniły 
oblicza słuchaczy. Walców było sporo, więc i „Wiedeńska 
krew”, i z operetek Straussa, Lehara, Kalmana, mówiących o 
uczuciach i rozstaniu (np. „Był taki czas, cudowny czas, czy 
pamiętasz”). To arie i duety, wszystkie piękne, porywające i 
nie przemijające. Także walc Rudolfa Sieczyńskiego, Polaka 
z pochodzenia, wiedeńczyka z wyboru, dra prawa z wykształ-
cenia, a ubocznie kompozytora i pisarza. Uwielbiał muzykę 
Straussów. Włączył się w życie muzyczne współczesnej Au-
strii i komponował pieśni, głównie w rytmie walca, na tematy 
wiedeńskie. Międzynarodową sławę osiągnęła jego piosenka 
„Wien, du Stadt meiner Träume” czyli „Wiedeń, miasto mo-
ich marzeń”. Oto polski tekst: 
„Powraca jak sen, wspomnienie sprzed lat, o Wiedniu, Prate-
rze dziś śnię 
Choć mija nam czas, i ludzie, i świat, do Wiednia myślami 
znów mknę. 
Kto w Wiedniu raz był i wino w nim pił, kto walcem upić się 
dał, 
W Dunaju błękicie rozmarzył się skrycie, raz jeszcze przeżyć 
by chciał. 
Piosenki wiedeńskiej snuje się czar, i widzę, i wciąż słyszę 
miejski gwar 
Wiedniu mój cudny śnie, dziecięce słodkie wspomnienia me. 
Tę znaną piosenką z dawnych lat dajesz mi spojrzeć swobod-
nie w świat. 
Wiedniu choć mija czas, wciąż przyjaźń serdeczna łączy nas, 
Chwila radości, uśmiechów i łez, o Wiedniu mój – to ty.” 

Jednakże na koncercie słyszeliśmy nie tylko walczy-
ki. Także błyskawiczną, humorystyczną polkę Straussa 
„Trisch-trasch”. Piosenkę Roberta Stolza „O mia bella Napo-
li” – kompozytora operetek i piosenek. Między innymi pio-
senki „Brunetki, blondynki” śpiewanej przez Jana Kiepurę. 
Artyści zaprezentowali również „Czardasze”, przepiękne 
czardasze z operetek Straussa, Kalmana, Lehara. Czardasz to 
taniec ludowy węgierski, spopularyzowany przez cyganów. 
Składa się z dwóch części. Wolnej, melancholijnej i patetycz-
nej, oraz szybkiej, gwałtownej, pełnej pasji i ognia. Czardasz 
był także inspiracją dla kompozytorów muzyki klasycznej jak 
Liszta „II Rapsodia”, Brahmsa „Taniec węgierski nr 5”, a 
także „Czardasz” Montiego. Węgrzy mają więc swojego czar-
dasza a my Mazurki Chopina. „Czardasza” Montiego usłysze-
liśmy tu w wykonaniu skrzypka Andrzeja Tulik. Wykonanego 
wspaniale i z wyczuciem. To melancholijnie, to patetycznie, 
to brawurowo i z pasją. Wielkie, zasłużone brawa. Również 
entuzjastycznie odebrano finałowy duet „Ach jedź do Va-
rasdim” z „Hrabiny Maricy”. Koncert był piękny, co stwier-
dzam z radością, uznaniem, dużym podziękowaniem dla arty-
stów i oczekiwaniem na ponowne występy. 

Krystyna Barnabas 
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Krzyżówka nr 9 - GRUDZIEŃ 
 
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. Prawobrzeżny dopływ Wisły lub „słodka” firma 
2. Gra na koniu lub fason koszulki 
3. Część bim-bam 
4. Źle gdy jest mniejsza od popytu 
5. Olbrzymia ropucha 
6. Zręcznościowa gra patyczkami 
7. Duża, ciężka praca 
8. Stawiane w czasie choroby lub mydlane, kolorowe 
9. Oni po ślubie 
10. Niejeden w każdym pniu drzewa 
11. W silniku lub w wąskim przejściu 
12. Druga nuta w gamie 
13. Królewskie lub małżeńskie 
14. Codziennie raniutko jest blady 
15. Pokrywa np. stół prezydialny 
16. Bruzda w stoku górskim 
17. Przełożony flisaków 
18. Dawna nazwa kelnera 
19. Człowiek śniegu 
20. Ptak lub owoc 
21. Nic nie robi cały dzień 
22. Np. amnezja pamięci 
23Straż przednia, czaty, zwiad 

 

wszystkich którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie opubliku-
jemy w kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedzi czekamy 
do 28-12-2015! Hasło krzyżówki listopadowej - ZADUSZKI . 
Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Alicja Jarocka, Eugenia 
Bluszcz, Stefan Majer. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy ! 

Pionowo: 
1. Smaczny mięczak 
2. Złośliwe szydzenie 
3. Popularne drzewo w Polsce 
4. Może być wygodne lub boleści 
5. Ostry zakręt 
6. Materiał izolacyjny, stosowany m.in. w przemyśle elek-

trotechnicznym w radiotechnice 
7. Możesz być głuchy jak on 
8. Córka Jandy, też aktorka 
9. Bywa również kolczasty 
10. Dobrze ją mieć na bezludnej wyspie 
11. Ozdoba nie tylko damskiej bluzki 
12. Zakrywa dziurę na łokciu 
13. Śpiewająca Krystyna 
14. Najęty klaskacz w teatrze 
15. Kędziorki na główce dziecka 
16. Beszamel lub wołanie o pomoc 
17. Kiedyś twarz, lub w grabarstwie zewnętrzna po-

wierzchnia skóry 
18. Górnicze święto 
19. Można go wrzucić w aucie 
20. Imię Cembrzyńskiej 
21. Japońska złotówka 
22. Słynny szpieg …… Hari 
23. Ukochana Kmicica 



VII Festiwal Piosenki Harcerskiej „Na 
Błękicie” 
   
 VII Festiwal Piosenki Harcerskiej „Na Błękicie” jest za 
nami. W gościnnym Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” 
przy pełnej widowni, zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca 
pokazali swe piosenkarsko-aktorskie umiejętności. Impreza 

miała formę  festiwalu, co 
podkreślał udział szacowne-
go jury w składzie: dh. Cze-
sława Szymiczek - przewod-
nicząca, Pani Joanna Sokół, 
dh. Agata Konofał, Pan Łu-
kasz Majer, dh. Janusz Ły-
soń. Wszyscy uczestnicy  
stworzyli wspaniały spektakl 
muzyczny, który miał dwie 

odsłony - pierwsza to piosenka harcersko-turystyczna, i druga 
- piosenki  z lat 70. i 80. Zarówno harcerze jak i widownia 
wspaniale się bawili, a licznie zgromadzona publika była rado-
sna i spontaniczna. Jednocześnie stanowiła ona swoiste jury, 
głosując na swojego faworyta, który otrzymał słodką nagrodę - 
wspaniały tort. Kto to? 11 WDH z drużynowym Michałem 
Pośpiechem! Jak zwykle imprezę zaszczycili swą obecnością: 
Pani Burmistrz Kornelia Newy, Pani Wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Barbara Wojciechowska, Pani Janina Chlebik-
Turek - radna powiatowa, dyrektor RCK ”Feniks”, oraz radni 
naszego miasta. To dzięki ich przychylności ta impreza mogła 
odbyć się w tak okazały sposób za co serdeczne podziękowa-
nia oraz harcerskie - Czuwaj! 
    I w tym miejscu nie będę relacjonował przebiegu Festi-
walu, bo kto był ten się bawił wspaniale, a kto nie był, niech 
żałuje! Podzielę się swymi refleksjami, które przede wszyst-
kim wypływają z 
mojej dotychczaso-
wej długoletniej 
służby instruktor-
skiej, szczególnie 
we wdrażaniu me-
todyki harcerskiej. 
Festiwal piosenki 
harcerskiej jako 
zadanie, pokazało, 
że praca metodycz-
na nie poszła na 
marne. 3xS czyli Samodecydowanie, Samorealizacja, Samo-
ocena wypełniły się w 100%. To młodzi ludzie (dzieci i mło-
dzież) sama przygotowała, opracowała, przeprowadziła festi-
wal. Zuchy, harcerze bez pomocy specjalistów, ludzi doro-
słych dobrali repertuar, opracowali  aranżację, choreografię, 
prowadzili próby ucząc się wzajemnie, a przy tym zdobywali 
sprawności (piosenkarz, aktor, muzyk, plastyk i inne). Myślę, 
wręcz jestem pewien, że niejeden młody człowiek poprzez 
takie działanie odkrywa swe zainteresowania, hobby czy 
wręcz swój cel w życiu. I nie będę zasmucony, gdy młody 

człowiek pójdzie szukać dalszej drogi rozwoju pozna-
nego zainteresowania do specjalistycznego klubu, szko-
ły profesjonalistów i opuści z braku czasu drużynę. Bę-
dę się z tego cieszył, że harcerstwo, nasz hufiec rozwi-
nął, pokazał drogę, cel, bo właśnie oto chodzi w harcer-

skiej metodyce wy-
chowawczej. Praca 
w drużynie pozwala 
młodym ludziom 
popełniać błędy, 
pomaga im wyciągać  
wnioski z tych błę-
dów i na nich uczyć 
się życia. Pomaga 
przezwyciężać  swe 
słabości, kompleksy. Dowodem na to są kolejne pokolenia 
harcerskie. W 100-letniej historii ZHP na każdym kroku spo-
tykamy harcerzy - tych byłych, których serce jest zawsze prze-
pełnione harcerskimi ideałami, którzy są wspaniałymi rodzica-
mi, lekarzami, nauczycielami, duchownymi, prezesami, mura-
rzami, żołnierzami, dobrymi ludźmi. Wiem o czym mówię, bo 
wielu młodych ludzi przewinęło się przez moje drużyny, obo-
zy. Po latach, z nieskrywaną satysfakcją patrzę na ich życie i 
realizowane kariery. Widzę w tym kawałek siebie, odczuwam 
ich sympatię przy każdym kontakcie czy to prywatnym czy 
zawodowym. Myślę, że tak pozostanie, bo rośnie nowe poko-
lenie harcerskich instruktorów.                                                                            
   Za bardzo się rozrzewniłem! Czas na wyniki Festiwa-
lu! Na pierwszym miejscu muszą być najmłodsi - zuchy, które 
niecierpliwie czekały na werdykt jury, a potem ich radość była 
tak duża, jakby zdobyły złoty medal olimpijski! Były to Zuchy 
z 21 Gromady „Wesołe Gaduły” – brawo zuchy!!!!                                                                                  
 W kategorii  - soliści  - jury przyznało 3 równorzędne I miej-
sca: 
- Wiktoria Lach - zuszka 
- Karolina Kuczera - harcerka    
- Henryk  „Anel”  Lepiarczyk – instruktor 
Piosenka harcersko-turystyczna:   
- I miejsce - 102 ADH  „Tańczące Rekiny” 
- II miejsce - 11  WDH 
- III miejsce - 1WDH „Kropelki Szczęścia” 
Piosenka  tematyczna  lata 70-80: 
- I miejsce  102 ADH  „Tańczące Rekiny” 
- II miejsce 29 WDH „Promyki Szczęścia” 
- III miejsce 1WDH „Kropelki Szczęścia” 
   Nagroda specjalna oraz nagroda publiczności  za 
„oddanie atmosfery tamtych lat i ponadprzeciętny wyraz arty-
styczny” , za wywołanie wzruszeń publiczni oraz  jury,  szcze-
gólnie przewodniczącej  dh. Czesławy Szymiczek,  powędro-
wała do 11 WDH. Dziękuję wszystkim za wspaniałą atmosferę 
i zapraszam za rok na VIII Festiwal Piosenki Harcerskiej „Na 
Błękicie”  Hufca ZHP „Błękitne Niebo”  w Rydułtowach.          

                                                                                                                  
hm. Henryk Komarek                                                                                                      

z-ca komendantki  hufca ds. programowych   
(foto: F. Panic) 
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lenie harcerskich instruktorów.                                                                             

 brawo zuchy!!!!                                                                                            

                                                                                                                  
hm. Henryk Komarek                                                                                                      
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Historia kościoła w Oratorium św. Józefa 

 
W Oratorium św. Józefa miała miejsce ciekawa uro-

czystość. Ci, którzy przeczuli że miejsc może zabraknąć, zja-
wili się wcześniej, jeszcze przed zakończeniem wieczornej 
mszy świętej. Spotkanie promocyjno-koncertowe otworzyła 
przedstawicielka starostwa powiatowego z Wodzisławia Ślą-
skiego. Przybyli zaproszeni goście: Starosta Wodzisławski 
Tadeusz Skatuła, przewodniczący rady powiatu Eugeniusz 
Wala, ks. proboszcz kanonik Konrad Opitek, pani burmistrz 
Kornelia Newy i wielu innych. Tematem spotkania była pro-
mocja książeczki „Kościół św. Jerzego w Rydułtowach”. 
Głos zabrał autor publikacji, pan Paweł Porwoł, który w 

swym wy-
s t ą p i e n i u 
zaprezento-
wał m.in. 
tajniki tech-
nologiczne 
b u d o w y 
n a s z e g o 
k o ś c i o ł a , 
w y j a ś n i ł 
skąd pocho-
dzą witraże 
f i g u r a l n e , 
przedstawił 

historię mechanizmu zegarowego, który ma już prawie 120 
lat. Słowa podziękowania skierował do ks. proboszcza za 
udostępnienie starych kronik parafialnych, pani Ewie Baron, 
Józefowi Jureczko, oraz piszącemu te słowa, a przede wszyst-
kim starostwu powiatowemu za zorganizowanie spotkania 
oraz wydania książeczki.  

Pan Porwoł przypomniał, że dnia 4 lutego 1945 roku 
podczas bombardowania Rydułtów jedna z bomb spadła 
przed wejściem głównym do kościoła. W wyniku tego została 
uszkodzona elewacja zewnętrzna świątyni, około 9 witraży 
zniszczyło się. Ciekawostką jest fakt, że stojący około metra 
od leja po bombie krzyż misyjny nie uległ uszkodzeniu. Za 
oknem ciemno, na sali cichutko, tak że słychać najcichszy 
szmer. W myślach słuchaczy rodzi się pytanie: „co dalej?”, 
„co dalej?”… Po Pawle Porwole głos zabrali zaproszeni go-
ście, w tym starosta powiatu pan Tadeusz Skatuła. Całość 
podsumował gospodarz imprezy, ks. kanonik Opitek. Były 

kosze z kwiatami, rzeźbione statuetki z wizerunkiem św. Je-
rzego.  

W drugiej, już mniej oficjalnej części imprezy odbył 
się koncert przedstawicieli Szkoły Muzycznej w Rydułto-
wach. W koncercie udział wzięła m.in. pani Dyrektor tejże 
placówki – Anna Urbańczyk wraz z nauczycielami. Na za-
kończenie były kuluarowe rozmowy w grupach, przy kawie i 
przekąskach, dotyczące oczywiście kościoła pw. św. Jerzego. 
Miła atmosfera spotkania sprawiła, że nikt nie zdał sobie 
sprawy, że oto właśnie minęły już trzy godziny od chwili, 
kiedy rozpoczęliśmy to spotkanie z historią naszego ryduł-
towskiego zabytku. Mamy nadzieję, że przy dobrej woli 
władz powiatu, za rok spotkamy się znów, podczas kolejnej 
promocji, kolejnego z rydułtowskich zabytków. Bo jak głosi 
powiedzenie, co teraz nie zostanie spisane, po latach opowia-
dać będą tylko kamienie. 

Stanisław Brzęczek 

 
W duchowej łączności z rodzinami ofiar ataków 
terrorystycznych we Francji 

 
20 listopada 

2015 r. o godzinie 
17:00 na cmentarzu 
przy kościele pw. 
Św. Jerzego w Ry-
dułtowach miała 
miejsce akcja solida-
ryzowania się z ofia-
rami ostatnich zama-
chów terrorystycz-
nych. Zorganizowa-
na została przez pion 
wędrowniczy naszego hufca. Mimo niedopisującej pogody i 
późnej pory wiele osób przyszło by wziąć udział w wydarze-
niu. Pokazali oni swą postawą, że nie są obojętni na to, co 
dzieje się w otaczającym nas świecie. Stojąc w kręgu z zapa-
lonymi zniczami, na twarzach przybyłych dało się dostrzec 
smutek i przejęcie zaistniałymi w Paryżu wydarzeniami. Mo-
dląc się w ciszy złożyliśmy znicze pod skrzyżowane flagi 
Polski i Francji, dając tym wyraz współczucia i żalu. Nie je-
steśmy winni tego, jaki świat otrzymaliśmy, lecz w naszych 
rękach jest to, jaki świat przekażemy naszym potomnym. 
Swoją pracą sprawmy by był lepszy.                                                                                                                            

pwd. Adam Miera 
  zastępca komendantki  hufca ds. organizacyjnych  

 
Sprostowanie 

 
W poprzednim wydaniu „Kluki” napisałem, że od 

trzech lat z konta Towarzystwa Miłośników Rydułtów 
była pracownica pełniąca obowiązki księgowej wyprowa-
dzała pieniądze na swoje konto. Chodzi o księgową A. Rz. 
a nie o inne osoby, które sprawowały tą funkcję przed, w 
trakcie czy po tym okresie. Informuję, że sprawa 
oczywiście trafiła do Prokuratury i mamy nadzieję, 
że oszustka zostanie przykładnie ukarana i że choć 
część pieniędzy uda się odzyskać! 

Henryk Machnik 
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Wieści z desek teatru 
 
 W listopadzie w naszym mieście odbyło się bardzo 
dużo imprez sportowych i kulturalnych. O wielu z nich prze-
czytają państwo w tym numerze „Kluki”. Na drugiej stronie 
przedstawiliśmy krótką fotorelację z części tychże imprez i 
wydarzeń. Szczegółowe galerie każdej z nich znajdą państwo 
na naszym profilu facebookowym. Wystarczy w wyszukiwar-
ce na facebooku wpisać Towarzystwo Miłośników Rydułtów 
i wszystkie galerie staną przed państwem otworem. 
 Listopadowe imprezy zawsze nierozerwalnie wiążą się 
ze Świętem Odzyskania Niepodległości. 10 listopada w domu 
orkiestry odbyła się trzecia edycja wspólnego patriotycznego 
śpiewu. Pierwszą imprezę zorganizował chór „Cecylia”, dru-
ga była dziełem Towarzystwa Miłośników Rydułtów, z kolei 
tegoroczna odbywała się już pod egidą Urzędu Miasta. Impre-
zę prowadziła pani dyrektor RCK Janina Chlebik-Turek. 
Wrodzona i naturalna zdolność pani dyrektor do bycia konfe-
ransjerem nasuwa przypuszczenie, że pani Janka musiała chy-
ba urodzić się na scenie z mikrofonem w ręku. Piękne, wzru-
szające pieśni patriotyczne wprowadziły uczestników i słu-
chaczy w nastrój zadumy nad Ojczyzną i jej trudnymi losami. 
Impreza udała się wspaniale, wszystkie występujące zespoły 
prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny.  
 Oprócz przeszłości warto jednak wybiec nieco w przy-
szłość. Koniec roku RCK Feniks chce uczcić z przytupem, 
więc w grudniu możemy spodziewać się prawdziwych atrak-
cji.  
 Na początek 6 grudnia RCK zaprasza na spektakl dla 
dzieci „Zima u ciekawskiej królewny”. Spektakl przygotowa-
ły Bajkowe Skarbki Śląska. Dodatkową atrakcją dla najmłod-
szych będzie fakt, że po przedstawieniu Mikołaj będzie wrę-
czał dzieciom dostarczone przez rodziców prezenty! 
 12 grudnia na deskach sali teatralnej odbędzie się kon-
cert pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego. Muzykę mistrza 
zaprezentuje nam Chór „Bel 
Canto” z Gaszowic pod batu-
tą J. Budaka, trio instrumen-
talne: Iwona Popławska-
Zimowska (fortepian), Moni-
ka Frątczak (flet), Elżbieta 
Stawarska (skrzypce), a także 
duet instrumentalny: Izabela 
i Zbigniew Słomian.  
 Z kolei już dzień póź-
niej, 13 grudnia do Rydułtów 

zawita człowiek orkie-
stra - Piotr Bałtroczyk. 
Dziennikarz, poeta, 
konferansjer, satyryk, 
stand-uper, piosen-

karz, prezenter telewizyjny i radiowy. Mieszkańcy Rydułtów 
będą mogli zobaczyć Piotra Bałtroczyka w programie o wiele 
mówiącym tytule: „Tylko dla dorosłych!”. Znakomita zabawa 
na najwyższym satyrycznym poziomie gwarantowana. 
 Tempa nie zwalniają także rydułtowscy harcerze z 
Hufca ZHP „Błękitne Niebo”. 19 grudnia na scenie teatru 
przygotują dla mieszkańców IX Świąteczny Jarmark Harcer-
ski. Jest to już kolejna edycja, a dotychczasowe pokazują, że 
warto w tym dniu odwiedzić RCK. 
 Skoro grudzień to w ofercie nie może  zabraknąć im-
prezy Sylwestrowej. Centrum Kultury zaprasza na powitanie 
Nowego Roku przy muzyce mechanicznej i pokazie sztucz-
nych ogni. Na wszystkie w wymienionych imprez Redakcja 
„Kluki” serdecznie zaprasza. 
 

Łukasz Majer 
 
 
Filmowy grudzień w RCK „Feniks” 
 
 Ostatni miesiąc roku, jak zawsze upłynie pod znakiem 
Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Nie inaczej rzecz ma 
się w Rydułtowskim Centrum Kultury, które przygotowało 
prawdziwy gwiazdkowy repertuar. 
 Na dobry początek na wielkim ekranie zaprezentowa-
na zostanie kontynuacja komedii romantycznej sprzed czte-
rech lat – Listy do M. 2 (W RCK od 1 do 10 grudnia). Maciej 
Stuhr, Roma Gąsiorowska, Tomasz Karolak, Agnieszka Dy-
gant i Piotr Adamczyk oraz grani przez nich bohaterowie po-
wracają i ponownie zmagają się z rozterkami miłosnymi. 
Gwiazdorska jest również obsada innej z komedii – Kochajmy 
się od święta (18-23.12.). John Goodman, Diane Keaton, Ed 
Helms, Olivia Wilde czy Amanda Seyfried spotykają się na 
świątecznej czteropokoleniowej kolacji rodziny Cooperów. 
Pod mikołajki i gwiazdkę na najmłodszych widzów czekać 
będą animacje Sawa. Mały wielki bohater (1-3.12.), Święty 
Mikołaj dla wszystkich (4-10.12.), Dobry dinozaur (11-17 i 
28-31.12.) oraz Magiczne święta Kacpra i Emmy (18-23.12.). 
Z kolei na ostatnie godziny starego i początek nowego roku 
organizator przygotował wieczór pod nazwą „Sylwester z 
polską komedią”, w ramach której wyświetlone zostaną filmy 
Słaba płeć i Ekscentrycy. W programie poczęstunek i nowo-
roczny toast. Cena wynosi 50 zł. 
 Z oferty „nieświątecznej” warto wybrać się na widowi-
skową ostatnią odsłonę „Igrzysk Śmierci” – Kosogłos cz. 2 
(11-13.12.), w której dochodzi do ostatecznej konfrontacji 
zbuntowanych dystryktów krainy Panem pod wodzą Katniss 
(Jennifer Lawrence) z Kapitolem prezydenta Snowa (Donald 
Sutherland). Ciekawie zapowiada się też film przygodowy W 
objęciach węża (2.12.) opowiadający relację amazońskiego 
szamana i dwójki naukowców, którzy przez cztery dekady 
poszukują świętej leczniczej rośliny. Dramat Zakazany Bóg 
(14-17.12.) traktuje z kolei o napiętnowaniu duchownych i 
dewastacji blisko 2 tysięcy kościołów w Hiszpanii w okresie 
wojny domowej. Repertuar uzupełniają pozycje komediowe: 
francuski Wszystko zostaje w rodzinie (28-30.12.) oraz pokaz 
12 krótkometrażowych obrazów o nazwie „Comedy Shor-
ts” (16.12.), wyświetlonych w ramach Dyskusyjnego Kina 
Filmowego „Wawel”. 

Kuba Abrahamowicz 
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Cała Naprzód! 
 
 W listopadzie zarówno juniorzy jak i seniorska druży-
na Naprzodu Rydułtowy miały powody do dumy.  Patrząc na 
wyniki osiągane przez naszych zawodników, nie sposób nie 
zauważyć, że tytaniczna praca całego sztabu szkoleniowego 
wszystkich grup rocznikowych jak i samych piłkarzy przynosi 
znakomite efekty. Nie od dziś wiadomo, że sportowy rozwój 
uzależniony jest od wielu czynników. Jednym z nich jest ka-
dra trenerska prowadząca zawodników. Na tej płaszczyźnie 
Naprzód ma powody do dumy. Jednak nawet najlepszy trener 
na nic się nie zda, jeżeli jego podopieczni nie będą mieli moż-
liwości  skonfrontować swych umiejętności z silnymi prze-
ciwnikami. W Naprzodzie zdają sobie z tego świetnie sprawę. 
By zweryfikować umiejętności i jednocześnie uczyć się od 
najlepszych, KS Naprzód Rydułtowy zorganizował niezwykłe 
przedsięwzięcie: cykl międzynarodowych turniejów piłki 
nożnej roczników 2004-2008 pod nazwą „Nasze miasto - nasz 
Klub”. Jak widać, sport i promocja miasta zawsze idą ze sobą 
w parze, nie dziwi więc, że wspomniane zadanie było współ-
finansowane ze środków miasta. 
  
 Pierwszym turniejem, który odbył się w ramach tego 
międzynarodowego cyklu, były zawody rocznika 2006. W 
turnieju oprócz gospodarzy - Naprzodu, wystąpiły drużyny: 
TJ Triniec (Czechy), FK Bohumin, Górnik Radlin, Slavia 
Orlova, Jedność Jejkowice. Silnie obsadzony turniej wygrali 
goście z Trinca, tuż przed graczami Naprzodu. O sukcesie 
zadecydowało bezpośrednie zwycięstwo nad naszą drużyną 
2:0. Warto zaznaczyć, że  obok tej porażki piłkarze Naprzodu 
wszystkie pozostałe mecze wygrali.  
  
 Kolejnymi zawodami wspomnianego cyklu był turniej 
rocznika 2007. Na zaproszenie Naprzodu przybyły następują-
ce zespoły: MOSiR Jastrzębie, FK Bohumin, Pniówek Pawło-
wice, Slavia Orlova, Unia Racibórz. Nasza drużyna walczyła 
dzielnie, czego najlepszym dowodem było zwycięstwo nad 
zespołem Slavii 6:1. Ostatecznie Naprzód zajął 5 miejsce. 
Ten turniej na długo zapamięta zwłaszcza dwoje młodych 
rydułtowskich zawodników. Debiutancką bramkę dla Naprzo-
du strzelił pierwszy w historii klubu zawodnik z portugalskim 
paszportem Dominik Ferreira Fernandes. Olbrzymie wyróż-
nienie spotkało także Mateusza Mandrysza, który został przez 
wszystkich trenerów drużyn jednogłośnie wybrany najlep-
szym zawodnikiem turnieju! Wielkie brawa i gratulacje! 
  
 Z kolei 28 listopada odbył się trzeci z cyklu turniejów, 
tym razem jego bohaterami były drużyny z rocznika 2008. W 
szranki z piłkarzami Naprzodu stanęły następujące drużyny: 
MOSiR Jastrzębie, Forteca Świerklany, Pniówek Pawłowice, 
Górnik Zabrze, Górnik Zabrze-Knurów-Gierałtowice. Osta-

tecznie nasza drużyna zajęła znakomite drugie miejsce. Po-
dobnie jak w przypadku rocznika 2006 także i ty razem o 
zwycięstwie zadecydował bezpośredni mecz, pomiędzy Na-
przodem a Górnikiem Zabrze. Skromna porażka 0:1 z juniora-
mi ze szkółki ekstraklasowego zespołu wstydu nie przynosi. 
Na uwagę zasługuje fakt, że najlepszym strzelcem turnieju 
został Szymon Opioł z Naprzodu. Ten bramkostrzelny za-
wodnik oprócz przegranego meczu z Górnikiem strzelił bram-
ki wszystkim pozostałym rywalom, w każdym meczu co naj-
mniej dwukrotnie pokonując bramkarzy rywali. Łącznie strze-
lił 10 bramek, co jest wynikiem imponującym! 
  
 Z chwilą zamykania wydania nie znamy szczegółów 
turnieju rocznika 2005. Wiemy jedynie kto zwyciężył. Oczy-
wiście zawodnicy naszego Naprzodu! Serdeczne gratulacje! 
  
 Olbrzymim sukcesem może pochwalić się również 
drużyna Juniorów Naprzodu Rydułtowy, która została Mi-
strzem 3 Wojewódzkiej Ligi Juniorów Młodszych! 10 zwy-
cięstw, trzy remisy, tylko jedna porażka, bilans bramkowy 55 
strzelonych : 15 straconych - te statystyki mówią same za 
siebie. Wielkie słowa uznania dla naszej młodej drużyny.  
  
 Warto zaznaczyć, że powody do zadowolenia ma rów-
nież seniorska drużyna Naprzodu. W ostatnim meczu rundy 
jesiennej nasi piłkarze stoczyli prestiżowy mecz derbowy z 
Zameczkiem Czernica. Pikanterii spotkaniu nadawał fakt, że 
oba zespoły sąsiadowały w tabeli. Zameczek był wyżej w 
tabeli, ale gracze Naprzodu znakomicie wykorzystali przewa-
gę własnego zespołu, wygrywając pewnie 3:0. Bramki zdoby-
li: Sebastian Pielczyk, Grzegorz Brzoska, Mateusz Wolski. 
Zwycięstwo Naprzodu ani przez chwilę nie było zagrożone, a 
gdyby nasi zawodnicy wykorzystali kilka ze znakomitych 
okazji które sobie wypracowali to wynik mógł być jeszcze 
bardziej okazały. Dzięki zwycięstwu Naprzód wyprzedził 
Zameczek Czernica i zimę spędzi na 12 miejscu z dorobkiem 
16 punktów. 
 

Łukasz Majer 
 
 
Region biegał i maszerował 
  
 25 października Wodzisław Śląski gościł uczestników 
siódmej edycji imprezy „Ja i Maraton”. Osobą, która najszyb-
ciej pokonała królewski dystans wynoszący 42.195 km był 
Artur Roczkowski z SBD Energetyk Rybnik (2:59:37). Na 
mecie wyraźnie zdystansował on reprezentanta organizatora 
Pawła Nalepę z klubu KS „Forma” Wodzisław Śląski 
(3:28:41), oraz trzecią Małgorzatę Rencz z Orzesza (3:30:10). 
W trakcie zawodów biegacze mogli pokonać dowolną ilość 7-
kilometrowych pętli. Z opcji tej skorzystało dwóch rydułtowi-
ków. Tadeusz Chrzan przebiegł 28 km (25. miejsce), zaś Sła-
womir Szurek 21 (27. miejsce). Wśród kijkarzy tryumfował 
Piotr Kordowski, który w czasie 2:24:48 przemierzył 21 km. 
Drugie miejsce podium zajął Paweł Mencewicz 
(2:25:35), a trzecie Michał De Sas Topolnicki 
(2:26:18). 

  
Kuba Abrahamowicz 
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Kartka z kalendarza - gru-

dzień 

- w 1586 roku zmarł Stefan Batory – Król 
Polski 
- w 1851 roku urodził się Jan Ligoń, śląski 
poeta ludowy 
- w 1861 roku urodził się Kazimierz Przerwa Tetmajer, poeta 
i malarz 
- w 1895 roku w Paryżu odbył się pierwszy pokaz kinemato-
grafii braci Lumiere 
- w 1896 roku zmarł Alfred Nobel – fundator nagrody jego 
imienia 
- w 1898 roku Maria Curie-Skłodowska i Piotr Curie odkryli 
rad, pierwiastek promieniotwórczy 
- w 1903 roku urodziła się w Przemyślu pierwsza instruktorka 
KH ZHP Rydułtowy hm Emilia Węglarzówna. Druhna Wę-
glarzówna była nauczycielką w SP 4 (na tunelu) 
- w 1912 roku urodził się dh phm. Paweł Bielica, VI Komen-
dant Hufca ZHP Rydułtowy 
- w 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł dh 
Antoni Musioł, instruktor ZHP w latach 1937-1939  
- w 1941 roku w Michałkowicach Niemcy powiesili instruk-
tora KH ZHP Rydułtowy dh hm Józefa Skrzeka 
- w 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Mathausen zmarł 
instruktor KH ZHP Rydułtowy, dh Ewald Kubatko 
- w 1945 roku w Warszawie obradował I Zjazd PZPR 
- w 1950 roku otwarto Planetarium Śląskie 
- w 1956 roku odbył się Krajowy Zjazd Działaczy Harcer-
stwa, na którym przywrócono ZHP 
- w 1967 roku zmarł I Komendant Hufca ZHP Rydułtowy dh 
phm Ludwik Wacławek 
- w 1970 roku I Sekretarz KC PZPR Władysław Gomółka 
został odsunięty od władzy. Nowym sekretarzem został 
Edward Gierek 
- w 1986 roku miała miejsce dziesiąta rocznica powstania 
„Izby Pamięci KWK Rydułtowy” (były budynek wagi drob-
nicowej) 
- w 1992 roku z kościoła pw. św. Jerzego w Rydułtowach 
Polskie Radio transmitowało barbórkową mszę świętą 
- w 1996 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Handlo-
wo-Usługowego przy ul. Bema 
- w 2002 roku miała miejsce przebudowa infrastruktury ryn-
ku wraz z jego modernizacją. Wartość przebudowy to 
1 203 642 zł. 
- w 2003 roku Fundacja Zdrowia z Holandii ofiarowała na-
szemu szpitalowi nowoczesną karetkę pogotowia 
- w 2008 roku został otwarty kompleks boisk „Orlik” obok 
budynku „ROKO” 
- w 2008 roku dzięki dyrekcji KWK Rydułtowy-Anna został 
zainstalowany napis „Szarlota” na rydułtowskiej hałdzie 
- w 2011 roku z okazji „Barbórki” nasza pani burmistrz Kor-
nelia Newy otrzymała przyznany przez Ministra Gospodarki 
tytuł „Honorowego Dyrektora Generalnego Górnictwa”, z 
prawem do noszenia munduru górniczego 

- w 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 odsłonięto tablicę pamiątkową pamięci Henryka Mi-
kołaja Góreckiego 

 

Stanisław Brzęczek 

Wielka Ania! 

Ania Kolbusz - Rydułtowianka, uczennica II Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Fry-
cza Modrzewskiego  w Rybniku w dniach 13-16.11.2015 r. 
uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w 
Bratysławie - Contest International Classical Guitar Festival 
& Youth Competition „L. Luthier”-  i zajęła 2 miejsce. 

 
Ta dziewczyna zachwyca po raz kolejny! Ten spek-

takularny sukces Ani świadczy o jej wielkim talencie i praw-
dziwej miłości do instrumentu, z którym być może zwiąże 
swe życie. Ta wrażliwa i delikatna dziewczyna potrafi opano-
wać emocje w krytycznych momentach i ukazać pełnię swe-
go wnętrza. Ania doskonali swe umiejętności w Szkole Mu-
zycznej im. Szafranków w Rybniku. Obecnie realizuje pro-
gram klasy 3 i 4 II stopnia, indywidualnym tokiem nauczania. 
Uczący ją profesor Franciszek Wieczorek twierdzi, że jest 
wielką pasjonatką gitary i dysponuje dużymi predyspozycja-
mi do gry na tym instrumencie. Podkreśla, że wrażliwość, 
ciekawość i ambicje sprawiły, że jej rozwój przebiega nie-
zwykle interesująco.  Dowodem tego są liczne osiągnięcia. 
Oto jej nagrody uzyskane w ostatnim roku: 
– wyróżnienie (w gr. III) w Międzynarodowym Konkursie 
Gitarowym GITHARA IGNEA, Żory, 22 – 26 kwietnia, 2014 
r. 
– II miejsce (gr. II) w III Ogólnopolskich Spotkaniach Gitaro-
wych, Elbląg, 15 – 18 maja 2014 r. 
– III miejsce (w gr. II) w konkursie Międzynarodowego Fe-
stiwalu Muzyki Gitarowej, Trzęsacz, 19 – 21 czerwca 2014 r. 
– Rybnicki Prymus w dziedzinie kultury (nagroda prezydenta 
miasta Rybnika) 
- II miejsce (gr. II) w Międzynarodowym Konkurs Gitaro-
wym im. Fernanda Sora w Frydek-Mistek- 23 - 25 ma-
ja 2015r 
- II miejsce (gr. C) w Międzynarodowym Konkursie Gitaro-
wym w Bratysławie – 13-16.11.2015 r. 

 
Ania pracuje sumiennie i z pasją. Bierze czynny 

udział we wszystkich imprezach gitarowych, organizowanych 
w naszym regionie i kraju (koncerty, popisy, kursy mistrzow-
skie, warsztaty, wykłady itp.) Jest stypendystką Fundacji Jo-
lanty i Leszka Czarneckich. 

  
Ewa Kolbusz  
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Warszawiak, Ślązak i Kaszub pojechali na wczasy do 

Egiptu. Gdy płynęli łódką, wyłowili z wody gliniany dzban z 
dziwną pieczęcią. Po chwili złamali tą pieczęć i z dzbana 
wyleciał Dżinn. 

- Uwolniliście mnie, spełnię  wasze trzy życzenia. Po 
jednym na każdego. 

Kaszub:  
- Ja tam kocham Kaszuby… Niech zawsze woda w je-

ziorach będzie czysta, ryb  będzie pod dostatkiem,  a turyści 
niech będą porządni i bogaci.  

Dżinn: 
- Zrobione! 
Warszawiak: 
- Wybuduj dookoła Warszawy ogromny mur, żeby 

odgrodzić moje miasto od reszty tego zacofanego kraju i 
żeby żadni wsiowi mi tu nie przyjeżdżali. 

Dżinn: 
- Ok, zrobione, a teraz ty - zwraca się do Ślązaka 
Ślązak: 
- Powiedz mi coś więcej o tym murze wokół Warszawy. 
- No, otacza całe miasto, jest betonowy, wysoki na kilo-

metr i szeroki na trzy kilometry u podstawy. Mysz się nie 
prześlizgnie. 

Ślązak: 
- Dobra, nalej wody do pełna!  

* 
Co to jest jak się na kopalni spotka trzech elektryków i 

sztygar? 
- Trzy fazy i zero… 

* 
Do US przychodzi starsza babcia oddać rozliczenie 

PIT. Pani przy okienku informuje ją, że zeznanie podatko-
we jest ok, ale musi się jeszcze podpisać. Babcia lekko sko-
łowana pyta: 

- ale jak ja się mam tam podpisać? 
- no normalnie, tak jak się pani podpisuje na kartce z 

życzeniami świątecznymi czy urodzinowymi 
Babcia napisała i oddała. Na rozliczeniu widniał pod-

pis: „Całuję Was mocno, babcia Józia!” 
* 

Pewnego dnia na kopalni dwóch górników zrobiło so-
bie przerwę na kanapki. Jeden wyciąga kanapki z szynką. 
Drugi odwija i widzi, że ma z fetem. Krzywi się i wyrzuca. 
Na drugi dzień sytuacja się powtarza, na trzeci również. 
Czwartego dnia znów jeden górnik wyciąga chleb  z kiełba-
są, a ten drugi już nawet nie sprawdza, tylko wyrzuca dru-
gie śniadanie. Pierwszy górnik mówi: 

- Nie wyrzucaj, sprawdź, może dziś masz z  czym in-
nym kanapkę niż z fetem? 

- Jest to absolutnie wykluczone, bo ja kanapki codzien-
nie robię sobie sam... 
 
 

Śmiech lekiem na wszystko? 
 

Chyba każdy sły-
szał kiedyś powiedzenie 
mówiące o tym,  że 
śmiech to zdrowie. Jed-
nak niewielu wie, ile 
prawdy w sobie zawiera. 

Śmiech ma wpływ 
na mnóstwo narządów w 
naszym ciele, a przy tym 
poprawia ich prace.  

Podczas śmiania się 
wdychamy średnio o litr więcej powietrza niż normalnie i dzię-
ki temu bardziej dotleniamy nasze ciało. 

Śmiech pozytywnie wpływa na nasze serce ( dzięki niemu 
bije ono szybciej ) jak również na wszystkie narządy naszego 
organizmu, ponieważ krew żwawiej krążąc efektywniej dotle-
nia nasz organizm. Śmiejąc się pobudzamy mięśnie naszej klat-
ki piersiowej (żebrowe i brzucha). A to właśnie ich praca spra-
wia że z brzucha krew  szybciej przepompowuje się w stronę 
serca lepiej wspomagając nasz układ krwionośny. 

Gdy się śmiejemy, zmuszamy do pracy mięśnie naszej 
twarzy. A to jest świetny sposób na darmowy masaż ujędrniają-
cy naszą skórę. W organizmie u  osoby śmiejącej się wzrasta 
liczba endorfin, tak zwanych hormonów szczęścia,  które 
uśmierzają ból np. zębów, głowy czy mięśni. Lepiej też działa 
nasz układ odpornościowy. 

Jak możemy zauważyć, śmiech może mieć wielki wpływ 
na zdrowie człowieka. Dostrzegli to również lekarze. Powstała 
nawet dziedzina badań nad śmiechem i jego wpływem na zdro-
wie - gelotologia to inaczej terapia śmiechem. 

Terapeutyczne właściwości śmiechu stosuje się na różne 
sposoby. Leczenie  śmiechem wykorzystywane jest w placów-
kach szpitalnych w różnych krajach na całym świecie. Przykła-
dowo w Polsce w tej terapii specjalizuje się fundacja „doktora 
Clowna”. Pracuje tam wielu fachowców między innymi leka-
rze, psycholodzy i pedagodzy. Personel fundacji odwiedza szpi-
tale dla dzieci i charakteryzując się na wzór klaunów zabawia, 
rozśmiesza i umila im czas spędzony w szpitalu. 

Natomiast na osobach dorosłych stosuje się terapie śmie-
chem w grupach.  Pierwsze Kluby Śmiechu powstały w Indiach 
w połowie lat dziewięćdziesiątych. Ich uczestnicy każdego dnia 
przed pracą umawiają się w parkach i razem się śmieją. Prze-
prowadzają przeróżne ćwiczenia rozciągające oraz  oddechowe, 
nie zapominając przy tym o najważniejszym - aby śmiać się i to 
na różnorakie sposoby. 

Kolejną metodą terapii śmiechem jest łaskotanie. Kura-
cjusz kładzie się i łaskocze się go po całym tułowiu. 

Inną stosowaną formą leczenia jest również oglądanie 
śmiesznych programów bądź komedii.  

Podsumowując trzeba podkreślić to, że wielką zaletą kura-
cji,  która ma za zadanie rozśmieszyć, jest kompleksowa meto-
da leczenia, oddziałująca jednocześnie na ciało jak rów-
nież i na nasz umysł.   

Małgorzata Wanat,  
za http://www.pierwszapomoc.net.pl 

 
 

Humor, humor, humor!!! 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
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Sprawozdanie z prac Straży Miejskiej 
 
- nałożono 10 mandatów kredytowych 
- skierowano dwa wnioski do Sądu (za przekroczenie prędko-
ści) 
- w 30 przypadkach udzielono pouczeń drogowych i porząd-
kowych 
- przeprowadzono 37 kontroli posesji 
- przeprowadzono 7 kontroli targowisk 
- przeprowadzono 8 kontroli dotyczących trzymania psów 
- przeprowadzono dwie kontrole spalania odpadów 
- w 7 przypadkach dokonano zgłoszenia o złym stanie chod-
ników, dróg i znaków 
- 3 razy interweniowano w sprawie bezdomnych 
- jeden raz interweniowano w sprawie żebrania 
- przeprowadzono jedną interwencję dotyczącą kradzieży 
węgla 
- 13 razy wzięto udział w konwoju 
- w jednym przypadku zabezpieczono ruch drogowy 
- jeden raz zabezpieczono miejsce włamania 
- 18 razy skontrolowano tereny szkół w godzinach wieczorno-
nocnych 
- przeprowadzono 3 interwencje wynikające z nagrań monito-
ringu (dot. spożywania alkoholu oraz rozbojów) 

 

Zebrał Stanisław Brzęczek 

 

Z gwarą za pan brat w Zespole Szkół w Ryduł-
towach 
 
 Od 1 września w Zespole Szkół w Rydułtowach reali-
zowane są zadania w ramach innowacji pedagogicznej   pt. 
„Ja i moja mała Ojczyzna”.  Autorką innowacji jest Pani Da-
nuta Maćkowska. Innowacja obejmuje  swoim zasięgiem kla-
sy edukacji wczesnoszkolnej między innymi klasę III c pro-
wadzoną przez Panią Danutę Maćkowską, klasę II d, której 
wychowawcą jest Pani  Hanna Perenc oraz uczniów uczęsz-
czających na zajęcia zespołu wokalnego „Stokrotki” prowa-
dzonego przez Panią Małgorzatę Witę - nauczycielkę religii. 
  Innowacja nawiązuje do programu pod nazwą 
„Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”. 
Podstawowym założeniem tego programu jest poznawanie 
najbliższego środowiska i regionu, dostrzeganie specyfiki 
przyrodniczej i kulturowej, religijnej najbliższej okolicy, jak 
również rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka 
w życiu wspólnot: rodzinnej, klasowej, szkolnej i lokalnej. 

Odpowiednio dobrane zagadnienia programowe  
pozwalają najmłodszym uczniom zaznajomić  się  kolejno z 
pojęciami  domu, najbliższej okolicy, miasta, regionu, kraju w 

którym  mieszkają. Ciekawe zajęcia prowadzone pod-
czas licznych wycieczek po najbliższej okolicy, organi-
zacja spotkań z ważnymi ludźmi z naszego regionu , 
wprowadzenie dramy, tańców  i gawęd regionalnych 
będą stwarzały możliwość zgromadzenia różnorodnych 

materiałów o naszym mieście i regionie przez kolejne lata 
nauki. Dodatkowo  zebrane informacje dotyczące edukacji 
regionalnej uczniowie utrwalają w opracowanych ćwicze-
niach pt. „Moja mała Ojczyzna Rydułtowy” autorstwa Danuty 
Maćkowskiej.  

Waż-
nym akcentem 
innowacji jest  
wdrożenie za-
jęć 
„regionalizmu 
na żywo”. W 
tym celu  wy-
korzystujemy 
szkolną izbę 
regionalną, 
gdzie dzieci 
mogą poznać 
narzędzia, meble, stroje itd. z poprzednich pokoleń. Przepro-
wadzono już zajęcia dotyczące zdrowego żywienia, oraz gro-
madzenia zapasów na zimę. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się zajęcia smażenia powideł zorganizowane wspólnie z 
paniami  z Koła Gospodyń Wiejskich w Gaszowicach. Bar-
dzo ciekawe były też zajęcia warsztatowe z malowania cera-
miki. Na kubkach do herbaty powstawały prawdziwe dzieła 
sztuki.  Klasy brały też udział w przeglądzie zespołów ślą-
skich w Radoszowach, oraz w rejonowym konkursie przyrod-
niczo- ekologicznym w Żorach, gdzie klasa III c zdobyła 
pierwsze miejsce, natomiast klasa III a miejsce trzecie. W 
najbliższym czasie dzieci spotykać się będą z paniami Koła 
„Pikotki”, które udzielać będą lekcji haftu, dziergania 
(warsztaty rękodzieła). Planujemy też spotkania mikołajkowe 
i świąteczne wraz z pieczeniem pierników. Dodatkowo na 
spotkania z „Lekcjami regionalizmu na żywo” planowane są   
wycieczki autokarowe   do Centrum Regionalizmu  przy SP-
7-Osiny, gdzie zajęcia prowadzą rodowici Ślązacy, członko-
wie zespołu taneczno –wokalnego   „Osiny”, którzy w swoich 
domach kultywują śląskie tradycje i śląską gwarę.   Nawiąza-
liśmy również współpracę z zespołem regionalnym w Gaszo-
wicach, który wprowadzi dzieci do świata śląskich tańców i 
pieśni. Wprowadzenie do tematów tańców, zabaw, przyśpie-
wek, inscenizacji gwarowych stworzy okazję  poznania trady-
cji panujących na Śląsku oraz przybliżenia kultury  naszych 
przodków.   Nauczyciele prowadzący innowację mają nadzie-
ję, że zakres  i  różnorodność  problematyki  związanej z  
edukacją  regionalną  wpłynie  na rozwój  i  przekształcanie  
spontanicznej  motywacji  poznawczej  dzieci,  na ich świado-
me i systematyczne  działanie oraz  rozbudzanie  zdolności 

twórczych i 
możliwości  ar-
tystycznych mło-
dego  pokolenia. 

 

Danuta 
Maćkowska 

KRYMINAŁKI 
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Wieści z harcerskiego Hufca  „Błękitne Niebo ” 
      
 17 października 2015r odbył się II Zjazd Zwyczajny 
Hufca ZHP „Błękitne Niebo” w Rydułtowach, czyli szczegól-
na zbiórka instruktorów naszego Hufca. Podczas zjazdu pod-
jęto kluczowe decyzje związane z funkcjonowaniem Hufca 
przez najbliższe 4 lata. Grono instruktorskie wybrało nowe 
władze Hufca tj. Komendę oraz Komisję Rewizyjną. Komen-
da będzie pracować  w następującym składzie :  
Hm. Barbara Komarek – Komendantka Hufca  
Phm. Grzegorz Sternak – Skarbnik Hufca  
Hm. Henryk Komarek – z-c komendantki ds. programowych  
Pwd. Adam Miera – z-ca komendantki ds. organizacyjnych  
Pwd. Krzysztof Wieczorek – kwatermistrz hufca  
Hm. Henryk Lepiarczyk – członek KH  
Pwd. Adam Rondzista – członek  KH  
W skład Komisji Rewizyjnej weszli :  
Hm. Adam Mandera – przewodniczący KR 
Pwd. Michał Pośpiech – z-c przewodniczącego KR 
Hm. Alfred Sikora – sekretarz KR 
  Od października mamy w Hufcu nowego Kierownika Biura 
Komendy Hufca dh. Katarzynę Nowak oraz Komendanta 
Stanicy Harcerskiej w Jeleśni  pwd. Dariusza Kuczerę.  
 Biuro Komendy czynne jest  w środy i czwartki od 15.30 do 
18.00 oraz w piątki od 9.30 – 11.00.  
  Nowa Komenda nie tracąc czasu, biorąc pod uwagę, iż wy-
chowywanie młodego pokolenia to proces ciągły i dla instruk-
tora harcerskiego nie przewiduje się urlopów, zwolnień, itp. 
zakasała rękawy i zabrała się do działania! Zapraszam na na-
szą stronę internetową, do galerii,  gdzie znajdą Państwo rela-
cje z bieżących działań.   
  Zapraszam również na nasze najbliższe imprezy :  
- Świąteczny Jarmark Harcerski – 19.12.2015 r. od godz. 16-
:00 – Rydułtowskie Centrum Kultury 
- „Kolędy moc” – harcerskie kolędowanie połączone z pro-
mocją naszej płyty z pastorałkami i kolędami w wykonaniu 
zuchów, harcerzy i instruktorów – 29.12.2015 – Biblioteka 
Publiczna miasta Rydułtowy, godz. 16:00 

                                                                                                        
Hm. Barbara Komarek  

 
Jesienny Turniej Sportowy Drużyn 
 
„Harce to radosna gra na łonie natury, gdzie mężczyźni z 
duszą chłopców idą razem z chłopcami na poszukiwanie przy-
gody. Przyniosą stamtąd zdrowie i szczęście, zręczność, za-
radność”. 

Robert Baden-Powell 
 

 Miniona sobota była dniem harców, zdrowej rywaliza-
cji, sportu i zabawy. 21października spotkaliśmy się na hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Karola Miarki 
w Rydułtowach, gdzie odbył się ,,Turniej Drużyn''. Turnieje 
w naszym hufcu, czyli Hufcu ZHP „Błękitne Niebo” w Ry-
dułtowach organizowane są w ramach zadania „Sportowe 
Potyczki”. W turnieju wzięło udział wielu członków naszego 
hufca, lecz nie tylko… W tej edycji, ramię w ramię z harce-
rzami, zuchami i instruktorami, wzięła udział rydułtowska 
młodzież, która chciała wspólnie z nami spędzić swój czas, 

poświęcając 
go na dobrą 
zabawę w 
sportowej 
aurze i 
krztynę ru-
chu. Do 
rywalizacji 
zgłosiły się 
cztery patrole, w tym 102 ADH „Tańczące Rekiny”, 29 WDH 
„Promyki Szczęścia”, 11 WDH oraz jeden patrol spoza ZHP, 
który występował pod nazwą ,,Nie trzaskej furtkom''. Ten 
ostatni został zgłoszony dzięki Kornelii Pilny, Radnej Mło-
dzieżowej Rady Miasta Rydułtowy i uczestniczki naszych 
harcerskich zbiórek. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale 
wszyscy świetnie poradzili sobie z wyścigami rzędów, punk-
tami zadaniowymi, konkurencjami prezentowanymi przed 
naszym tur-
niejowym 
jury, oraz 
innymi roz-
grywkami 
sportowymi. 
Każdemu 
towarzyszył 
uśmiech od 
ucha do 
ucha oraz 
pyszne przekąski i napoje, w końcu prawdziwi zawodnicy 
muszą zadbać i o tę sferę zdrowia ;). Po wszystkich konku-
rencjach przyszła pora na wyniki, wręczenie pucharu, oraz 
nagród. Zliczono głosy i ogłoszono: pierwsze miejsce zajęła 
102 ADH, drugie 29 WDH, natomiast trzecie wspólnie z 11 
WDH, patrol ,,Nie trzaskej furtkom''. Trzeba jednak pamiętać, 
że każdy z uczestników był wygranym, szczególnie nasi naj-
młodsi, którzy dzielnie pokazywali klasę tym trochę starszym 
koleżankom i kolegom ;). Po turnieju wszyscy zawiązaliśmy 
harcerski krąg i przekazaliśmy sobie harcerską iskierkę. Im-
preza nie odbyłaby się gdyby nie wsparcie Urzędu Miasta i 
Szkoły, za co bardzo dziękujemy.  CZUWAJ i do zobaczenia 
na następnym turnieju! Widzimy się! 

                                                                                                                
Pwd. Michał Pośpiech  

                                                                                            z-ca 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
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SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I 
URZĘDU 

za okres od 22 października do 18 listopada 2015 roku 

 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ 
W dniu 19 października firma Strabag Infrastruktura Południe 
Sp. z.o.o. zgłosiła zakończenie robót budowlanych (wraz z 
pętlą autobusową). Inwestycja została odebrana w dniu 26 
października. Trwa rozliczanie zadania. 
Wartość robót budowlanych: 3 525 926,47 zł. 
Termin zakończenia robót zgodnie z umową: 2 listopad. 
 
OŚWIETLENIE ULICZNE PĘTLI AUTOBUSO-

WEJ PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 
Trwają prace projektowe.  
Termin wykonania dokumentacji: 15 marzec 2016 r. 
Wartość umowna dokumentacji: 6 888,00 zł. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZ-

NEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

Trwa rozliczanie inwestycji. 
Umowny termin wykonania robót: 31 sierpnia. 
Wartość robót: 1 412 910,38 zł. 
Roboty zrealizowano do dnia 31 sierpnia. 
 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZ-

NEJ BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY 
ULICY GEN. J. BEMA 

Wykonawca dokumentacji projektowej opracował inwentary-
zację budynku oraz uzgodnił docelową funkcję poszczegól-
nych pomieszczeń. Trwają prace projektowe. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maj 2016 
r. 
Łączna wartość zleconej dokumentacji projektowej wraz z 
nadzorami autorskimi: 123 492,00 zł 
 
BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZ-

NYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Zakończono roboty budowlane. Wykonawca zgłosił zakoń-
czenie robót 29 października. W dniu 5 listopada rozpoczęto 
czynności odbiorowe na 55 posesjach.  
Wartość robót budowlanych podstawowych: 628 561,98 zł 
 
Na dodatkowych 4 posesjach opracowano dokumentację pro-
jektową, uzyskano pozwolenia wodnoprawne. Na 3 posesjach 
uzyskano zgłoszenie robót budowlanych. Na jednej posesji w 
związku z przedłużającą się procedurą uprawomocnienia po-
zwoleń wodnoprawnych zaszła konieczność przedłużenia 
terminu realizacji do 27 listopada.  
Termin zakończenia robót: 27 listopada.  
Wartość robót dodatkowych (4 oczyszczalni): 65 600,00 zł. 
 

KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZE-
MYSŁOWEGO TERENU W REJONIE ULI-
CY ŁADNEJ - PROJEKT 
Trwają prace projektowe. Wystąpiono do Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie 
warunków przedsięwzięcia. 
Wartość umowy: 177 120,00 zł 
Termin wykonania: 15 luty 2016 r. 
 
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUAL-

DA TRAUGUTTA 
Utrwalono nowe punkty graniczne nieruchomości. 
Trwają uzgodnienia co do przejęcia nieruchomości z Agencji 
Rynku Rolnego. 
 
 
MODERNIZACJA ULICY LIGONIA 
Trwa rozliczanie inwestycji. 
 
MODERNIZACJA UL. OSIEDLE NA WZGÓRZU 

– ETAP I 
Wykonano kanalizację deszczową służącą odwodnieniu kor-
pusu drogi. Kontynuowane są roboty związane z warstwami 
konstrukcyjnymi, ułożeniem krawężników oraz wykonaniem 
nawierzchni z bloczków betonowych. 
Termin wykonania robót budowlano-montażowych: 27 listo-
pada. 
Wartość robót budowlano-montażowych: 264 450,00 zł. 
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻY 

POŻARNEJ PRZY UL. R. TRAUGUTTA 
Wykonawca zgłosił gotowość odbiorową w dniu 2 listopada. 
W dniu 9 listopada rozpoczęto czynności odbiorowe. 
Wartość robót budowlanych zgodnie z umową: 766 437,21 zł 
 
PARKING PRZY ULICACH ENGELSA-

PLEBISCYTOWA 
W dniu 27 października dokonano odbioru końcowego inwe-
stycji. Trwają czynności związane z rozliczaniem. 
Umowny termin realizacji robót: 2 listopada. 
Wartość robót: 121 470,67 zł. 
 
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABRIELA 

NARUTOWICZA 
Projektant oczekuje na materiały od firmy geodezyjnej. Trwa-
ją prace projektowe. 
Termin wykonania usługi projektowej: 15 grudnia. 
Wartość usługi projektowej wraz z nadzorami autorskimi: 
40 098,00 zł 
 
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA 

(WYSEPKA PRZY SKRZYŻOWANIU ZE 
STARĄ RACIBORSKĄ) 

W dniu 5 listopada zawarto umowę na opracowanie doku-
mentacji projektowej.  
Wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim: 
6 150,00 zł. 
 

 
Urząd Miasta Rydułtowy 
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Żywienie ma znaczenie 

 
29 października był dniem promocji zdrowego ży-

wienia w Gminie Lyski. W ramach pierwszej edycji 

„Akademii Zdrowego Odżywiania dla Wszystkich” 
mieszkańcy gminy wzięli udział w wykładach dotyczą-
cych zasad i podstaw zdrowego odżywiania, mogli tak-
że pogłębić swoją wiedzę na temat zdrowego żywienia. 
Zebranych szczególnie zainteresowała możliwość za-
stosowania zdrowych produktów zamiast niezdrowych 
składników, które występują w codziennej diecie. Zaję-
cia prowadziły konsultantki medyczne z zakresu diete-
tyki, które w ciekawy sposób przedstawiły wszystkie 
zagadnienia. Licznie zebrani goście konferencji zapo-
znali się z zasadami zdrowej diety, która jest podstawą 
zdrowego życia człowieka. Hasło konferencji 
„Żywienie ma znaczenie!” świetnie oddało problematy-
kę poruszaną w trakcie jej przebiegu.  

 
Zajęcia trwały cały dzień, gdyż konferencja 

była poprzedzona warsztatami dla dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Lyskach. Każde dziecko miało okazję zapoznać się z 
zdrowymi składnikami diety, a także skosztować zdrowych 
produktów, które powinny występować w ich codziennym 

jadłospisie.  Podczas warsztatów dzieci wraz ze diete-
tyczkami przygotowały zdrowe posiłki. W miłej atmosferze 
zabaw i konkursów dzieci opanowały podstawową wiedzę  
zdrowego żywienia, która na pewno przyda im się na całe 

życie.  
 
 Chcielibyśmy, aby w Gminie Lyski panowała świado-
mość jak się dobrze odżywiać i jeść to co jest zdrowe. By 
mieszkańcy wiedzieli, że przy tak słabej służbie zdrowia 
można uniknąć wielu problemów dzięki prawidłowemu od-
żywianiu się –skomentował wójt Grzegorz Gryt 

 
 

Brązowy medal ochotników z Lysek! 
 

Strażacy z OSP Lyski reprezentowali nasz region na 
II  Otwartych  Mistrzostwach  Śląska  w  Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy Strażaków Ochotników, które odbyły się 
w Bystrej. Z Subregionu Zachodniego startowała jeszcze 
OSP Popielów. Ratownicy startowali w 6 osobowych zastę-
pach dojeżdżając do poszczególnych zadań swoimi samo-

chodami bojowymi, na miejscu dzielili się na 4 osobowy za-

stęp ratowników, który miał za zadanie udzielić pomocy po-
szkodowanym w różnego rodzaju wypadkach, natomiast 2 
osoby zostały przydzielone do zadań bojowych. Ratownicy 
musieli sobie poradzić m.in. z poparzeniami twarzy, utratą 

palców, otwartymi złamaniami oraz po-
móc topielcom czy też osobom przygnie-
cionym przez  konar  drzewa.  To  tylko 
kilka przykładów wszechstronności jaką 
musieli się wykazać nasi ochotnicy. W 
części bojowej rozwijali linię gaśniczą, 
układali linię ssawną, cięli i usuwali drze-
wa oraz likwidowali skutki innych zda-
rzeń losowych. 
 
Strażacy z OSP  Lyski zajęli w stawce 21 
drużyn znakomite 3 miejsce, powtarzając 
sukces z ub. roku! Na tych trudnych i 
ważnych mistrzostwach  Lyski reprezen-
towali : Sylwia Wolny, Mateusz 
Kuczera, Adam Merkel, Tadeusz 
Procek, Jarosław Szczepański i 
Krzysztof Wojtyczko. 

 
Krzysztof Kluczniok 
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 Historia pewnego domu cz. 8 

 
 Założyliśmy koło przyrodnicze (ja byłem sekretarzem) i 
zwiedzaliśmy Puszczę Tucholską, zamek krzyżacki w Świeciu i 
Chełmno nad Wisłą u ujścia Brdy. Odbywaliśmy przejażdżki 
statkiem, bawiąc się w podróży. Korzystaliśmy z pływalni w 
pobliżu mostu kolejowego nad Brdą. Przechadzaliśmy się po 
lasach. Posiadaliśmy wyborną orkiestrę i chór szkolny. Bardzo 
dobrym skrzypkiem był kolega Napierała z Inowrocławia. Jedze-
nia mieliśmy pod dostatkiem. Zimą nie marzliśmy jak to było w 
Węgrowcu. Nasz dyrektor był bardzo gospodarny i zapobiegli-
wy. 

Nadeszły wakacje 1920 roku. Do domu jechaliśmy tą 
samą drogą, co do Bydgoszczy. W Kluczborku stacjonowała 
dywizja Rossbacha. Koledzy W. Wycik i Borgowiec(?) 
[nieczytelnie] mieli orzełki polskie na czapkach. Żandarmi ze-
rwali je i zaprowadzili kolegów na posterunek. Szybko pobiegli-
śmy do Francuzów, którzy uwolnili ich i kazali Niemcom zapła-
cić za orzełki. Francuzi odwieźli nas aż do Tarnowskich Gór, 
skąd każdy ruszył w swoją stronę. Wróciłem do domu. Dowie-
działem się, że szwagier Ignacy nie wrócił jeszcze z niewoli an-
gielskiej. Stefan wrócił z wojska, ale nie chciał w polu pracować. 
Inni bracia też nie chcieli, wobec tego matka sprzedała pole w 
Radoszowach i dała pieniądze do Banku Polskiego w Bytomiu. 

Niemiecki Turnverein pienił się ze złości. Wszystkie 
przyrządy gimnastyczne zniknęły. Wyznaczono nagrodę dla tego 
kto je znajdzie, lub wskaże miejsce ukrycia. Przyszedł do mnie 
Franciszek i mówi: „Choć Karliku ze mną na łąkę, pokażę ci tam 
coś”. Więc poszedłem. Odkrył kilka darni i wtedy ukazały się 
moim oczom przyrządy gimnastyczne. Widząc zdziwienie na 
mojej twarzy powiedział: „To przywiózł Sikora, przyda się z 
czasem dla Polskiego Związku Gimnastycznego”. Roześmiałem 
się i ucieszyłem. 
 

 Na podstawie pozostawionych 
rękopisów opracowała 

Świetlana Ciesielska  
 
Historia okolicznych parafii - Biertułtowy 
 

Najwcześniejsza wzmianka na temat wioski pochodzi z 
1305 roku. Administracyjnie w 1932 roku włączono Biertułtowy 
do Radlina. Natomiast kościelnie należały one do parafii św. 
Jerzego w Rydułtowach. Starania o ustanowienie samodzielnej 
parafii rozpoczęto w 1909 roku.  

Obecny kościół wybudowano w roku 1928, a 07 paź-
dziernika 1928 r. został poświęcony przez ks. kanclerza Jana 
Skrzypczyka. Przed tą datą m.in. I komunia święta w 1925 roku 
odbyła się w kapliczce cmentarnej! A msze św. Odprawiane były 
w cechowni kopalni „Marcel” (Ema). Kościół otrzymał wezwa-
nie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół konsekro-
wany był przez ks. biskupa Herberta Bednorza. Jego projektan-
tem był z kolei Jan Affa z Raciborza.  

1 grudnia 1983 roku we wnętrzu kościoła miał miejsce 
pożar. Najstarsze księgi metrykalne parafii pochodzą z 1924 
roku. Przy parafii znajduje się dom zakonny Sióstr Służebniczek 
NMP. Liczba mieszkańców Biertułtów oscyluje w granicach 16 
tysięcy. Parafia należy do dekanatu Niedobczyce. Proboszczem 
parafii od 1978 roku do 2007 roku był ks. prałat Alfred Wloka. 

Obecny proboszcz parafii ks. Zenon Działach funkcję tę 
sprawuje od 2007 roku. Od wybudowania kościoła pierw-
szym lokalistą w latach 1924 - 1925 był ks. Franciszek 
Palarczyk (od 1925 do 1961 był proboszczem). Od 1961 
do 1978 roku administratorem był ks. Emanuel Francus. 

Zebrał: Stanisław Brzęczek 

Co wiemy o św. Barbarze? 
 
Przedstawiciele żadnej in-

nej profesji nie są tak blisko związa-
ni ze swoją patronką jak górnicy. 
Św. Barbara otoczona jest szczegól-
ną czcią nie tylko na Śląsku, ale 
również w Małopolsce i na Pomo-
rzu. Modlą się do niej flisacy, mary-
narze i rybacy, prosząc o opiekę na 
morzu, obfite połowy i szczęśliwy 
powrót do domu. Na Śląsku wize-
runki św. Barbary znajdowały się 
kiedyś w każdym domu i na ce-
chowni w każdej kopalni. Św. Bar-
bara jest także patronką hutników, budowniczych, murarzy i 
architektów, kowali, ludwisarzy, saperów, strażników i żoł-
nierzy. Św. Barbara miała też chronić od chorób, epidemii i 
nagłej śmierci. Podczas burzy uciekano się do niej z prośbą, 
aby strzegła od uderzenia pioruna. Polecano jej także konają-
cych wierząc, że patronka zapewni im dobrą śmierć i zapro-
wadzi do wieczności. W tradycji ludowej św. Barbara otacza-
ła opieką cnotliwych narzeczonych. Dziewczęta modliły się 
do niej prosząc o szczęśliwe zamążpójście, a kawalerowie – o 
odroczenie służby wojskowej. Źródła historyczne mówią o 
św. Barbarze niewiele. Nie wiadomo kiedy się dokładnie uro-
dziła, w jakiej miejscowości żyła i gdzie złożyła swoją mę-
czeńską ofiarę. Pewne jest, że były to pierwsze lata chrześci-
jaństwa, prawdopodobnie III wiek, kiedy wyznawcy tej wiary 
cierpieli liczne prześladowania. Legendy podają, że była uro-
dziwą i posażną panną z bogatego rodu. Mieszkała w mieście 
Nikomedia w Azji Mniejszej, a według innych przekazów w 
egipskim Heliopolis. Ojciec chciał ją bogato wydać, ale Bar-
bara wszystkim pokrzyżowała plany. Ani ojciec, ani ubiegają-
cy się o nią kawalerowie nie mieli pojęcia, że dziewczyna 
poprzysięgła dziewictwo i dozgonną wierność Chrystusowi. 
Aby „chrześcijaństwo wywietrzało” córce z głowy wywiózł 
ją daleko od rodzinnego domu, gdzie na pustkowiu kazał wy-
budować dla niej wysoką wieżę, z dwoma tylko oknami. 
Ściany tej budowli zdobiły wymalowane słońce, księżyc, 
gwiazdy i inne pogańskie bóstwa, którym Diasku (ojciec Bar-
bary) oddawał cześć boską. Był przekonany, że w takich wa-
runkach dziewczyna „zmądrzeje” i jeszcze będzie go za swoją 
głupotę przepraszać. Kiedy po pewnym czasie okazało się, że 
ani więzienie ani głodowe racje pożywienia nie dały efektu, a 
dziewczyna – w imię Trójcy Świętej – kazała wybić trzecie 
okno nie potrafił pohamować złości i zamachnął się mieczem 
na swoją córkę. Barbara zdołała uciec, za nią biegł wymachu-
jąc mieczem wściekły ojciec. Co było dalej? Śląska tradycja 
mówi, że rozstąpiła się ziemia, gdzie Barbara czuwa pod nią 
do tej pory, pomagając i strzegąc pracujących pod ziemią 
górników. Inne legendy podają, że okrutny ojciec dopadł w 
końcu córkę, domagając się dla niej okrutnej kary. Wyrok 
brzmiał: śmierć przez ścięcie mieczem, miał go wykonać sam 
ojciec. Podobno kiedy to uczynił, niebo rozdarł ogromny 
grzmot i padł on rażony piorunem. Święta Barbara przedsta-
wiana jest często z palmą – symbol męczeńskiej śmierci, z 
kielichem nad którym widnieje hostia – symbol odradzające-
go się życia. Gdzieś z boku znajduje się wysmukła wieża z 
trzema oknami, w ręku trzyma miecz, od którego poniosła 
śmierć. 

Elżbieta Jankowska 
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„Co w wodzie pływa – żółw czy ryba?” 

 
Każdego roku w październiku z racji ochrony zwie-

rząt świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach orga-
nizuje powiatowy konkurs plastyczny. W tym roku do kon-

kursu przystąpiły: ZSS Radlin, OPP Rydułtowy, świetlica 
szkolna przy SP-2 Rydułtowy, świetlica „Orlik” Rydułtowy, 
OP Konarzewski oraz klub „Bielik” Rydułtowy. Młodzi arty-
ści plastyki podzieleni zostali na dwie grupy: klasy I-III oraz 
IV-VI. 

 

Gdy nadszedł dzień ogłoszenia wyników, świetlica 
szkolna przy SP-2 zapełniła się młodymi widzami wraz z 
rodzicami. Na wstępie pani Dyrektor szkoły Joanna Gapińska 
gorąco powitała obecnych, a w szczególności zwycięzców, 
życząc mile spędzonych chwil. Pani Barbara Durczok – orga-
nizator konkursu – wraz ze swymi podopiecznymi przygoto-
wała krótkie scenki rodzajowe prezentujące popularne bajki. 
Młodzi widzowie prześcigali się w zgadywaniu, jaka bajka 
jest właśnie prezentowana. Wreszcie nadszedł czas na dyplo-
my i nagrody. Każdego roku są one sponsorowane przez 
szkołę. Po ocenie prac konkursowych przez członków jury, 
pani dyrektor wraz z p. Durczok wręczały nagrody. I tak: w 
kat. I-III pierwsze miejsce zajęła Maja Grontkowska z OPP 
Rydułtowy, ex aequo z Mają Masiubińską z ZSS Radlin. Dru-
gie miejsce przypadło Milenie Góreckiej i Małgosi Bluszcz z 

SP-2, świetlica Rydułtowy. Z kolei trzecie miejsce przypadło 
Jessice Niewiadomskiej z ZSS Radlin i Ani Drajok z SP-2. W 
kategorii IV-VI pierwsze miejsce zajęła Julia Szczęsny ze 
świetlicy „Orlik” Rydułtowy. Drugie miejsce zajęła Małgosia 
Simińska (SP-2) oraz Kornelia Wochnik (OPP Rydułtowy). 
Trzecie miejsce zajęła Agata Jordan ze świetlicy SP-2 Ryduł-
towy i Paweł Szczęsny ze świetlicy „Orlik” Rydułtowy. Te-
goroczny konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, stąd tak 
wiele miejsce ex aequo. Przyznano ponadto wyróżnienia dla 
następujących uczestników: Marysia Małozięć, Wiktor Bugla, 
Tomek Pędziwiatr, Laura Maisner, Nikola Latos, Janek Dro-
pała, Nikola Królikowska, Marcelina Durczok, Amelia Mitko, 
Ewa Tężycka, Julia Grabarz, Helena Olszewska, oraz Emilia 
Staniek. Na zakończenie organizatorzy podsumowali cały 
konkurs, zapraszając za rok na kolejną jego edycję. 

Stanisław Brzęczek 
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Komunikaty ostrzegawcze, sygnały alar-

mowe i sygnały wzywania pomocy 
 
 Drodzy Czytelnicy, w poprzednich dwóch numerach  
przygotowaliśmy dla Państwa dwie części komunikatów 
ostrzegawczych, sygnałów alarmowych i sygnałów wzywania 
pomocy. Razem z prezentowanymi poniżej zasadami postępo-
wania stanowią one podstawowy zbiór wiedzy na wypadek 
różnych kataklizmów.  
 

 
 
 
Oby nigdy Państwo nie musieli skorzystać z tejże wiedzy, 
niemniej jednak w sytuacji np. klęski żywiołowej podjęcie w 
szybkim czasie prawidłowych reakcji pozwoli Państwu zacho-
wać zdrowie i życie. Zachęcamy zatem do wycięcia trzeciej, 
ostatniej już części naszego małego poradnika i zachowanie go 
„na wszelki wypadek” 
 

Redakcja „Kluki” 

 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA 
 
Alarm powietrzny: 
W przypadku alarmu ukryj się w najbliższym schronie. W razie jego braku, w takim miejscu, które może cię zabezpieczyć 
przed skutkami uderzeń (wgłębienia terenowe, rowy, piwnice, przepusty, tunele, itp). 
- podczas pracy przy sprzęcie mechanicznym przerwać czynności, wyłączyć urządzenia i zabezpieczyć pomieszczenie, 
- przed opuszczeniem mieszkania należy szybko ubrać się, zabrać indywidualne środki ochrony, zamknąć okna i drzwi, 
wyłączyć urządzenia energetyczne, zgasić ogień w piecach, zabrać przygotowany zapas żywności, wody oraz 
dokumenty osobiste, latarkę elektryczną i dobrze zabezpieczyć mieszkanie, 
- wychodząc z domu należy wyprowadzić całą rodzinę, a także ostrzec sąsiadów, którzy mogli nie usłyszeć sygnału, 
- nie wolno pozostawać w częściach budynku nie zabezpieczonych przed działaniem skutków napadu, a szczególnie na 
wyższych piętrach, 
- w porze nocnej wygasić lub zaciemnić oświetlenie, 
- w miejscach publicznych należy ściśle stosować się do poleceń organów porządkowych, 
- ruch uliczny powinien być wstrzymany, przechodnie udają się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych. Pojazdy 
zatrzymują się w taki sposób, aby nie tarasować przejazdu (nocą wygaszają światła), 
- przed udaniem się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych, właściciele żywego inwentarza muszą schronić zwierzęta 
w uprzednio przygotowanych pomieszczeniach ochronnych, 
- do pomieszczeń ochronnych dla ludzi nie wolno zabierać zwierząt domowych, materiałów łatwopalnych i o silnym 
zapachu. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu, używać lamp naftowych i świec, 
- pracownicy w zakładach pracy powinni postępować zgodnie ze wskazówkami zakładowych organów obrony cywilnej. 
 
Alarm o skażeniach: 
- poza schronami lub w schronach nie posiadających urządzeń filtrowentylacyjnych należy niezwłocznie nałożyć maski 
przeciwgazowe, narzutki, buty ochronne i inne posiadane środki ochrony dróg oddechowych i skóry, 
- szybko wyjść ze strefy skażonej kierując się prostopadle do kierunku wiatru oddalając się od miejsca największego 
skażenia, przy czym należy uważać by nie wchodzić na plamy środka trującego lub do lejów bomb (pocisków), 
- jeśli sam zauważysz oznaki użycia broni chemicznej lub biologicznej powinieneś niezwłocznie nałożyć maskę 
przeciwgazową lub inne środki ochrony i zawiadomić o tym najbliższe otoczenie, a następnie organy ratownicze 
działające na tym terenie. 
 
Komunikat o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska: 
- uważnie wysłuchać komunikatu, zastosować się do poleceń i przygotować na ewentualność skutków klęsk, 
- powiadomić sąsiadów i być w gotowości do niesienia pomocy. 
 
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami: 
- poinformować sąsiadów o niebezpieczeństwie, zaopiekować się osobami niepełnosprawnymi, 
- przygotować do użycia posiadane środki ochronne, 
- skontrolować szczelność pomieszczeń przeznaczonych do ukrycia ludzi i zwierząt, 
- sprawdzić stan zabezpieczenia przed skażeniami zapasów żywności, wody, lekarstw 
- oraz paszy dla inwentarza żywego, 

- umieścić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomieszczeniach ochronnych, 
- udać się do ukrycia. 
 
Odwołanie alarmu: 
Oznacza, że minęło już niebezpieczeństwo napadu powietrznego lub skażenia ludzi środkami chemicznymi, 
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Ważny komunikat! 

 
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego 

(rezygnacja), p. Piotra Sojki odbędą się uzupełniające wybory 
do Rady Miasta w okręgu nr 3. Zarząd Towarzystwa Miłośni-
ków Rydułtów informuje, że udziela pełnego poparcia kandy-
daturze Łukasza Majera – Redaktora Naczelnego gazety 
„Kluka” w wyborach na to stanowisko. 

 
Za Zarząd TMR 

Prezes TMR 
Henryk Machnik  

 
 W związku z dużą liczbą nadesłanych do redakcji  
materiałów informujemy, że lista osób z, które przekazały 
na TMR swój 1% podatku  zostanie opublikowana w nu-
merze styczniowym. Listę osób otrzymaliśmy z Urzędów 
Skarbowych.  
 
 
Moje rozważania 

 
 Jest wreszcie nowy Rząd, nowy skład Sejmu i PiS-
owski Prezydent. Zaczęła się też błyskawiczna realizacja poli-
tycznych postulatów: znowelizowano ustawę o Trybunale 
Konstytucyjnym, powołano kontrowersyjnych ministrów: Ka-
mińskiego i ministra wojny, przepraszam, obrony - Maciere-
wicza. Pierwszą decyzją popisał się nowy minister kultury 
Gliński i zapowiedziano realizację postulatów socjalnych. 
Naszym postulatem – byłych górników – jest sprawa zabra-
nych deputatów węglowych. Niestety zrobił to Zarząd Kompa-
nii Węglowej a poparły wszystkie górnicze związki zawodo-
we. Przez prawie rok czyniliśmy starania w tej sprawie, o 
czym wielokrotnie informowaliśmy, ale problem pozostał nie-
rozwiązany, bo przegraliśmy w I instancji w Sądzie, zaś nasz 
projekt o przeniesienie wartości deputatu do ZUS nie uzyskał 
wystarczającego  wsparcia Posłów. Dotąd Posłowie PiS mówi-
li, że zabranie deputatu emerytom jest niesprawiedliwe, więc 
czekamy na ich inicjatywę w tej sprawie, by deputat przywró-
cić. Widoczną oznaką jest fakt, że chyba też na działaczy 

 

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla  

GRUDZIEŃ: 

Adolf Widera 
Maria Pawełek 
Urszula Jeż 
Barbara Pałka 
Janina Chlebik-Turek 
Jerzy Zientek 
Henryka Migalska 
Krystyna Barnabas 
Ryszard Malerz 
Małgorzata Kubik 

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 

Podziękowanie 
 

  
 
 Wszystkim którzy wzięli udział w pogrzebie 
śp. Jadwigi Drobny a w szczególności rodzinie 
bliższej i dalszej, znajomym, sąsiadom, nauczycie-
lom  SP-1, oraz nauczycielom emerytom 

składa  
córka z rodziną 

Ogłoszenie!!! 
Sprzedam aparat słuchowy marki OTICON GET 

BTE POWER, jest na gwarancji, zakupiony w firmie 
Słuchmed w Rydułtowach, po zakupie firma zapew-
nia darmowe dostrojenie. Kontakt: 667 311 313. Do 
aparatu pełen zestaw akcesoriów + 60 sztuk baterii. 
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Otóż Zarząd Główny Związku Zawodowego Górników w 

Polsce przygotował prawie identyczny z naszym projekt o prze-
niesienie wartości należnego deputatu do ZUS. Niestety chcą ten 
projekt potraktować jako projekt obywatelski, który wymaga 
wsparcia 100 000 podpisów emerytów górniczych, a moim zda-
niem jest to niewykonalne. Trzeba niestety liczyć na wsparcie 
takich projektów przez Posłów. Myślę, że 390 000 000 zł – war-
tość deputatów – nie będzie problemem dla obecnego Rządu, 
który widzi możliwość sfinansowania swoich postulatów socjal-
nych o wartości 40 miliardów złotych. Nie będę się dalej pastwił 
nad zwycięską formacją, wszak wsparł ją nasz Naród, który pra-
wie regularnie co dziesięć lat zmienia swoje preferencje wybor-
cze. Niestety nasi rodacy nie wierzą w gwarancje lepszej przy-
szłości przez pracę i oszczędności, a nadal większość wierzy w 
cuda, bo jesteśmy „pokrzywdzonym Narodem”, „leżymy pomię-
dzy niewłaściwymi sąsiadami”, a wybrana Władza wreszcie 
otworzy tajne magazyny i sejfy i będziemy bogaci i szczęśliwi. 
Mamy bielmo na oczach, nie widząc inwestycji drogowych, zmie-
niających się miast i wsi, eleganckich samochodów na drogach i 
w garażach. W dużej mierze jest to efekt pompowania olbrzymich 
pieniędzy przez Unię Europejską, którą niestety wielu zwycię-
skich polityków postrzega jako wroga i każe nam w to wierzyć. 
Kolejnym wrogiem jest ich zdaniem Rosja, a może i Niemcy, a 
największym przyjacielem rozdarta wewnętrznie Ukraina. Mimo 
że Polska została całkowicie pominięta w rozmowach na temat 
przyszłości Ukrainy.  
 
 Podpisana została przez Prezydenta tzw. ustawa antysmo-
gowa, która pozwoli wprowadzić samorządom restrykcyjne nor-
my spalania, bez zapowiedzi rekompensat dla rodzin, które spala-
ją dobre gatunki węgla, mają odpowiednie piece, czy korzystają z 
sieci ciepłowniczej, gazowej lub innej. Czy polityczna zmiana w 
Polsce, która też wiąże się ze zmianą pokoleniową daje szanse na 
zmianę obrazu Śląska jako krainy stali, węgla i dymu? Taki Śląsk 
zapewne pamiętali wyjeżdżający, ale też pewnie i pamiętają so-
lidną pracę swoich rodziców, porządek, przyzwyczajenie do spo-
łecznej dyscypliny, czystość, poszanowanie starszych, tradycje 
śląskie, świąteczne, religijne, odrębność językową i kulturową. 
Co z tego zostało? Czy były to wystarczające wartości, które za-
trzymały bądź spowodują powrót bliskich nam często osób ze 
Śląska? Nie! Bo zawsze ludzie pojadą tam gdzie jest lepiej, tam 
gdzie nawet za tzw. „social” można godnie wyżyć. Taki sam 
czynnik działa wśród emigrantów z ogarniętych wojną domową 
państw bliskiego wschodu. Niestety tu dochodzi jeszcze czynnik 
fanatyzmu islamskiego i godzę się ze stwierdzeniem, że mamy do 
czynienia z wojną cywilizacji. Wróćmy jednak do Śląska. My, 
którzy zostaliśmy w naszej śląskiej ziemi chcemy i zmieniamy 
naszą krainę. Chcemy tez wierzyć, że dotychczasowe wartości 
moralne i społeczne, które prezentowali mieszkańcy Śląska są 
nadal ważne tak dla nas, przyszłych pokoleń, jak i dla tych, którzy 
wyjechali, bo właśnie prezentując na obcej ziemi to co zachowali 
w pamięci stają się najlepszymi ambasadorami Śląska i swojej 
rodzinnej miejscowości. A nasze miejscowości i nasze miasto 
Rydułtowy (co z dumą podkreślam) zmienia się błyskawicznie w 
nowoczesne i przyjazne miasto. Część politycznych działaczy, 
tzw. autonomistów twierdzi, że bez większej samodzielności poli-
tycznej i gospodarczej nie uda się doścignąć miast zachodniej 
Europy. Ta opcja polityczna nie uzyskała jednak poparcia w 
ostatnich wyborach, więc zostaje praca u podstaw, w tym działa-
nia na rzecz zachowania tradycji, ze szczególnym uwzględnie-

niem języka, strojów, obyczajów, pieśni, utrzymania chó-
rów, orkiestr itp., nie zapominając o porządku, ukwieceniu, 
zieleni i rozbudowie infrastruktury. Na szczęście w Ryduł-
towach i okolicznych miejscowościach tak się dzieje. Mar-
twi fakt, że w niektórych regionach kraju wyprzedzono nas 
w zakresie ekologicznego ogrzewania, że mieszkańcy bar-

dziej dbają o wygląd swojego otoczenia, w tym o czystość ulic i 
poboczy, a z tym nie tylko u nas nie jest najlepiej . Przykład z 
mojego miasta. Przechodziłem obok stawu „Zawalisko” i byłem 
zaskoczony ilością śmieci wzdłuż pięknie wyremontowanej ulicy 
Gajowej i zaniedbaniem działek w okolicy stawu. Podobnych 
przykładów jest o wiele więcej. Niestety odpowiedzialni jesteśmy 
zbiorowo za leżące śmieci i najwyższy czas surowo karać za wy-
rzucanie śmieci z samochodów czy przez przechodniów. Nie mo-
że być tak, że po przejściu sprzątających brygad już za kilka go-
dzin walają się worki foliowe, reklamy, gazety, paczki po papie-
rosach – a koszy nie brakuje. Nie może być tak, że do kubłów na 
cmentarzu dowożone są plastikowe części samochodów 
(zderzaki, progi itp.) Nie może być tak, że na rynku miasta zbiera-
ją się grupki osób pijących alkohol, a butelki po alkoholu i nie 
tylko znajdą się pod ławkami albo w krzakach. Nie może być tak, 
że idąca do szkół młodzież po drodze pije napoje z puszek, a 
puszki lądują na poboczach zamiast w koszach. To samo dotyczy 
chusteczek higienicznych, gum do żucia, opakowań po cukier-
kach. Konkursów wiedzy o tym jak dbać o środowisko jest mnó-
stwo, ale praktyka zawodzi. W tej chwili trwa jeszcze problem z 
liśćmi. Na wiosnę rozpocznie się problem ze skoszonymi trawa-
mi, które już były wyrzucane w różne miejsca. Z tym problemem, 
musi na nowo zmierzyć się nasza Rada Miasta.  
 
 W ostatnim okresie czasu mieliśmy w mieście wiele pięk-
nych imprez, patriotycznych, szkolnych, rekreacyjnych, kultural-
nych, o których można przeczytać w naszej gazecie. Mieliśmy aż 
trzy imprezy o charakterze patriotycznym – uroczystości piękne i 
przy dość dobrej frekwencji, ale flag na domach z okazji tego 
święta było jak na lekarstwo. Zaś słowa które słyszeliśmy 
(przykładowo na uroczystej mszy św. w Radoszowach) nie doty-
czyły dumy z odzyskanej niepodległości, ale oceny naszych naro-
dowych wad i gloryfikowania obecnie zwycięskiej opcji politycz-
nej, która wcale nie obiecuje pokoju z sąsiadami. Zostawmy jed-
nak wielką politykę na boku, chociaż wyziera ona z każdego kąta. 
Chociażby sprawa górnictwa. Byliśmy na pięknej (choć przełado-
wanej programem artystycznym) imprezie zorganizowanej przez 
SITG Rydułtowy – Anna, czyli na XXXV Biesiadzie Gwarków. 
Wystąpienie prezesa SITG mgr inż. Chowańca było celne i przej-
mujące. Była to prośba do obecnych o podtrzymywanie tradycji 
górniczych i zachowanie wiary, że dobrą pracą, mądrym zarzą-
dzaniem i uczciwym podejściem do problemu górnictwa uda się 
przezwyciężyć obecne kłopoty i nadal kopalnia da pracę i utrzy-
manie kolejnym pokoleniom. Bardzo liczy na mądre i rozsądne 
podejście władz w tej sprawie. W gazecie na pewno przeczytacie 
relację tak z części uroczystej jak i  biesiadnej, w której uczestni-
czyło kilkuset pracowników kopalni i gości.  
 
 Były też inne piękne uroczystości organizowane przez 
Szkołę nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, nasze Har-
cerstwo, ale i też nasz TMR. Na uroczystościach możemy zoba-
czyć dodatkową umundurowaną formację  ZSP nr 2 a więc mamy 
co pokazać, bo są chóry, orkiestra, wiele zespołów, jest prężnie 
rozwijające się harcerstwo, aktywny Dom Kultury, świetnie wy-
posażone szkoły i aktywna młodzież, dynamiczne przedsiębior-
stwa i organizacje społeczne, a mimo to dostrzegamy wiele bolą-
czek i denerwujących faktów, które zmuszają do refleksji, działań 
i zmian naszych zachowań. Służy to temu, byśmy na każdym 
etapie mieli okazję być dumni z naszego miasta, mieszkańców i 
naszej władzy, która przecież ponosi odpowiedzialność za dzień 
dzisiejszy i lata następne. Jak dotąd czyni to dobrze, współpracu-
jąc aktywnie z organizacjami społecznymi, które są nośnikami 
informacji o potrzebach mieszkańców, ale też inicjatorem i wyko-
nawcą wielu pożytecznych przedsięwzięć i działań.  

Henryk Machnik 
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BIURO RA-

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

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

3. kompleksowa obsługa osób prawnych, osób fizycz-
nych, stowarzyszeń, fundacji oraz zagranicznych pod-
miotów gospodarczych. 

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 

    Wymiana i sprzedaż opon 

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 
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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. 

 


