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Coś z przeszłości… 

 
W czasach mojego dzieciństwa i młodości w użyciu 

były wyrażenia: (fonetycznie) „Na Eprajchu”, „Za Epraj-
chem”, „Koło Eprajchu” i wiele innych. Używano ich w roz-
mowach, w celu określenia położenia i okolicy – określenia 
przestrzennego. Pod słowem „Eprajch” kryje się szyb kopal-

niany dość daleko położony od centrum miasta, w takiej doli-
nie blisko wylotu tunelu kolejowego. Był to punkt odniesienia 
do okolicy, w której się znajdował. Była to swoistego rodzaju 
enklawa Rydułtów i miała nieco złą sławę. Były tam cztery 
zamieszkałe budynki, których domownicy posiadali coś w 
rodzaju własnego stylu życia. Za „Eprajchem” znajdował się 
stary gipsołom. Błogosławieństwem dla budujących się do-
mów „Na Wzgórzu” i budynków administracyjno-
gospodarczych na „Gipsuli” była obecność wody na Epraj-
chu. Dziś w języku lokalnym określeń tych rzadko się używa.  

 
Jeszcze trzeba zauważyć, jak to w fonetyce bywa, 

często inaczej się pisze a inaczej wymawia. Niedokładnie 
artykułujemy i wymawiamy niektóre głoski. Upraszczamy 
sobie w wymowie. I tak „Erpraich” funkcjonuje jako 
„Eprajch”. Zastrzegam, że moje dane mogą być zbliżone ale 
nie zawsze dokładne. Szyb „Erpraich” powstał w latach 1851-
1853 i otrzymał nazwę od nazwiska ówczesnego starszego 
królewskiego radcy górniczego. Ten szyb w latach 1900 zo-
stał zasypany, bo był konstrukcji drewnianej. Stał parę me-
trów od obecnego szybu. Obecny stoi na polu kwadratu muro-
wanego z cegły. Zespół zabudowań powstał na przełomie XX 
wieku. Składał się z następujących budynków: Szyb, maszyna 
wyciągowa i rozdzielnia elektryczna. Początkowo głębokość 
szybu wynosiła 92 metry. Później ze względu na rozbudowę 
górniczego potencjału gospodarczego i zaopatrzenia na wę-
giel po roku 1945 został pogłębiony do 400 metrów, a w la-
tach 70. do poziomu 600. Węgiel wydobywano tu do 1924 
roku,  potem była czymś w rodzaju szybu służalczego dla 
„Szarloty”. Po roku 1924 szyb służył do transportu materia-
łów, zjazdu załogi i wentylacji. Zaopatrzony był w silny wen-
tylator i jako szyb wentylacyjny służy do dziś dla przewie-
trzenia kopalni. Został więc częściowo przerobiony. Szyb  z 
biegiem czasu stawał się również pewnego rodzaju atrakcją, 
ze względu na zabudowę. Ludzie tu przychodzili lub przyjeż-

dżali czym kto mógł – na spacery, relaks, spotkania, bo okoli-
ca była piękna. Szczególną atrakcją było, gdy wyjeżdżało się 
pociągiem z tunelu. Pasażerowie spoglądali przez okno na 
zespół zabudowań. Rzadko taki widok z okien pociągu można 
było podziwiać. Obecnie jeździ tu mało pociągów i mało lu-
dzi nim podróżuje. Wszyscy przesiedli się na samochody. 
Dziś podobno wraca do łask i ludzie przyjeżdżają tu w celach 

rekreacji. Dziś stoi tu szyb elektryczny i bu-
dynek rozdzielni. Stoi też konstrukcja wieży 
wyciągowej, urządzenia zlikwidowano. 
Eprajch „przykucnął”, stoi jako niemy świa-
dek przeszłości. Warty uwagi jest budynek 
po byłej rozdzielni, który mógłby po odre-
staurowaniu stać się na przykład bazą dla 
rowerzystów. Oby nie zniszczono Eprajchu 
bezmyślnie, jak wiele tego rodzaju zabytków 
przeszłości w Rydułtowach, choćby tylko 
Wasserturm  - wieża ciśnień. A dążąc do 
przyszłości będziemy ludźmi znikąd jeżeli 
nie będziemy znać i pamiętać o przeszłości.  
 
A na zakończenie cytat z „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza, idealnie pasujący do 
tego co za oknem: 
„Już przyleciał bocian do rodzinnej sosny, 
rozpiął skrzydła białe – wczesny sztandar 
wiosny” 

Horacy 

 



Ważne zmiany w sprawie wywozu odpadów zie-
lonych! 

 
Władze Miasta Rydułtowy podjęły uchwałę, na mocy 

której od początku kwietnia w życie wchodzą nowe przepisy 
dotyczące 
wywozu odpa-
dów zielonych 
na nasz ryduł-
towski 
PSZOK. Od 
teraz osoby, 
które przywio-
zą zielone 
odpady wła-
snymi samo-
chodami mogą 
domagać się zwrotu kosztów przejazdu. Aby móc ubiegać się 
o zwrot należy przedstawić paragon lub fakturę za paliwo zu-
żyte na ten przejazd oraz potwierdzić ilość kilometrów. Nowe 
przepisy są pokłosiem niezadowolenia mieszkańców z obec-
nych rozwiązań dotyczących wywozu na PSZOK odpadów 
zielonych. 

Zarząd TMR i Redakcja „Kluki” 

 

Sprawozdanie Redaktora Naczelnego za rok 
2015 

 
W roku 2015 nie doszło do żadnych zmian personal-

nych na kluczowych stanowiskach w Redakcji „Kluki”. W 
dalszym ciągu funkcję Redaktora Naczelnego pełni Łukasz 
Majer. Zastępcą Redaktora Naczelnego jest Mariusz Stebel, a 
Sekretarzem pani Elżbieta Jankowska. Zmiany personalne 
dotyczyły w zeszłym roku jedynie członków Redakcji. Na 
dzień dzisiejszy członkami Redakcji są: Maria Antonina Wie-
czorek, Małgorzata Wanat, Katarzyna Szlezinger, Małgorzata 
Pawlas, Henryk Machnik, Jerzy Majer,  Stanisław Brzęczek, 
Bogumił Kosowski, Jakub Abrahamowicz. Z tego miejsca 
serdecznie dziękuję wszystkim członkom Redakcji za ich ak-
tywną, społeczną działalność na rzecz „Kluki”. 

W ubiegłym roku wydaliśmy wszystkie planowane 
dwanaście numerów. „Kluka” w roku 2015 przeszła kilka 
zmian, które były efektem zarówno spostrzeżeń członków Re-
dakcji jak i naszych Czytelników. Na okładce gazety pojawił 
się boczny pasek informujący o tym, jakie artykuły można 
znaleźć w numerze. Wprowadzono krzyżówkę. Pragnę wyróż-
nić tutaj panią Eugenię Bluszcz i pana Stefana Majera, którzy 
co miesiąc nadsyłają do Redakcji prawidłowe rozwiązania. 
Rozpoczęliśmy współpracę z RCK Feniks. Jej efektem jest 
publikacja comiesięcznych zapowiedzi kulturalnych imprez 
oferowanych mieszkańcom przez nasze Centrum Kultury. Inną 
organizacją z którą nawiązaliśmy współpracę jest Klub Spor-
towy „Naprzód” Rydułtowy. Efektem tej współpracy jest zało-
żenie stałej rubryki: „Sport” , w której publikujemy materiały 
na temat odbywających się w okolicy imprez sportowych. Aby 
przybliżyć czytelnikom fakty z historii, utworzyliśmy rubrykę 
„kartka z kalendarza”, gdzie prezentujemy wydarzenia, które 
miały miejsce w danym miesiącu na przestrzeni lat. Powróciły 
również „kryminałki”, prezentujące mroczniejszą stronę naszej 
rydułtowskiej społeczności. Ujednoliciliśmy czcionkę, by tek-
sty nabrały większej przejrzystości. Prowadziliśmy dwa cykle 
artykułów: „Historia okolicznych parafii” oraz „Historia pew-
nego domu”. Autorem pierwszego cyklu był redaktor Stani-
sław Brzęczek, autorką drugiego, pani Świetlana Ciesielska. 

Dzięki zaangażowaniu Prezesa Henryka Machnika i byłego 
Redaktora Naczelnego Bogumiła Kosowskiego udało się pod-
pisać umowę o współpracy z Gminą Lyski. Co miesiąc w 
„Kluce” ukazują artykuły przybliżające mieszkańcom fakty z 
Lysek, a sama gazeta również jest tam rozprowadzana. Za 
znakomity kontakt z urzędem w Lyskach podziękowania nale-
żą się Krzysztofowi Kluczniokowi z tamtejszego magistratu. 
Równie dobrze współpraca układa się z naszym urzędem mia-
sta, a za bezproblemowe przesyłanie wszelkich materiałów 
dziękuję Sekretarzowi Urzędu – Krzysztofowi Jędrośce. Dzię-
kuję również wszystkim tym, którzy przesyłają do gazety tek-
sty, placówkom oświatowym i kulturalnym w regionie, oso-
bom prywatnym, wśród których szczególnie wyróżnić należy 
następujące instytucje i osoby: Burmistrz Kornelia Newy, Ber-
nadeta Oślizły, Ewa Kolbusz, Danuta Maćkowska, Wiceprezes 
TMR Alicja Kołodziej, Sekretarz TMR Alicja Pawełek, Karo-
lina Freund, Dyrektor Joanna Skowron, Krystyna Garbas, Bar-
bara Wojciechowska, Krystyna Barnabas, Franciszek Panic, 
Jerzy Jankowski, Artur Charendarczyk, Marek Wystyrk, Łu-
kasz Raczyński, Jan Wojaczek, Rudolf Warło, Jerzy Kawulok, 
Ryszard Zawadzki, Alojzy Suponik, Hufiec ZHP Rydułtowy, 
ZSP nr 2, Zespół Szkół w Rydułtowach, Gimnazjum nr 1, Cie-
płownia Rydułtowy, NZOZ Rydułtowy, Przedszkole nr 1, 
HDK PCK, Zespół „Trojak”, Państwowe Ognisko Plastyczne, 
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich, stowarzy-
szenie „Nowsi” oraz wszyscy innych przesyłający artykuły do 
Redakcji.  

Na zakończenie pragnę również podziękować wszyst-
kim reklamodawcom i firmom wspierającym „Klukę”. Ich 
wsparcie jest dla nas bezcenne.  

 
Redaktor Naczelny 

Łukasz Majer 
 

 
Majówka będzie biało-czerwona! 

 
Przypominamy, że na mocy nowelizacji ustawy z 

dnia 31 stycznia 1980 r. „O godle, barwach i hymnie Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych” od 
pierwszego 
kwietnia 2016 
roku decyzją 
obecnego Mini-
stra Obrony Na-
rodowej Anto-
niego Maciere-
wicza wprowa-
dza się po-
wszechny obo-
wiązek wywie-
szania biało-
czerwonych flag na wszystkie święta o charakterze państwo-
wym. Najbliższe obowiązkowe wywieszenie flag będzie miało 
zatem miejsce w dniach 01-03 maja br. Flagi można bezpłatnie 
odebrać w Urzędzie Miasta Rydułtowy. Każde gospodarstwo 
domowe zobowiązane jest do pobrania za pokwitowaniem 
przynajmniej jednej flagi. Osoby, które nie pobiorą przysługu-
jących flag będą karane grzywną. Ostateczny termin, do które-
go należy pobrać przydziałową flagę oraz wysokość grzywny 
zostaną ustalone w drodze rozporządzenia Ministerstwa Obro-
ny Narodowej. 

 

Redakcja „Kluki” 
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Człowiek człowiekowi wilkiem? 
 

Do tej pory, jeżeli w mediach regionalnych i ogólno-
polskich pojawiały się informacje na temat Rydułtów, ukazy-
wały się w kontekście sukcesów i dotyczyły pochwał pod 
adresem naszego miasta, jego włodarzy bądź mieszkańców. 
Tak było chociażby w roku 2014, gdy prasa rozpisywała się o 
sukcesie Towarzystwa Miłośników Rydułtów w walce o od-
zyskanie deputatu węglowego. Tak było również, gdy dzięki 
staraniom władz miasta Rydułtowy zbierały nagrody za no-
watorstwo, ekologię czy sukcesy na innych płaszczyznach. 
Dziś o Rydułtowach znów jest głośno. Niestety tym razem 
media nie interesują się sukcesem Rydułtów, ale porażką. Bo 
porażką należy nazwać to co dzieje się wokół powstałemu na 
początku marca domu opieki nad bezdomnymi mężczyznami. 
Sprawa nabrała charakteru ogólnokrajowego, interesują się 
nią np. reporterzy z TVN24.  

 
Kością niezgody pomiędzy mieszkańcami, gminą a 

Towarzystwem Charytatywnym Rodzina jest wspomniany już 
budynek, w którym szansę na wyjście z bezdomności mają 
ludzie, którzy – często nie z własnej winy – stracili dach nad 
głową. Znaleźli oni schronienie w prywatnym domu, zakupio-
nym przez ww. stowarzyszenie. Dom ten znajduje się przy 
ulicy Bohaterów Warszawy. Obecnie przebywają w nim męż-
czyźni pomagający w remoncie i przygotowaniu budynku. 
Jak twierdzi Urząd Miasta taka placówka w tamtym rejonie 
nie może powstać, ponieważ jest niezgodna z planem zago-
spodarowania przestrzennego, który zakłada dla tych terenów 
zabudowę jednorodzinną. Swój sprzeciw wyrażają także 
mieszkańcy, krytykując takie „sąsiedztwo”. Informacje docie-
rające do naszej Redakcji sprawiły, że postanowiliśmy przyj-
rzeć się tej sprawie, bo na całym zamieszaniu cierpi zarówno 
wizerunek miasta, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego też 
Redakcja „Kluki” wspólnie z Zarządem Towarzystwa Miło-
śników Rydułtów zaproponowała wszystkim stronom spotka-
nie na „neutralnym gruncie”, w siedzibie TMR.  

 
29 marca przy jednym stole do dyskusji przystąpili 

przedstawiciele mieszkańców – najbliższych sąsiadów spor-
nej placówki, reprezentacja radnych w osobach Przewodni-
czącego Rady Miasta Lucjana Szwana, Zastępcy Przewodni-
czącego Barbary Wojciechowskiej oraz Radnego Franciszka 
Panica. Towarzystwo Charytatywne Rodzina reprezentował 
Zarząd, w osobach pani Prezes Grażyny Mnich i członka Za-
rządu Marii Czyż. Przybył również pracownik MOPS z Ja-
strzębia-Zdroju, współpracującego z TCH „Rodzina”. Mode-
ratorami spotkania byli przedstawiciele organizatorów, w 
osobach Prezesa TMR Henryka Machnika i Redaktora Na-
czelnego Łukasza Majera. 

 
Pani Prezes naświetliła formę działalności, charakter 

domu opieki, zapewniła o tym, że nie ma najmniejszej możli-
wości, by pensjonariusze ośrodka byli pod wpływem alkoho-
lu. Z kolei mieszkańcy wyrazili żal, że nikt nie skontaktował 
się z nimi przed zakupem domu, nikt nie zapytał ich czy chcą 
mieć takie sąsiedztwo. Rydułtowscy Radni wyjaśniali nato-
miast, dlaczego ich zdaniem ośrodek działa bez podstaw 
prawnych, niezgodnie ze wspomnianym planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Spotkanie było owocne, ponieważ 
pozwoliło na obalenie wielu plotek i niedomówień. Radni i 
mieszkańcy mieli okazję dowiedzieć się, że ośrodek jest cało-
dobowym domem opieki, a nie jak podały lokalne media noc-
legownią (tego typu niesprawdzone informacje podawane 
przez media tylko pogłębiają niesnaski i rodzą konflikty), że 
mieszkańcy to grupa osób rokujących na wyjście z bezdom-
ności, a więc aktywnie poszukujących pracy i bynajmniej nie 

wpisujących się w stereotyp brudnego pijaka. Pensjonariusze 
są także regularnie kontrolowani na obecność alkoholu. Radni 
dowiedzieli się, że towarzystwu prowadzącemu ośrodek wca-
le nie została wypowiedziana umowa na prowadzenie analo-
gicznego ośrodka w Wodzisławiu Śląskim, oraz że wymagane 
zgody i zezwolenia są albo już przyznane, albo w trakcie za-
łatwiania (stowarzyszenie wystosowało pismo do Kolegium 
Odwoławczego). Z kolei przedstawiciele Towarzystwa Cha-
rytatywnego „Rodzina” otrzymali informację, jakie jeszcze 
zgody i wymagania muszą spełnić, by wszystko funkcjono-
wało zgodnie z przepisami, oraz że mieszkańcy oczekują 
oznakowania budynku, tak by bezdomni chcący przyjść do 
placówki wiedzieli gdzie się ona znajduje i nie musieli nacho-
dzić sąsiadów szukając właściwego domu. Sąsiedzi przyznali 
rację przedstawicielom domu opieki, że jak do tej pory nie 
zanotowali żadnej przykrej sytuacji z udziałem osób zamiesz-
kujących placówkę. 

 
Wszyscy wyszli bogatsi o wiedzę o zastrzeżeniach 

pozostałych uczestników dyskusji, a ogólna konkluzja miesz-
kańców i władz miasta może zawrzeć się w stwierdzeniu: 
Jeżeli wszelkie formalności zostaną spełnione i placówka 
będzie działała zgodnie z obowiązującym prawem, zarówno 
władze miasta jak i mieszkańcy są skłonni zaakceptować ca-
łodobowy dom opieki, pod warunkiem, należytego zachowa-
nia ze strony jego mieszkańców.  

 
Każda ze stron popełniła błędy. Mieszkańcy uwie-

rzyli w stereotypy o lokatorach domu, urząd wyrobił sobie 
negatywne zdanie bez chociażby próby zrozumienia sytuacji, 
z kolei stowarzyszenie postawiło wszystkich przed faktem 
dokonanym.  

 
Nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że na całej 

sprawie przegraliśmy wszyscy. Zgadzam się z Przewodniczą-
cym Rady Miasta, że nikt nie może stać ponad prawem. Jed-
nak czy naszą rolą, rolą ludzi nie powinno być pomaganie 
innym? Czy, czysto po ludzku, naprawdę musimy zasłaniać 
się przepisami i paragrafami, w sytuacji gdy można byłoby 
osiągnąć konsensus? Spotkanie odbyło się w pierwszy dzień 
po Świętach Wielkanocnych. Czy nie na tym polega miłosier-
dzie i człowieczeństwo, by pomagać ludziom znajdującym się 
w potrzebie? Czy działające w szczytnym celu stowarzysze-
nie nie zasługuje na to, by pomóc mu, a nie rzucać kłody pod 
nogi, nasyłając ciągłe kontrole i wzywając telewizję? Pozo-
stawiam to czytelnikom pod rozwagę. 

 
Jako organizator wspomnianego spotkania chciał-

bym bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy przybyli 
na spotkanie, okazując tym samym, że są otwarci na dialog i 
chęć osiągnięcia porozumienia. Tym większe należą się im 
podziękowania, że nie wszyscy zaproszeni przybyli. Niestety 
pomimo zaproszeń nie przybył żaden pracownik Urzędu Mia-
sta, choć obecność pani dyrektor MOPS-u jako instytucji zaj-
mującej się osobami bezdomnymi byłaby jak najbardziej 
wskazana. 

 

W tym poświątecznym czasie życzę sobie i wszyst-
kim czytelnikom, by dla każdego z nas na pierwszym miejscu 
zawsze stał człowiek. 

Łukasz Majer 
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„Wrażliwość na słowo” 

 To tytuł tegorocznego XI Powiatowego Konkursu Re-
cytatorskiego uczniów Szkół Podstawowych, który odbył się 
18 marca w RCK. Organizatorem i pomysłodawcą tych kon-
kursów jest SP-1 w Rydułtowach, czyli panie Aldona Skrzy-
szowska i Ewa Morawiec. Uczestnicy to laureaci konkursów 
miejskich, powiatowych i gminnych - uczniowie klas IV-VI. 
Uczniowie przygotowali dwa utwory - jeden poetycki oraz 
fragment prozy. Na prezentację każdy uczestnik miał 5 minut. 
Jury wysłuchało i oceniło 31 uczestników. Przeważnie pre-
zentowano utwory J. Brzechwy, J. Tuwima czy K.I. Gałczyń-
skiego. I miejsce zajął Tobiasz Konieczny z Marklowic (kl. 
VI), II miejsce Kinga Woźnica z Rydułtów (kl. IV) i Laura 
Berger z Połomii (kl. V). III miejsce zajęli: Jakub Kołek z 
Pszowa (kl. IV) i Dagmara Gościniak z Łazisk. Wyróżnienie 
otrzymała Hanna Hawel z Pszowa, a nagrodę publiczności 
Aleksandra Pawłowicz (kl. IV) z Rydułtów. 

 Czwórka laureatów pojedzie na konkurs wojewódzki 
do Bielska-Białej. W przerwie wystąpił zespół instrumentalno
-wokalny uczniów SP-1. Organizacja konkursu stała na bar-
dzo wysokim poziomie, była przygotowana w sposób profe-
sjonalny, a atmosfera była ciepła i przyjazna. Życzę laurea-
tom powodzenia na szczeblu wojewódzkim, a naszej rydułto-
wiance Kindze Woźnicy zajęcia wysokiego miejsca.  

 Niech te spotkania z polszczyzną przynoszą uczestni-
kom konkursu i słuchaczom wspaniałych doznań artystycz-
nych. 

Elżbieta Jankowska 

„Noc sów” 

 W Szkole Podstawowej nr 1 
ciągle coś ciekawego się dzieje. Nie 
tylko w ciągu dnia nauki szkolnej, ale 
ostatnio także nocą. Tak było podczas 
marcowej „Nocy sów” - ogólnopol-
skiego wydarzenia edukacyjnego zor-
ganizowanego przez stowarzyszenie 
„Ptaki Polskie”. Organizatorem były 
panie Michalina Matuszek i Katarzy-
na Otrzonsek, a uczestnikami ucznio-
wie klasy V „b”. „Noc” rozpoczęła się o godz. 19:00 spotka-
niem z puchaczem bengalskim. Około 20:00 - wyruszenie w 
teren, potem kolacja,  film o ptakach, quiz wiedzy, nagrody i 
gry towarzyskie z sowami w tle. O północy przyszedł czas na 
odpoczynek, bo przecież sowy mimo, że to ptaki nocne, też 
potrzebują trochę spokoju. 

Elżbieta Jankowska 

„O Crux Ave” - „Witaj Krzyżu” 

 Jak co roku w Niedzielę Palmową w naszym kościele 
św. Jerzego odbywa się koncert pieśni wielkopostnej, organi-
zowany przez Towarzystwo Śpiewu „Cecylia”, przy współu-
dziale naszej parafii. Tegoroczny koncert nosił tytuł „O Crux 
Ave” - adoracja Chrystusa Ukrzyżowanego w pieśni i słowie. 
Pieśni wykonywał chór „Cecylia”, a słowo wiążące cytowała 
dyrygent Donata Miłowska. Chór zaśpiewał 14 pieśni. Był to 
trudny koncert, zarówno dla słuchaczy jak i dla wykonaw-

ców. Dziękuję w imieniu chórzystów za tak liczne przybycie 
do kościoła i wysłuchaniu w skupieniu pieśni. Dyrygent Do-
nacie Miłowskiej za przygotowanie i opracowanie utworów. 
Księdzu Konradowi Opitkowi za przychylność i wszelką po-
moc. Koncert był dofinansowany z UM. Rydułtowy i parafii 
św. Jerzego. Myślę, że koncert podobał się i przybliżył wier-
nym okres oczekiwania Zmartwychwstania Pańskiego. 

Elżbieta Jankowska 

Faustyna 
 

Błogosławio-
na przez Papieża Jana 
Pawła II w dniu 18 
kwietnia 1993 roku na 
Placu św. Piotra w 
Rzymie. 

 
Helena Ko-

walska, urodzona 25 
sierpnia 1905 roku, 
córka Marianny i Sta-
nisława Kowalskich – 
tyle o niej wiadomo z 
ksiąg parafialnych. 
Mała Helenka urodziła 
się we wsi Głowice k. 
Łodzi. Była trzecim z 
kolei dzieckiem w 
dwunastoosobowej 
rodzinie Kowalskich. 
Do szkoły chodziła niecałe trzy lata. Ciężkie warunki bytowe 
spowodowały, że kilkunastoletnia Helenka musiała iść na 
służbę do zamożnych rodzin. Głęboka wiara, umiłowanie 
modlitwy, pracowitość wyniesiona z domu, posłuszeństwo, a 
w szczególności wrażliwość na ludzką biedę przekonały ją do 
życia zakonnego. Mając 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W zgromadzeniu przeżyła 
13 lat pod przyjętym imieniem siostry Marii Faustyny, peł-
niąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Jak zapisała 
w swoim dzienniczku, już od początku posługi zakonnej Bóg 
objawił jej swoje plany: „(…) W chwili obłóczyn Bóg dał mi 
poznać, jak wiele cierpieć będę. Widziałam jasno, do czego 
się zobowiązuję…”. W swym krótkim życiu przypominała 
prawdę wiary objawioną w Piśmie Świętym – o miłości Boga 
do każdego człowieka, nawet największego grzesznika. 22 
lutego 1931 roku w Płocku siostrze Faustynie ukazał się Pan 
Jezus w całej okazałości, prosząc o namalowanie jego obrazu 
takim jakim go widzi, z podpisem „Jezu, ufam Tobie…” 

 
Siostra Faustyna zmarła na gruźlicę 5 października 

1938 roku w Krakowie, mając zaledwie 33 lata. Jej ciało spo-
czywa w Kaplicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie. Tam również znajduje się oryginał wspomnianego 
obrazu.  

 
A co błogosławiona Siostra Faustyna Kowalska ma 

wspólnego z Rydułtowami? Więcej niż przypuszczamy! O ile 
wiadomo, że w kościele pw. Św. Jerzego w bocznym ołtarzu 
znajdują się jej relikwie, o tyle mało kto zdaje sobie sprawę, 
że w Rydułtowach mieszka rodzina Faustyny – przy ul. Ofiar 
Terroru oraz na osiedlu Orłowiec. 

 
Jak widać, wszystkie drogi prowadzą do Rydułtów… 

Stanisław Brzęczek 
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Krzyżówka nr 13 - KWIECIEŃ 
 
 Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych ro-
gach utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania hasła na adres 
redakcji pocztą, e-mailem lub osobiście. Nazwiska wszystkich, którzy  

Poziomo: 
1. Nieduży, dziki koń 
2. Wskaże drogę na górskiej wycieczce 
3. Kocie łby na drodze 
4. Ewa kusiła nim Adama 
5. Ruski lub litewski książę 
6. Spec od pieca 
7. Trawa razem z ziemią 
8. Ciężarówka rodem z Czech 
9. Opłata z góry za stałą usługę 
10. Magazyn z modą 
11. Czasem używany przy goleniu 
12. Prezydent przed zaprzysiężeniem 
13. Sienkiewiczowska „Kolubryna” 
14. Lek z wieloryba 
15. Odsiecz 
16. Chleb z nim lepiej smakuje 
17. Beztroskie psocenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nadeślą prawidłowe rozwiązania opublikujemy w kolejnym numerze 
„Kluki”. Na odpowiedź czekamy do 25-04-2016! Hasło krzyżówki 
marcowej - KOBIETA WIOSNĄ MĘŻCZYZNY. Prawidłowe roz-
wiązanie nadesłali: Anna Gaszka, Eugenia Bluszcz, Elżbieta Jankow-
ska, Stefan Majer. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy! 

Pionowo: 
1. Sposób walki morskiej 
2. Część uprzęży 
3. Ryba z wąsem 
4. Udaje porcelanę 
5. Argentyńskie lub milonga 
6. Taśma na żołnierskiej czapce 
7. Podziw wyrażany przez oklaskiwanie 
8. Młody giermek rycerza 
9. Osoba korzystająca z abonamentu 
10. Czas słodkich snów 
11. Głęboki wykop 
12. Sensacyjne, nieprzyjemne zdarzenie 
13. Szerokie do działania 
14. Faza księżyca 
15. Nazwa litery w alfabecie greckim 
16. Obszar powstały przy ujściu rozwidlającej się rzeki 
17. Duże u pelikana 
18. Auto jak sympatyczny niedźwiadek 
19. Tworzy Rów Mariański 
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Wieści z desek teatru 
 

Kwiecień rozpocznie się w RCK Feniks od koncertu 
finałowego VIII Festiwalu Piosenki Niezapominajka. Odbę-
dzie się on 1 kwietnia. Finaliści, którzy przeszli eliminacje, 
zmierzą się z tremą, jury, widownią, ale przede wszystkim z 
ponadczasowymi piosenkami Krzysztofa Klenczona. Organi-
zatorem tej cyklicznej imprezy jest Liceum Ogólnokształcące 
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. Festiwal wpisał się 
już na stałe w kalendarz imprez w Rydułtowach. Jest to jedno 
z wielu wydarzeń, z którego nie tylko LO ale i wszyscy 
mieszkańcy Rydułtów mogą i powinni czuć się dumni. 

 
Kolejną z atrakcji będzie rozpoczynająca się 2 kwiet-

nia wystawa zdjęć „Między ciszą a kliszą… ujęte w słowa”. 
Wystawa prezentować będzie zdjęcia Macieja Piekarskiego. 
Wystawa potrwa do 11 kwietnia. 

 
Również w tym samym dniu co otwarcie wystawy, 

RCK przygotowało niezwykłą atrakcję. W ramach Międzyna-
rodowego Dnia Teatru odbędą się warsztaty „Dotknij Teatru 
2016”, prowadzone przez Teatr SAFO. W ramach tego wyda-
rzenia wystawiony zostanie spektakl „Prawiek” w reżyserii 
Olgi Tokarczuk. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa 
fotografii teatralnej. 

 
7 kwietnia Władze Miasta zapraszają na 

„Rydułtowskie wiktorie”, czyli spotkanie Burmistrza Miasta z 
najlepszymi rydułtowskimi sportowcami 2015 roku. A ponie-
waż sukcesów sportowych młodych rydułtowików w roku 
ubiegłym było niemało, więc warto wybrać się na „Wiktorie”, 
by zobaczyć na własne oczy „współczesnych gladiatorów”, 
którzy w swych dyscyplinach dzielnie stają w szranki o suk-
cesy i promowanie nie tylko siebie ale i naszego miasta, a 
nawet kraju. 

 
Dzień później, 8 kwietnia bodaj największe, a przy-

najmniej najgłośniejsze wydarzenie artystyczne tego miesią-
ca. Z wizytą w naszym RCK zjawi się Stanisława Celińska z 
zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. Opis wyda-
rzenia najlepiej oddaje informacja umieszczona na repertua-
rze RCK: Koncert „Atramentowa” to przeżycia, refleksje, 
skrajne emocje i doświadczenia artystki. Stanisława Celińska 
to artystka świadoma, która ujmuje widza i słuchacza swoją 
szczerością. Muzyczny klimat płyty tworzą kompozycje Ma-
cieja Muraszko, które wchodzą w idealną symbiozę z melan-
cholijnym, spokojnym i poruszającym głosem artystki. Cóż, 
nic dodać, nic ująć. Szykuje się niezapomniany wieczór w 
CRK.  

 
16 kwietnia już po raz szósty do Rydułtów zagości 

Teatr Tańca Jeger, który zaprasza na otwarte warsztaty tańca. 
Więcej informacji o tym wydarzeniu wkrótce na stronach 
RCK Feniks. 

 

Na kulturalne zakończenie miesiąca RCK przygoto-
wało występ znanej i lubianej formacji kabaretowej „Jurki”. 
Grupa wystąpi z programem „Święta polskie”. Swe rozważa-
nia na temat różnych świąt w sposób jak zwykle zabawny i z 
przymrużeniem oka zaprezentują nam zwycięzcy przeglądu 
kabaretowego PAKA z 1996 roku. Kabaret ten jest od wielu 
lat jedną z najpopularniejszych grup scenicznych, bawiących 
do łez niezależnie od wieku odbiorców.  

Łukasz Majer 

Filmowy kwiecień w RCK Feniks 
 
 Czwarty miesiąc roku minie pod znakiem sequeli, re-
meków i powtórek z rozrywki.  
 Najgłośniejszą pozycją jest Batman v Superman: Świt 
sprawiedliwości (w RCK od 1 do 7 kwietnia) stanowiący dru-
gi segment filmowego uniwersum DC Comics. Po wydarze-
niach z Człowieka ze stali Mroczny Rycerz Gotham City 
(Ben Affleck) postanawia przeciwstawić się przybyszowi z 
Kryptonu (Henry Cavill) obawiając się jego potęgi. Reżyse-
rem widowiska jest twórca 300, Zack Snyder, a w obsadzie 
znaleźli się również Jeremy Irons, Jesse Eisenberg, Amy Ad-
ams i Diane Lane.  

W kwietniu będzie można zobaczyć także dalsze 
losy Beatrice "Tris" Prior (Seria Niezgodna: Wierna, 1-3.04.), 
pandy Po (Kung Fu Panda 3, 15-21.04.), Touli i Iana Mille-
rów (Moje wielkie greckie wesele 2, 15-17.04.) oraz Francka 
i Sonii (Wszystko zostaje w rodzinie, 11 i 14.04.). W ofercie 
znalazły się ponadto nowy głos w dyskusji na temat istnienia 
Boga (Bóg nie umarł 2, 18-20.04.) oraz kolejna wersja Księgi 
dżungli (22-30.04.). Za klasyczną powieść Rudyarda Kiplinga 
tym razem zabrał się reżyser dwóch pierwszych Iron Manów, 
Jon Favreau, zaś głosów poszczególnym zwierzęta użyczyli 
Bill Murray, Ben Kingsley, Christopher Walken i Scarlett 
Johansson.  

W ofercie dla całych rodzin znalazły się ponadto 
animacje Złoty koń (1-3.04.), Zwierzogród (8-10.04.) oraz 
obraz familijny Brak zasięgu (12.04.).  Dorośli wybrać mogą 
się z kolei dodatkowo na pięć dramatów. We Wstrząsie (11-
12 i 14.04.) Will Smith odkrywa związek między mikrow-
strząsami i urazami głowy sportowców z ich późniejszymi 
samobójstwami. Królowa pustyni (22-24.04.) traktuje o Ger-
trude Bell (Nicole Kidman)- autentycznej pisarce, podróż-
niczce i agentce brytyjskiego wywiadu przełomu XIX i XX 
w. Prawdziwa jest również bohaterka Cudów z nieba (25-
28.04.) – Annabel Beam, która jako mała dziewczynka miała 
ponoć odwiedzić niebo. W Przytul mnie (13.04.) grupka 
chłopców staje przed poważnym problem, kiedy to do opinii 
publicznej wycieka film, na którym symulowali gwałt na ko-
leżance ze szkoły. Z kolei wyświetlany w ramach Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego duńsko-islandzki Fúsi (13.04.) podej-
muje temat relacji pomiędzy uporządkowanym 40-latkiem a 
młodą dziewczyną. 

„Polską” ofertę stanowią trzy pozycje.  Historia Roja 
(4-7.04.) to oparty na faktach film wojenny o Mieczysławie 
„Roju” Dziemieszkiewiczu. Bohaterkami Niewinnych są za-
konnice (Agata Kulesza, Agata Buzek, Joanna Kulig) do któ-
rych została skierowana prośba o pomoc dla umierającej ko-
biety. Dramat sensacyjny Gejsza (29-30.04.) opowiada z kolei 
o Kolosie - byłym bramkarzu w klubie nocnym, którym po 
wyjściu na wolność zainteresowała się mafia. W obsadzie 
Konrad Eleryk, Marta Żmuda Trzebiatowska, Marcin Zbroje-
wicz oraz Marian Dziędziel.  

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

Kuba Abrahamowicz 
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Świetne występy siatkarzy ze Skalnej – histo-
ryczne sukcesy!!! 

 
Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego im. No-

blistów Polskich w Rydułtowach osiągnęła świetne rezultaty 
w rozgrywkach siatkówki halowej chłopców, zaznaczając się 
nie tylko w historii szkoły, ale również w historii Powiatu 

Wodzisławskiego. 
 
Nasi reprezentanci: SZYMON ORZOŁ (3C), SZY-

MON SKUPIEŃ (3B), KAMIL MALEC(3C), PIOTR 
RUTKOWSKI (1A), PIOTR DZIERŻĘGA (1A), DOMI-
NIK MATCZAK (1A), DANIEL CHYCZEWSKI (1A), 
TYMOTEUSZ ŚWIECAK (1A), KRZYSZTOF SZCZE-
PONEK (2A), ŁUKASZ LENCZYK (2A). 

 
21 marca 2016 r. odbyła się XV Edycja Turnieju o 

Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego i Burmistrza Mia-
sta Radlin szkół ponadgimnazjalnych. Nasi siatkarze zajęli I 
miejsce i po raz pierwszy w historii szkoły wygrali ten turniej. 
Dodatkowo Piotr Rutkowski (1a) został wybrany najlepszym 
zawodnikiem turnieju. 

 
22 marca 2016 r. odbył się z kolei III etap rozgrywek 

siatkarskich w ramach Licealiady Szkolnego Związku Sporto-
wego, w którym Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów 
Polskich w Rydułtowach (najlepsza drużyna Powiatu Wodzi-
sławskiego) zmierzyła się z Zespołem Szkół im. Króla Jana 
III Sobieskiego (najlepsza drużyna Powiatu Jastrzębskiego). 

 
Po bardzo emocjonującym trzysetowym pojedynku 

Skalna wygrała i po raz pierwszy w historii, w wojewódzkim 
etapie Licealiady SZS w siatkówce halowej chłopców Powiat 
Wodzisławski będzie miał swojego reprezentanta - Liceum 
Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach! 
Wynik rozgrywek rejonowych: 

LO im. Nobli-
stów Polskich – 
ZS im. Króla 
Jana III Sobie-
skiego 2:1 
(25:23; 27:29; 
18:16) 
 IV etap 
rozgrywek odbę-
dzie się 7 kwiet-
nia 2016 r. w 
Żywcu – życzy-
my powodze-
nia!!! 
 

Dyrektor LO 
Piotr Skowronek 
 
 
 
 
 
 

 
Region biegał i maszerował 
 
 W Dzień Kobiet, 8 marca w auli Wydziału Prawa i 
Administracji w Katowicach odbyła się gala podsumowująca 
prestiżowy cykl w biegach przełajowych – City Trail. Impre-
za ta trwała od września 2015 do lutego 2016 r., składała się z 
sześciu biegów na 5 km i została przeprowadzona w dziesię-
ciu stolicach województw. W kategorii drużynowej zwycięży-
ła formacja Mikesz/UKS 5 Plus Rydułtowy I w składzie Ire-
neusz Górnik, Łukasz Mika oraz Oliwia i Oliwier Mutwil. 
Oliwia zajęła ponadto pierwsze, a Oliwier drugie miejsce w 
kategoriach wiekowych K i M16, zaś trener zespołu, Bogdan 
Bojko nie miał sobie równych w kategorii M50. 

 
*         *         * 

 
28 lutego Wodzisław Śląski gościł uczestników XI 

Biegu Twardziela. Chętnych do pokonania liczącej 14.5 km 
wymagającej trasy nie brakowało. Najszybszym biegaczem 
okazał się Stanisław Krupa z rezultatem 59:27. Tuż za nim 
uplasowali się Wojciech Holona i Marek Sokołowski. W ry-
walizacji kijkarzy najwyższy stopień podium zajął  Stanisław 
Gembalczyk (49:32), drugi Marcin Hałas, a trzeci Mieczy-
sław Sondel. Organizatorami imprezy było Miasto Wodzisław 
Śląski oraz kluby KS „FORMA” i KS Wicher Wilchwy. 

 
*         *         * 

 
Dwa tygodnie później, 13 marca w tym samym mie-

ście została przeprowadzona Regata Cross na Dzień Kobiet. 
W biegu na 5.2 km rywalizacja były wyjątkowo zacięta, o 
czym świadczy fakt, że o pierwszych pięciu miejscach decy-
dowały sekundy. Wygrał Krzysztof Bartosik (20:10) przed 
Arturem Roczkowskim (20:19) i Damianem Hejną (20:23). 
Wśród pań najszybsza była Dominika Bielecka z wynikiem 
21:25. W konkurencji Nordic Walking tryumfował Krzysztof 
Skiba (32:06). Drugi był Stanisław Gembalczyk a trzeci Piotr 
Knura.  

Kuba Abrahamowicz 
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Kartka z kalendarza - kwie-
cień 

- w 1805 roku urodził się Hans Chri-
stian Andersen 
- w 1866 roku na Śląsk dociera epide-
mia cholery 
- w 1886 roku biskup wrocławski 
wydał dekret o powstaniu samodziel-
nej parafii Rydułtowy 
- w 1892 roku urodził się Bolesław Bierut 
- w 1895 roku poświęcono kamień węgielny pod budowę 
czwartego kościoła w Rydułtowach 
- w 1914 roku urodziła się dh. Jadwiga Jeż-Kupkowa, Za-ca 
Komendantki harcerek w latach 1938-1939 
- w 1938 roku Adolf Hitler wypowiedział Polsce pakt o niea-
gresji 
- w 1940 roku rozpoczął się mord polskiej elity w Katyniu 
- w 1945 roku na zatopionym statku niemieckim zginął IV 
Komendant ZHP Hufca Rydułtowy, phm. Jan Bojdoł 
- w 1947 roku skazano na śmierć Rudolfa Hessa – komendan-
ta obozu w Oświęcimiu 
- w 1950 roku nadana została pierwsza polska audycja Radia 
Wolna Europa 
- w 1961 roku Związek Radziecki wystrzelił pierwszy w 
świecie załogowy statek kosmiczny „Wostok-1”. Na pokła-
dzie znajdował się Jurij Gagarin 
- w 1968 roku zamordowano Martina Luthera Kinga 
- w 1986 roku miała miejsce katastrofa elektrowni atomowej 
w Czarnobylu 
- w 1993 roku po raz pierwszy odbył się bieg uliczny imienia 
Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka – rydułtowskich harce-
rzy zamordowanych w czasie okupacji 
- w 1994 roku ukazał się pierwszy numer „Kluki” 
- w 1995 roku w Warszawie oddano do użytku pierwszy od-
cinek metra 
- w 1995 roku Towarzystwo Miłośników Rydułtów oraz 
Urząd Miasta Rydułtowy przyznało po raz pierwszy tytuł 
„Rydułtowika Roku” za szczególne osiągnięcia i promocję 
miasta. Tytuł otrzymali: Urszula Matuszek, Alojzy Musioł, 
Stanisław Brzęczek i Ewald Brzezinka 
- w 1997 roku przypadła 75 rocznica powstania parafii św. 
Jacka w Radoszowach 
- w 1998 roku obchodzono 50-lecie Liceum Ogólnokształcą-
cego w Rydułtowach 
- w 1998 roku swoje 40-lecie obchodziło „Koło Gospodyń 
Wiejskich” w Radoszowach 
- w 2001 roku została otwarta świetlica stowarzyszenia „Tacy 
Sami” przy ul. Obywatelskiej 
- w 2005 roku zmarł Papież Jan Paweł II 
- w 2006 roku w hotelu „Amadeus” rydułtowska firma 
„Elektro-Instal” odebrała statuetkę „Lidera Przedsiębiorczo-
ści”. Była to trzecia taka nagroda dla firmy z naszego miasta. 
Wcześniej statuetkę odebrała firma „Sanecznik” oraz „Parys” 
- w 2009 roku pan Alojzy Musioł otrzymał Honorową Odzna-
kę „Złote Grabie” 
- w 2010 roku miała miejsce katastrofa lotnicza w Smoleńsku 
- w 2013 roku zmarł dh. Czesław Rezner 
- w 2016 roku gdyby żył, ks. Franciszek Blachnicki miały 94 
lata 

Zebrał: Stanisław Brzęczek 

 

 

Echa Walentynek 
  
 Walentynkowe życzenia Skalniaków przemierzy-
ły prawie 10 000 kilometrów, docierając do uczniów z Kan-
sas w USA i Aten w Grecji! Projekt Global Virtual Valenti-
nes 2016, w którym wzięli udział uczniowie LO im. Nobli-
stów Polskich w Rydułtowach, połączył 500 przedszkoli, 
szkół podstawowych i średnich z całego świata. Uczestnicy 
tworzyli zestawy życzeń walentynkowych dla partnerskich 
grup, korzystając z przeróżnych aplikacji oraz układali ankie-
ty internetowe, aby poznać nowych przyjaciół. Światowa 
trasa wszystkich multimedialnych życzeń zostanie podsumo-
wana przez amerykańskiego organizatora-jest nim jeden z 10 
nauczycieli-finalistów Global Teacher Prize 2016. W marcu 
okaże się, czy pan Michael Soskil otrzyma edukacyjnego 
Nobla i... okrągły milion dolarów. Trzymamy kciuki i zasta-
nawiamy się, czy nasze walentynki dotarłyby do Księżyca, a 
może nawet na Wenus-planetę bogini miłości? Czekamy na 
dobre wieści, a tymczasem proponujemy spojrzeć na Walen-
tynki, które podróżowały pomiędzy naszymi klasami. Oto 
internetowy link do polsko-grecko-amerykańskich życzeń. 
Każdy interaktywny obraz zawiera wiele multimedialnych, 
dobrych życzeń stworzonych na potrzeby projektu. http://
www.skalna1.edu.pl/news/virtual-valentines-project-2016-638.html 

 
Dyrekcja i nauczyciele  

LO im. Noblistów Polskich 
w Rydułtowach 
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Uwaga na żarty  Prima Aprilisowe! 
 
Posterunek policji, młoda policjantka przesłuchuje starszą 
kobietę w charakterze podejrzanej w sprawie zabójstwa 
młodego chłopaka w parku:  
- No to niech mi Pani opowie jak to było - pyta ze współczu-
ciem policjantka  
- Bo ja wyszłam na spacer do parku, siadłam na ławce kar-
mić gołębie i ten młody człowiek się do mnie przysiadł - od-
powiada łamiącym się głosem staruszka.  
- I bała się pani, że chce panią zgwałcić i go pani uderzyła, 
tak?  
- Nie, nie to nie tak było.  
- No to niech pani mówi dalej.  
- I on jak się przysiadł, to się zaczął do mnie przysuwać...  
- I bała się pani, że chce panią zgwałcić i go pani uderzyła, 
tak?  
- Nie, nie to nie tak było.  
- No to niech pani mówi dalej.  
- I on mi położył rękę na kolanie...  
- I bała się pani, że chce panią zgwałcić i go pani uderzyła, 
tak?  
- Nie, nie to nie tak było.  
- No to niech pani mówi dalej.  
- I zaczął tak "jeździć" ręką po moim udzie.  
- I bała się pani, że chce panią zgwałcić i go pani uderzyła, 
tak?  
- Nie, nie  
- ...  
- No i on tak gładził ręką moje udo, uśmiechnęłam się do 
niego na znak pozwolenia, a on zabrał ręce, roześmiał się i 
powiedział: "prima aprilis babciu”.  No to wtedy mu przy-
waliłam tą torbą z suchym chlebem dla gołębi! 

 

*** 

 
Synek do ojca: 
- Tato, a jaki kawał zrobimy mamie na Prima Aprilis? 
- Ale Prima Aprilis było wczoraj... 
- Ojej, buuuu! 
- Haha! Żartowałem! 
 

*** 
 
 

Zostałem aresztowany za zrobienie dowcipu w pracy. Poli-
cja powiedziała, że to nieważne, czy to Prima Aprillis - to 
nadal jest gwałt. 

 

 

 

 

 

Odżywianie - część 1  
Zapoznaj się z kilkoma radami dotyczącymi zdrowego 

stylu życia! Odpowiednie nawyki żywieniowe znacząco wpły-
wają na dobrą formę naszego organizmu. Zadbajmy więc o 
nasze zdrowie, smukłą sylwetkę, piękną skórę, włosy pełne 
blasku, silne i zdrowe paznokcie oraz o dobry nastrój. Jak? Oto 
kilka rad:  

- Zacznij dzień od wypicia zielonej herbaty! - wypijając 
jeszcze kilka filiżanek w ciągu dnia wprowadzamy się 
w lepszy nastrój. Dzięki aminokwasom wydziela się 
serotonina, która pomaga nam w walce ze złym na-
strojem.  

- Nie pij tyle kawy! - w kofeinie znajdziemy fenole, po-
przez które zmniejsza się wchłanianie do naszego or-
ganizmu cennego składnika – żelaza. 

- Wymień napoje gazowane na wodę! - w napojach znajdu-
je się mnóstwo cukru, a do tego mniej efektywnie ga-
szą one pragnienie niż woda.  Szklanka napoju zawie-
ra 25 g cukru. W dwulitrowej butelce jest 200 g, czyli 
wypijając ją wprowadzamy do naszego organizmu aż 
prawie szklankę cukru! Przekraczamy w ten sposób 
nasze dzienne zapotrzebowanie na cukry.  

- Śniadanie to podstawa! - najważniejsza zasada - nigdy 
nie zapominaj o śniadaniu! Pełnowartościowe śniada-
nie dostarcza nam z rana dużo energii. Poza tym, po 
takim pożywnym posiłku lepiej działa nasza pamięć i  
jesteśmy bardziej skoncentrowani, niż gdybyśmy go w 
ogóle nie zjedli. 

- Zacznij jeść produkty pełnoziarniste: ciemne pieczywo, 
brązowy ryż i razowe makarony! - są bardzo zdrowe, 
nie są na tyle przetworzone i zawierają mniej kalorii 
niż produkty jasne.  

- Gotuj ryby i mięso! - są smaczne, a przede wszystkim 
mniej kaloryczne niż te smażone.  

- Staraj się nie jeść po godzinie 18, a jeśli już musisz, to 
nie objadaj się! - podczas snu nie spalamy aż tyle kalo-
rii co podczas codziennej aktywności.   Jeśli chcemy 
zachować zgrabną figurę, nie powinniśmy w ogóle 
jeść wieczorem tuczących potraw i przekąsek. 

- We wszystkim zachowaj umiar! - lepiej czuć lekki niedo-
syt po zjedzeniu i zjeść coś co kilka godzin niż się 
przejeść. A i jedno ciasteczko, a nie cała paczka!  

- Zrezygnuj z głodówek! - spowalniają naszą przemianę 
materii. 

- Nie wierz w diety cud! - Może i pozbędziesz się kilku 
niepotrzebnych kilogramów, ale w dość krótkim cza-
sie zapewne pojawi się efekt jo-jo. Bez jakiegokolwiek 
wysiłku nie ma prawdziwych rezultatów. 

- Zrezygnuj z łakoci! - zwykle nie wliczymy ich do nasze-
go dziennego zapotrzebowania na kalorie. A przykła-
dowo 100 g chipsów to aż 550 zbędnych kalorii. Ta-
bliczka czekolady ma około 500 kalorii, a to jest aż 
25%  naszego dziennego zapotrzebowania!  

 

Małgorzata Wanat, 

Za http://dietadlazdrowia.pl 

 
 

Humor, humor, humor!!! 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
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Skakał po 64-latku, kopał go i bił rozbitą butel-
ką 

22-latek z Rydułtów najbliższe miesiące spędzi w 
areszcie. Mężczyzna dotkliwie pobił na ulicy swojego 64-
letniego sąsiada. Pokrzywdzony z ciężkim urazem głowy 
trafił do szpitala i do chwili obecnej nie odzyskał przytomno-
ści. W piątek wieczorem (25 marca – Przyp. Red.) oficer dy-
żurny rydułtowskiego komisariatu został powiadomiony o 
pobiciu mężczyzny na skrzyżowaniu ulic Radoszowskiej i 
Barwnej w Rydułtowach. Policjanci na miejscu znaleźli nie-
przytomnego i zakrwawionego 64-letniego mieszkańca Ry-
dułtów. - Z relacji świadków wynikało, iż mężczyznę dotkli-
wie pobił jeden z jego sąsiadów. Funkcjonariusze od razu 
zatrzymali pijanego 22-latka w jego mieszkaniu. reklama 
Śledczy ustalili, że pomiędzy młodym mężczyzną a 64-
latkiem doszło do sprzeczki. W jej trakcie 22-latek zaatako-
wał mężczyznę, kopał go, skakał po jego głowie, a następnie 
zadawał uderzenia rozbitą butelką - mówi mł. asp. Joanna 
Paszenda z wodzisławskiej komendy policji. Nieprzytomnego 
rydułtowianina pogotowie z ciężkim urazem głowy odwiozło 
do szpitala. Mężczyzna do chwili obecnej (na dzień 29 marca 
– Przyp. Pred.) nie odzyskał przytomności. Młody napastnik 
po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. - W 
niedzielę (27 marca – Przyp. Red.) Sąd Rejonowy w Wodzi-
sławiu Śląskim przychylając się do wniosku prokuratora oraz 
śledczych tymczasowo aresztował go na okres trzech miesię-
cy. Mężczyźnie grozi teraz kara nawet dożywotniego więzie-
nia - dodaje mł. asp. Paszenda. 

Łukasz Majer,  

za www.dziennikzachodni.pl 

Działalność Straży Miejskiej za miesiąc luty 
2016 
 
- nałożono 29 mandatów karnych, między innymi za: nieza-
chowanie ostrożności przy trzymaniu psa, spalaniu odpadów, 
spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmie-
canie miejsc publicznych i wykroczenia drogowe. 
- udzielono 27 pouczeń 
- przeprowadzono 45 kontroli posesji 
- przeprowadzono 22 kontrole placówek handlowych 
- podjęto interwencję dotyczącą zakłócenia porządku publicz-
nego 
- podjęto jedną interwencję dotyczącą niszczenia zieleni 
- podjęto jedną interwencję w sprawie złego parkowania 
- przeprowadzono 8 interwencji w godzinach nocnych 
- zabezpieczono ruch drogowy 
- interweniowano w sprawie dzikich zwierząt na posesji 
- przeprowadzono kontrole terenów szkół w godzinach wie-
czorno-nocnych 
- skontrolowano puste budynki 
- interweniowano na podstawie zapisów z monitoringu 
- kontrolowano stan dróg i oświetlenia 

 

Zebrał: Stanisław Brzęczek 

 

 

„Rydułtowy – tu warto żyć” – powitanie wiosny 
z Młodzieżową Radą Miasta 
 

W sobotę 19.03.2016 roku w Gimnazjum nr 1 przy 
ulicy Strzelców Bytomskich odbył się festyn zorganizowany 
przez Młodzieżową Radę Miasta Rydułtowy. Impreza nosiła 
miano "Kultury różnych narodów", gdzie młodzi Radni mieli 
okazję przedstawić przybyłym gościom tradycje, stroje i tańce 
kultury azjatyckiej, hinduskiej i afrykańskiej. Na przyjęcie 
przybyli zaproszeni przez Radę goście - przedstawiciele 
Urzędu Miasta, Rady Miasta, a także dyrektorzy rydułtow-
skich szkół. Najważniejszymi jednak gośćmi dla organizato-
rów była rydułtowska młodzież. Choć przybyłych było nie-
wielu, to stworzyli wspaniałą atmosferę, która miała bardzo 
dobry wpływ na przebieg imprezy. Na scenie zaprezentowały 
się solistki, a za razem absolwentki Gimnazjum nr 1 - Emilia 
Szurek, Kinga Krauspe, Victoria Zondlo, Agata Latacz i Zu-
zia Żurczak.  

Była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana 
przez Młodzieżową Radę Miasta, ale z pewnością nie ostat-
nia. Kolejnej mieszkańcy Rydułtów mogą spodziewać się w 
czerwcu z okazji rozpoczęcia lata, na którą już dziś serdecz-
nie zapraszamy! 

Impreza została zorganizowana przy wsparciu dota-
cji Urzędu Miasta Rydułtowy w ramach zadania „Rydułtowy 
– tu warto żyć”. 
 

      Przewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Miasta 

           Danuta Kukla 
 

Początki instytucji rydułtowskich po II Wojnie 
Światowej cz.2 
 
 A co działo się w Urzędzie Miasta? Otóż w pierw-
szych dniach kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady 
Gminy. Przemówienia wygłosili między innymi wicestarosta 
p. Biały, dr Stanisław Brükner, pan Felicjan Grabiec oraz 
porucznik Niczek. W programie posiedzenia były podane 
kandydatury do Rady Gminy, które zostały przyjęte przez 
aklamację. W pierwszej powojennej Radzie Gminy Rydułto-
wy zasiedli: Franciszek Staniczek, Jan Kwiatoń, Stefan Gu-
nia, Wojciech Mucha, Paweł Staniek, Jan Zalęga, Józef Kara-
sek, Stanisław Bojk, Franciszek Jureczek, Franciszek Tomas, 
Jan Mańka, Jan Zebut, Wojciech Seemann, Andrzej Hercog, 
Wiktor Wita, Józef Sikora, Wincenty Kołodziej, Alojzy Jesz-
ka, Izydor Pierchała, Antoni Gawron, Franciszek Pozimski, 
Wilhelm Porwolik, Eugeniusz Peikert, Wilhelm Kowal, Szy-
mon Ulatowski, Stanisław Brükner, Emanuel Chrószcz.  
 
 Następnego dnia odbyło się posiedzenie Rady Gminy, 
na którym powołano nowego naczelnika, pana Franciszka 
Staniczka z Pstrążnej. Na tym posiedzeniu została powołana 
Komisja Mieszkaniowa i Aprowizacyjna. Również 1 kwietnia 
po raz pierwszy w kościele pw. Św. Jerzego z ust ks. Probosz-
cza Wojciecha Urbana zabrzmiało kazanie w języku polskim. 
10 kwietnia 1945 roku kierownictwo Urzędu Pocztowego 
objął pan Franciszek Klyta z Rybnika. 16 kwietnia 1945 roku 
odżyły mury szkolne w Szkole Powszechnej nr 4 (obecne 
LO). Kierownikiem szkoły został nauczyciel Józef Bogacz. 5 
maja rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna nr 3. Nieco 
później zaczęła pracować Szkoła Powszechna nr 2 (była SP-
4, obecnie Biblioteka Publiczna). (cdn.) 
 

Stanisław Brzęczek 

KRYMINAŁKI 
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Konkurs wiedzy o Armii Krajowej 
 
 22 marca br. w RCK Feniks odbył się konkurs 
wiedzy o Armii Krajowej. W szranki stanęli uczniowie ryduł-
towskich szkół, a z widowni ich zmaganiom przyglądali się 
włodarze miasta, zaproszeni goście oraz byli żołnierze Armii 
Krajowej, na czele z kapitanem Robertem Grzybkiem. Orga-
nizator – Szkoła Podstawowa nr 3 przygotowała wspaniałą 
oprawę. Był symboliczny las katyński, była namiastka domu, 
z którego po kolei ubywało mieszkańców wybierających się 
by walczyć za ojczyznę (najpierw ojciec, potem dzieci), były 
także występy artystyczne i piosenki patriotyczne. Na rozpo-
częcie ceremonii zgromadzeni odśpiewali hymn polski, który 
w takich okolicznościach, wśród symboli patriotycznych i w 
obecności bohaterów z AK brzmiał w wyjątkowy, symbolicz-
ny sposób. Po części artystycznej przyszedł czas na rozpoczę-
cie konkursu. Jury oceniało wiedzę uczniów, podzielonych – 
z jednym wyjątkiem – na dwuosobowe zespoły. Pytania były 
urozmaicone, a poziom bardzo wysoki. Znajomością historii 
konspiracji w czasie II Wojny Światowej uczniowie byliby w 
stanie zawstydzić niejednego nauczyciela historii. A sama 
wiedza to nie wszystko. Uczniowie musieli np. rozpoznać 
postacie na podstawie zdjęć, dokończyć zdania czy też prawi-
dłowo zinterpretować tekst ostatniego rozkazu dowództwa 
AK. Ostatecznie, po zaciętej rywalizacji zwyciężyła reprezen-
tacja SP1 w składzie: Jakub Koszorz i Aniela Gaszka, II miej-
sce zajęła Julia Stacha i Nadia Honus, a trzecie miejsce zajął 
Kamil Habryka. Sukces Kamila jest tym większy, że będąc 
najmłodszym uczestnikiem musiał zmierzyć się z konkurenta-
mi w pojedynkę, gdyż drugi reprezentant szkoły rozchorował 
się. Młody uczeń SP-3 stanął jednak na wysokości zadania 
popisując się ogromną wiedzą z zakresu historii polskiej dzia-
łalności konspiracyjnej.  
 Niestety do poziomu zawodników i organizatorów 
nie dopasowali się mieszkańcy Rydułtów i część zaproszo-
nych gości, którzy w skandalicznie małej liczbie pojawili się 
na widowni. Urząd miasta reprezentowała pani Burmistrz 
Kornelia Newy i Zastępca Burmistrza Marcin Połomski. Wie-
lu innych zaproszonych gości nie przybyło. Niestety nie wy-
stawia to dobrej oceny naszemu rydułtowskiemu społeczeń-
stwu. Impreza była znakomitą okazją do lekcji patriotyzmu, 
do zobaczenia jak zdolnych mamy uczniów, do spotkania z 
ludźmi którzy poświęcili wiele dla naszej ojczyzny. Szkoda, 
że większość mieszkańców Rydułtów nie była zainteresowa-
na tym wydarzeniem, bo warto byłoby docenić chociaż trud 
włożony w organizację tej patriotycznej imprezy. 
 Zapraszam do zobaczenia galerii z konkursu, wię-
cej zdjęć na profilu TMR na Facebooku. 

 
Tekst i zdjęcia: Łukasz Majer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wystawa Wielkanocna w SP-1 

 
 Wielkanocną wystawę przygoto-
waną przez uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Rydułtowach odwiedziła na-
sza fotoreporterka, pani Bernadeta Ośli-
zły. Prace przygotowali uczniowie szko-
ły. Pięknie wykonane ozdoby są dowo-
dem na olbrzymie zdolności manualne 
naszej rydułtowskiej młodzieży. Wielkie 
brawa dla uczniów na talent, a dla orga-
nizatorów za pomysłowość. Więcej 
zdjęć na profilu TMR na Facebooku.  

Łukasz Majer 
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SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU 

za okres od 18 lutego do 16 marca 2016 r. 

OŚWIETLENIE ULICZNE PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY 
ULICY RADOSZOWSKIEJ 

Trwają prace projektowe.   
Termin wykonania opracowania dokumentacji: 15 marca. 
Wartość umowna dokumentacji: 6 888,00 zł. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z 

MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ NR 1 

W dniu 17 lutego ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonie-
nie wykonawcy robót w zakresie prac termomodernizacyjnych oraz 
wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem 
utwardzenia wewnętrznej drogi dojazdowej od strony ulicy Plebi-
scytowej oraz utwardzenia placu manewrowego przy budynku szko-
ły i hali sportowej. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 10 mar-
ca. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert w przedziale ceno-
wym od 1 1226 923,00 zł do 1 391 726,00 zł. Trwają prace komisji 
przetargowej. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GIMNA-

ZJUM NR1  
W postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót wyło-
niono firmę spełniającą stawiane warunki. Wykonawcą okazało się 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ecomplex” Grinspek Ewa 
z miejscowości Łuków Śląski. W dniu 14 marca podpisano umowę 
z wykonawcą. Wartość robót budowlanych I etapu: 999 366,19 zł 
Termin wykonania robót budowlanych: 23 sierpnia. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYN-

KU SALI SPORTOWEJ PRZY ULICY GEN. J. BEMA 
Kontynuowane są roboty projektowe. Projektant przedstawił wstęp-
ne propozycje kolorystyki obiektu. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maj. 
Łączna wartość zleconej dokumentacji projektowej wraz z nadzora-
mi autorskimi: 123 492,00 zł 
 
ZIELONE WYSPY MIASTA – ROZWÓJ TERENÓW ZIELE-

NI W RYDUŁTOWACH 
Miasto Rydułtowy ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W 
związku z tym prace związane z zagospodarowaniem terenów przy 
ul. Fryderyka Engelsa, Obywatelskiej, Wojciecha Korfantego i 
Raciborskiej (teren za USC) zostały zaplanowane oraz uwzględnio-
ne w budżecie Miasta na rok 2017. 
 
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO 

TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ - PROJEKT 
Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. z wnio-
skiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej. Termin opracowania: 15 czerwiec. 
Wartość umowy: 177 120,00 zł. 
 
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA TRAU-

GUTTA 
Trwa procedura przejęcia gruntów od Agencji Nieruchomości Rol-
nych. 
 
MODERNIZACJA UL. NIEWIADOMSKIEJ – PRZEPUST 
Kontynuowane są prace projektowe. 
Wartość prac projektowych i nadzorów autorskich: 18 400,00 zł 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maj. 
 
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY FRYDERYKA EN-

GELSA – obok ronda 
W dniu 10 marca projektant przedstawił koncepcję zagospodarowa-
nia planowanego parkingu. Trwa analiza koncepcji. Wartość prac 
projektowych i nadzorów autorskich: 9 400,00zł 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 czerwca. 
 
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTO-

WICZA 

Projektant w celu uzyskania odstępstwa od warunków technicznych 
przy budowie chodnika na odcinku etapu pierwszego zwrócił się do 
Ministerstwa. Na złożony  wniosek otrzymał wezwanie do uzupeł-
nienia informacji o badanie natężenia ruchu na ulicy Gabriela Naru-
towicza oraz o opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w 
odniesieniu do przedmiotowego odstępstwa. Trwają pozostałe prace 
projektowe. Termin wykonania usługi projektowej: 30 czerwca. 
Wartość usługi projektowej wraz z nadzorami autorskimi: 40 
098,00 zł 
 
REWITALIZACJA POGÓRNICZEGO OSIEDLA 

„KOLONIA KAROLA” PRZY ULICY GENERAŁA JÓ-
ZEFA BEMA 

Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia. 
 
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA 

(WYSEPKA PRZY SKRZYŻOWANIU ZE STARĄ RA-
CIBORSKĄ) 

Projektant dostarczył dokumentację projektową. W najbliższym 
czasie zostanie skierowane zapytanie ofertowe do firm celem wyło-
nienia wykonawcy robót. 
 
ODWODNIENIE ULICY PIETRZKOWICKIEJ 
Wystąpiono o zgodę na wejście w teren do właścicieli terenu, przez 
który ma przebiegać nowa trasa kanalizacji. 
 
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU 

MIASTA 
W zapytaniu ofertowym na opracowanie dwóch koncepcji w wy-
znaczonym terminie, t.j. do dnia 23 lutego, wpłynęło 5 ofert w prze-
dziale cenowym od 10 824,00 zł do 61 500,00 zł. Najkorzystniejszą 
ofertę złożył Bernard Łopacz prowadzący Pracownię Projektową 
ARCHIDOM z Raciborza. Z firmą tą w dniu 7 marca podpisana 
została umowa. Wartość prac koncepcyjnych: 10 824,00 zł 
Termin opracowania koncepcji: 30 kwietnia. 
 
MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – BOCZNEJ 
Przygotowuje się materiały przetargowe. 
 
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT 
W wyniku przesłanego zapytania ofertowego na opracowanie doku-
mentacji projektowej złożone zostały 4 oferty cenowe w przedziale 
od 18 690,00 zł do 60 270,00 zł. 
Wybrano ofertę firmy ML DESIGN Piotr Lilla z Kończyc Małych 
opiewającą na kwotę 18 690,00 zł. W najbliższym czasie zostanie 
zawarta umowa na wykonanie prac projektowych. 
Termin wykonania : 30 październik. 
 
BUDOWA CHODNIKA NA UL. KS. BOLESŁAWA SZYSZKI 
Trwają prace projektowe. Projektant przedstawił koncepcję przebie-
gu trasy chodnika.  
Termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na pro-
wadzenie robót upływa z dniem 1 czerwca. 
 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ ETAP II i III 
W dniu 19 lutego powołano komisję przetargową do wyłonienia 
wykonawcy robót budowlanych. W dniu 3 marca ogłoszono prze-
targ.  
Planowany termin otwarcia przetargu: 22 marca. 
 
MODERNIZACJA WNĘTRZA BUDYNKU OSP RADOSZO-

WY 
Trwają prace związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamó-
wienia. 
 
OGRODZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 
W dniu 4 marca przekazano teren Zakładowi Gospodarki Komunal-
nej, który dokona przebudowy ogrodzenia przedszkola. 
Termin realizacji robót: do 31 sierpnia. 
 
OGRODZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 
W dniu 4 marca przekazano teren Zakładowi Gospodarki Komunal-
nej, który dokona przebudowy ogrodzenia przedszkola. 

 
Urząd Miasta Rydułtowy 
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Wiosenny Puchar Wójta Gminy Lyski 
 
 19 marca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lyskach 
rozegrano XIII Turniej Grand Prix Okręgu Śląsk Południe w 
skacie sportowym. Wójt Lysek Grzegorz Gryt, miłośnik i 
propagator tej pięknej śląskiej gry, objął Turniej swoim patro-
natem i ufundował tradycyjnie już puchar dla zwycięzcy. 
Zmagania szkaciorzy sprawnie przeprowadził i sędziował 
prezes sekcji skatowej „LKS Lyski” Eugeniusz Cyran. 
  

Ponad 50 zawodników rozegrało dwie rundy. Pierw-
szą wygrał Michał Ratajczak przed Edwardem Ciskiem i Eu-
geniuszem Ickiewiczem, W drugiej najlepszym okazał się 
Dawid Michalski,  który wyprzedził Edwarda Ciska i Wojcie-
cha Pielarza. Gospodarze z Lysek tym razem byli bardzo go-
ścinni i czołowe miejsca zajęli goście. Zwyciężył Dawid Mi-
chalski ze „Skat Mindset Jastrzębie Zdrój” , na drugim miej-
scu uplasował się najrówniej grający Edward Cisek z 
„Herkulesa Rydułtowy” a podium uzupełnił Wojciech Pielarz 
z „Dębu Gaszowice”. O takiej kolejności zadecydowała druga 
runda, w której dwaj najlepsi zdystansowali rywali. 
  

Dzień później zawodnicy „LKS Lyski” powetowali 
sobie straty z turnieju indywidualnego i wygrali zawody o 
Drużynowy Puchar Okręgu Śląsk Południe ! Jako, że te zawo-
dy były eliminacjami do Drużynowych Mistrzostw Polski, 
drużyna z Lysek zapewniła sobie miejsce w turnieju finało-
wym. 

Fot. - od lewej Edawrd Cisek, Dawid Michalski i Wojciech 
Pielarz 
 
 
Konferencja Waloryzacja przyrodnicza Gminy 
Lyski 
 
 W dniu 4 marca 2016 r. w sali OSP Lyski odbyła się 
kolejna konferencja z cyklu „Ochrona krajobrazu w  prakty-
ce.” Tym razem tematem konferencji była „Waloryzacja przy-
rodnicza Gminy Lyski”,której pomysłodawcą jest Wójt Gmi-
ny Lyski Grzegorz Gryt. 
 

Konferencja była podsumowaniem ponad rocznej 
pracy zespołu, który opracował Waloryzację  mającą na celu 
rozpoznanie wartości przyrodniczych i możliwie precyzyjne 
wskazanie kierunku rozwoju zrównoważonego, rozumianego 
jako dążenie do równowagi w sferze spolecznej, gospodarczej  
oraz  przyrodniczej. 
  

Konferencja podzielona została na dwa bloki tema-
tyczne. Prelegntami byli dr hab. prof. UŚ Andrzej Czylok 
oraz dr Jan Maciej Waga. Przedstawili oni słuchaczom walory 
przyrody nieożywionej oraz ożywionej, a zarazem propono-
wane formy ochrony przyrody na terenie Gminy takie jak 
chociażby zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekolo-
giczne  i pomniki przyrody. 
  

Konferencja skierowana była do wszystkich miesz-
kańców gminy Lyski. Udział w niej wzięli radni Rady Gminy 
Lyski, sołtysi, przedstawiciele Parku Krajobrazowego Cyster-
skie Kompozycje Rud Wielkich, Nadleśnictwa Rybnik, placó-
wek oświatowych, kół pszczelarzy. 
 

Okazało się, że temat konferencji cieczy się dużym  
zainteresowaniem, a na terenie gminy jest wielu pasjonatów 
przyrody, którym na sercu leży ochrona przyrody oraz promo-
wanie cennych, a niejednokrotnie  unikatowych, walorów 
przyrodniczych charakteryzujących naszą gminę. 
  

Poniżej prezentujemy tylko dwie cenne atrakcje  
przyrodnicze, a wszystkich zainteresowanych  zachęcamy do 
zapoznania się z dokumentem „Waloryzacja przyrodnicza 
Gminy Lyski”,  który zostanie udostepniony na stronie inter-
netowej urzędu  www.lyski.pl . 

Krzysztof Kluczniok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dab „Eliasz” w Życzyńskim Lesie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meandry rzeki Sumina pośród łęgów 
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Tragedia Górnośląska 
 

Tragedia Górnośląska – nieznane losy mieszkańców, 
jako element ochrony dziedzictwa kulturowego naszych 
ziem - to najnowszy projekt Stowarzyszenia MOJE MIASTO, 
który będzie realizowany przy współpracy z naukowcami In-
stytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Pol-
skiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w 
Katowicach. 

Przyczynkiem do realizacji projektu było spotkanie z 
pochodzącym z Rydułtów Panem Norbertem Sielskim (73 l.) 
który opowiedział nam swoją historię rodzinną związaną z 
wydarzeniami w 1945 roku - mówi Marek Wystyrk prezes 
Stowarzyszenia MOJE MIASTO. Jego ojciec Maksymilian, 
wówczas pracownik Kopalni Rydułtowy, został wywieziony w 
bydlęcym wagonie do niewolniczej pracy w głąb Rosji Sowiec-
kiej a konkretnie do Karagandy (obecnie Kazachstan).  

Wydarzenie to miało wpływ na dramat jego rodziny – 
dodaje Marek Wystyrk. Dziadkowie w latach mojego dzieciń-
stwa opowiadali nam różne historie związane z II wojną świa-
tową. Wątek okupacji niemieckiej a także późniejszego wyzwo-
lenia naszych ziem przez Armię Czerwoną również był przez 
nich szczególnie eksponowany ze względu na dramatyczne 

przeżycia ludności cywilnej. Te wydarzenia, które miały miej-
sce w 1945 roku miały duży wpływ na późniejsze losy naszych 
przodków stąd pomysł na ich upamiętnienie w formie publika-
cji o charakterze regionalnym. 

Pan Norbert powiedział mi, że cyt. „Przechodząc 
obecnie główną ulicą rodzinnej miejscowości mniemam, że ta 
praca historyków młodego pokolenia pozwoli zachować pa-
mięć i tożsamość o naszej małej ojczyźnie i wyjaśnić represje i 
tragedię ofiar tamtych wydarzeń z przed 70-ciu lat” – dodaje 
prezes Wystyrk. 

Nasz projekt będzie ważnym element ochrony dzie-
dzictwa historycznego i kulturowego ziem Górnego Śląska 
dlatego uzyskał honorowy patronat Jego Ekscelencji Arcybi-
skupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca.   

Dla nas, jako pomysłodawców ważne jest również to, 
że udało nam się w ramach konkursu ofert pozyskać środki 
finansowe z Miasta Rydułtowy a także z małych grantów fi-
nansowanych przez Miasto Rybnik. Środki te pozwolą na wy-
danie profesjonalnej publikacji tematycznej, która będzie zbio-
rem wspomnień, przeżyć i losów osób dotkniętych wydarzenia-
mi, jakie rozegrały się w 1945 roku na Górnym Śląsku – puen-
tuje Marek Wystyrk. 
Kwestia Tragedii Górnośląskiej z powodów geopolitycznych 
była do 1989 roku tematem tabu. Nie istniał w dyskursie pu-
blicznym, nie zajmowała się nim również historiografia, a 
wątek ten przetrwał jedynie w świadomości społecznej oraz w 
postaci źródeł archiwalnych. Po 1989 roku sytuacja uległa 
zmianie, jednak ze względu na wieloletnie zaniedbania w tej 
kwestii, społeczeństwo śląskie oraz badacze historii najnow-
szej wskazują na konieczność szerszego omówienia tych za-
gadnień – mówi dr hab. Kazimierz Miroszewski pracownik 
naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rok 2015 
uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego został ogłoszony 
„Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945”, co 
spowodowało szeroką dyskusję na ten temat oraz ukazało 
ogromne zainteresowanie społeczeństwa śląskiego tą proble-
matyką. Dlatego niezwykle potrzebne jest dogłębne zbadanie 
tematu Tragedii Górnośląskiej na ziemi rybnickiej.  Tragedia 
Górnośląska jest zaliczana do jednych z najtragiczniejszych 
wątków w historii Górnego Śląska, a jednocześnie jest jednym 
z najmniej przebadanych historycznie tematów, co skutkuje  

Do Mieszkańców Rydułtów  
i Gmin Sąsiednich 

 
Towarzystwo Miłośników Rydułtów już od 23 lat prowadzi szereg skutecznych działań w dziedzinie kultury, za-

chowania tradycji, zwłaszcza śląskich, przedsięwzięcia na rzecz ekologii, pomoc szkołom i służbie zdrowia, działania pro 
obywatelskie. Do działań tych należy organizacja spotkań obywatelskich, a w szczególności pomoc prawna. Działania w 
tym zakresie szczególnie widoczne były w postaci pomocy emerytom górniczym. Na realizację tych działań potrzebne są 
dodatkowe środki finansowe, prócz tych które ofiarowują nasi Członkowie.  

 
Jesteśmy od  10 lat organizacją pożytku publicznego. Jeśli więc Czytelniku doceniasz nasze działania, to proszę 

ofiarować swój 1% podatku na cele statutowe Towarzystwa Miłośników Rydułtów KRS 0000002098. Pragniemy przypo-
mnieć, że osoby które zadeklarują ofiarowanie 1% podatku mogą uzyskać nieodpłatne wypełnienie deklaracji PIT. Gwa-
rantujemy również, że osoby,  które zaznaczą na PIT że życzą sobie podać nazwisko darczyńcy, zostaną opublikowane w 
gazecie „Kluka”, na naszym profilu na Facebooku i  naszej stronie internetowej www.tmrrydultowy.pl. Emeryci, którzy 

zadeklarują 1% podatku proszeni są o dostarczenie do siedziby TMR-u rozliczenia ZUS celem wypisa-
nia PIT 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy 

 
Za Zarząd TMR-u  

H. Machnik  
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ogromnymi brakami wiedzy i świadomości społecznej miesz-
kańców, zarówno starszych jak i tych młodszych – dodaje dr 
hab. K. Miroszewski.  

 
Tragedia Górnośląska wiąże się z wydarzeniami jakie 

miały miejsce w 1945 roku na Górnym Śląsku i dotyczy dzia-
łań Armii Czerwonej wobec mieszkańców regionu. Żołnierze 
radzieccy dopuszczali się represji, grabieży oraz deportowali 
Górnoślązaków do Związku Radzieckiego. Równolegle odby-
wała się akcja rehabilitacyjna Ślązaków związana z proble-
mem volkslisty. Efektem były obozy przejściowe i obozy pracy 
przymusowej przy kopalniach węgla kamiennego oraz wysie-
dlania Ślązaków uznanych za Niemców do poszczególnych 
stref okupacyjnych Niemiec – mówi dr Mateusz Sobeczko – 
pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk Archiwum w 
Warszawie Oddziału w Katowicach. Tragedia Górnośląska 
kończy się umownie w 1950 roku – dodaje dr Sobeczko. 
 
 Ważnym elementem Tragedii Górnośląskiej są wywózki 
na wschód. Liczbę Ślązaków wywiezionych tzw. "krowiokami" 
do pracy - m.in. w kopalniach i fabrykach Donbasu, Syberii i 
Kazachstanu trudno nawet oszacować - mówi Waldemar 
Wollny - historyk, wiceprezes Stowarzyszenia MOJE MIA-
STO.  
W opracowaniach pojawiają się różne liczby od 20 tys. do 90 
tys. osób internowanych, a ostatni z nich wracali jeszcze w 
latach 50-tych. Wielu z wywiezionych osób było mieszkańcami 
ówczesnych ziem rybnickich i to właśnie im, ich wspomnie-
niom z tamtego okresu chcemy poświęcić publikację – dodaje 
W. Wollny.   

Mamy świadomość, że wiele osób dotkniętych Trage-
dią Górnośląską nie doczekało powrotu do domu, jak również 
jakiegokolwiek zadośćuczynienia za wyrządzoną im krzywdę. 
Dzięki przedmiotowej publikacji, chcemy nie tylko zachować 
wspomnienia osób deportowanych i ich rodzin, ale głównie 
przedstawić prawdę historyczną o wydarzeniach, jakie miały 
miejsce w tamtym okresie. W naszej ocenie będzie to również 
okazja oddania swego rodzaju hołdu pokrzywdzonym miesz-
kańcom Górnego Śląska, naszego regionu którzy doznali wiele 
cierpień przez systemy totalitarne. Jesteśmy im winni pamięć i 
modlitwę – mówi prezes M. Wystyrk.  

Dlatego, apelujemy do wszystkich żyjących deporto-
wanych jak również i ich rodzin o kontakt w sprawie ewentu-
alnego spotkania celem podzielenia się wspomnieniami o tam-
tych wydarzeniach.  
 
Kontakt w przedmiotowej sprawie: Tel. 501 275 095 e-mail: 
poczta@mojemiasto.net.pl 

 
Moje Miasto 

 
 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi 

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość, która wynika np. z urodzenia dziecka lub 
śmierci osoby zamieszkującej, właściciel nieruchomości zobo-
wiązany jest do złożenia korekty deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 
14 dni od dnia zajścia zmiany danych. Korektę deklaracji nale-
ży składać w Urzędzie Miasta Rydułtowy. 

 Mieszkańcy osiedli lub wspólnot mieszkaniowych in-
formację o zmianie ilości zamieszkujących osób powinni zgło-
sić do administracji osiedla bądź zarządcy nieruchomości. 

Urząd Miasta Rydułtowy 

Wybory w Towarzystwie Śpiewu „Cecylia” 
 W lutym w Towarzystwie Śpiewu „Cecylia” odbyło się 
zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze. Preze-
sem ponownie została 
Rita Ferenc, Zastępcą 
Elżbieta Jankowska, 
Skarbnikiem Antonii 
Tomanek, Sekreta-
rzem J. Jankowski. 
Dziękujemy Prezeso-
wi TMR Henrykowi 
Machnikowi za przy-
bycie, bo tylko on 
odpowiedział na nasze zaproszenia. Wybranemu Zarządowi 
życzymy dobrej współpracy, chórowi nowych członków, 
sponsorów i udanych koncertów. 

Elżbieta Jankowska 

 

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla:  
 
KWIECIEŃ: 
Leszek Adamczyk 
Jerzy Klimanek  
Bożena Freund-Konieczny  
Alicja Kołodziej 
Łucjan Mrozek 
Jolanta Otawa 
Franciszek Paprotny 
Krystyna Paszenda  
Andrzej Pawlus  
Jerzy Piechulek  
Andrzej Połomski  
Krystyna Widera 
Zbigniew Wycisk  
Andrzej Zając  
 
WSZYSKIEGO 
NAJLEPSZEGO!!! 

Gdzie można kupić „Klukę”? 
 
- Intermarche Rydułtowy, ul. Bema 90 
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3 
- ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona 
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48 
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 61 
- stacja benzynowa Migrex, 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 
- Zaczarowany Ołówek, ul. Ofiar Terroru 41 
- Zaczarowany Ołówek 2, ul. Raciborska 242 
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski 
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Moje rozważania 
 
W świecie – nic nowego, zamachy terrorystyczne, a 

w tym te niezrozumiałe, bo samobójcze. W Polsce normalnie, 
bo „tylko” są polityczne kłótnie i czystki na wszystkich szcze-
blach władzy i oczywiście w spółkach podległych skarbowi 
państwa.  

Za nami Święta Wielkanocne i wysłuchanie wielu 
zdumiewająco odważnych wypowiedzi Papieża Franciszka. 
Jego wypowiedzi obudziły nawet naszego „króla” Kaczyń-
skiego, który wnosi o polityczne zawieszenie broni. A czy 
słowa Papieża nas wzruszyły? Niestety w większości nie… 
Czytając hejty internautów i słuchając wypowiedzi wielu ludzi 
i to w różnym wieku na tematy np. uchodźców, Żydów, Ro-
sjan, Cyganów, bezdomnych, Mahometan, to myślę, że daleko 
nam do stwierdzenia że jesteśmy społeczeństwem tolerancyj-
nym, otwartym na nowości a jednocześnie szanującym własne 
tradycje. Czy jest inaczej na naszym od wielu stuleci wielokul-
turowym śląsku? Raczej nie! Choć te zjawiska nie występują 
tak jaskrawie jak np. w Małopolsce.  

A co u nas w Rydułtowach? Ano, mamy pat ze szpi-
talem i protesty mieszkańców i władz miasta w sprawie uru-
chamiania całodobowego domu pobytu dla bezdomnych męż-
czyzn. Czy oznacza to, że nie wspieramy działań na rzecz wy-
chodzenia z bezdomności? Czy tylko na protestach się skoń-
czy – myślę że nie. A teraz czas wrócić do naszego stowarzy-
szenia. Jak wiadomo, nasze Towarzystwo Miłośników Ryduł-
tów na walnym zebraniu członków TMR podsumowało dzia-
łania za rok ubiegły i przyjęło kierunkowe przedsięwzięcia na 
rok bieżący. Skrócone sprawozdanie Zarządu publikowaliśmy 
w poprzednim wydaniu „Kluki”. A czym będziemy się zajmo-
wać w tym roku na podstawie upoważnień Walnego Zebrania? 
Po pierwsze, realizować będziemy projekty grantowe złożone 
do Urzędu Miasta a jest ich cztery. Wśród nich jest projekt 
związany z nauką i turniejem gry w brydża. Zapraszamy więc 
przy okazji wszystkich chętnych do nauki gry w brydża, sy-
gnalizując to przez zgłoszenie się w siedzibie TMR, telefo-
nicznie lub mailowo. Przed nami maj, i tradycyjnie organizo-
wane przez TMR akcja sprzątania terenów „Machnikowca”. 
Jest to centrum miasta i dzięki takim akcjom nie musimy się 
wstydzić za zazielenione tereny wokół „Machnikowca”. Za-
kładany termin sprzątania to 29 kwietnia od godz. 15:00. Uka-
żą się oczywiście dodatkowe afisze, ale już dziś zachęcamy 
mieszkańców do licznego udziału w tej akcji, która zostanie 
zakończona tradycyjnym ogniskiem i śpiewami.  

W dniu 7 kwietnia w ramach minimalnej dotacji 
Urzędu Miasta organizujemy imprezę dla kobiet, pod nazwą 
„Kobieta to wiosna i wena dla mężczyzny”. Niestety limit 
zgłoszeń już się wyczerpał. Liczymy też, że w porozumieniu i 
dzięki pomocy Urzędu Miasta i Klubu Emeryta KWK Ryduł-

towy zorganizujemy co najmniej 2 wycieczki krajoznawcze. 
Stowarzyszenie „Machnikowiec” realizując projekt ekologicz-
ny zadba o „Machnikowiec” i jego otoczenie, a dzieci i dorośli 
będą mieć wiele przyjemności uczestnicząc w organizowa-
nych konkursach wędkarskich.  

A czym będzie się zajmował Zarząd TMR poza dzia-
łaniami na rzecz członków TMR?  
- chcemy wypracować własne stanowisko i przemyślenia w 
spawie istnienia i działania naszego szpitala. Wypracowane 
stanowisko przedłożymy władzom powiatu, miasta i władzom 
okolicznych gmin 
- wystąpimy do Rady Miasta o powołanie Społecznej Rady 
Seniorów z uwagi na fakt, że jest coraz więcej osób starszych, 
a ta grupa nie może zostać zepchnięta poza nawias aktywnego 
społeczeństwa 
- pragniemy „przyjrzeć się” działaniom naszego rydułtowskie-
go MOPS-u, bo zbyt wiele negatywnych opinii kursuje wśród 
naszych mieszkańców, które dochodzą do nas, a trudno je 
zweryfikować, z uwagi na specyficzną formę pracy MOPS.  
- chcemy pilnie wypracować stanowisko w sprawie koniecz-
ności wywozów odpadów zielonych 
- wystąpimy do władz miasta, dyrekcji Kopalni i PKP o wy-
czyszczenie terenów w obrębie dworca i linii kolejowej oraz 
terenów przyległych, i bieżące sprzątanie tych terenów 
- zakładamy zorganizowanie 4 spotkań obywatelskich, na któ-
rych chcemy wysłuchać przedstawicieli władz, ale też jak w 
innych latach przedstawiać nasze wątpliwości i zadawać pyta-
nia 

A teraz o naszym małym sukcesie. Już od dwóch lat 
działamy na rzecz przywrócenia emerytom górniczym  depu-
tatów węglowych z przeniesieniem wartości tych deputatów 
do ZUS. Nie do końca udało nam się poprzez Sąd. Na chwilę 
obecną czekamy na rozstrzygnięcia przez sąd okręgowy, który 
nadal oczekuje na wyroki wydane przez sądy rejonowe w tej 
sprawie. Być może Sąd okręgowy wyda swe rozstrzygnięcie w 
maju lub czerwcu. Z kolei nasze starania w Ministerstwie 
Skarbu i Ministerstwie Finansów a potem w Sejmie o przenie-
sienie deputatu do ZUS nie przyniosły ostatecznego pomyśl-
nego rozwiązania, bo przyszły wybory i zmieniła się władza. 
Przewidując taki rozwój wypadków wystosowaliśmy list 
otwarty do wszystkich działających w górnictwie central 
związków zawodowych, przypominając im o obowiązku 
wspierania emerytów a nie działania przeciwko nim. Ten list 
spowodował właściwą refleksję ze strony Zarządu Głównego 
Związków Zawodowych Górników w Polsce (stare związki) 
który przygotował podobny projekt do naszego, ale jako pro-
jekt obywatelski w  sprawie przywrócenia deputatu węglowe-
go emerytom z przeniesieniem do ZUS, co wymagało zebrania 
100 000 podpisów. Ten projekt oczywiście wsparliśmy podpi-
sami, które złożyli emeryci w TMR. Dzięki też więc naszemu 
wsparciu i za naszą przyczyną związkowcy zebrali ponad 120 
00 podpisów i projekt wraz z podpisami złożony został do 
Sejmu w dniu 29-03-2016 r. Teraz musimy uzbroić się w cier-
pliwość i czekać – na rozstrzygnięcie Sejmu ale i Sądu Okrę-
gowego w Gliwicach. Znając polityczne i prawne realia, to nie 
należy się spodziewać rozstrzygnięcia przed miesiącem wrze-
śniem. O takim też terminie informował Minister Tobiszow-
ski. Nasze zadowolenie wynika z faktu, ze udało się nam 
„pobudzić” tak prężny i wielki Związek Zawodowy, dzięki 
któremu projekt obywatelski został złożony. Życzymy więc 
im, nam i emerytom ostatecznego sukcesu w tej sprawie, czyli 
przyznania zabranego emerytom deputatu węglowego.  

 

Henryk Machnik 
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BIURO  

 
 
RACHUNKOWE 

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

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

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

44-370 Pszów, 
ul. Pszowska 545   

czynne:  
pn.-pt. 8.00 – 16.00 

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

 Felgi 
aluminiowe, stalowe 

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

  Wulkanizacja  
          Wymiana tłumików 

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 

Sprzedam stylowy stolik RTV i biblioteczkę w 
bardzo dobrym stanie 

Kolor dębowy, cena do uzgodnienia 
Tel. kontaktowy: 515 247 302 

Układanie parkietów. Cyklinowanie starych po-
dług po farbie oraz  

schodów 
Tel. 4578293 kom. 797122166  

30-letnia praktyka! 
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BANK SPÓŁDZIELCZY  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

TEL 324553363, 324553442 
 

Filia Rydułtowy 
Ofiar Terroru 27 

tel 324577291,324578533 
TT • Rachunki ROR 

• Rachunki dla firm 
• Bezpłatne rachunki pomocnicze na potrzeby 

projektów 
• Rachunki oszczędnościowe i lokaty 
• Międzynarodowe karty płatnicze 
• Ponad 4000 bezpłatnych bankomatów  
    w całej Polsce 
• Kredyty na zakup kolektorów słonecznych  
    z dofinansowaniem NFOŚiGW 
• Kredyty konsumenckie oraz na działalność  

gospodarczą i rolniczą 
www.bswodzislaw.pl 

  
SŁAWOMIR WATOŁA 

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. 

 


