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Tytułem wstępu… 

 Szanowni Czytelnicy. 
 W poprzednim numerze zachęcałem Państwa do tego, 
by wykorzystać początek nowego roku do powzięcia postano-
wień o aktywnym trybie życia. Zachęcałem by „ruszyć w 
teren” – wszak jak Polska długa i szeroka, wszędzie można 
znaleźć miejsca niezwykłe. Dla mnie zawsze najbliższe sercu 
były góry, stąd w poprzednim miesiącu pojawił się artykuł 
dotyczący Korony Gór Polski. Po jego publikacji dotarło do 
Redakcji sporo głosów, że chcielibyście Państwo dowiedzieć 
się czegoś więcej o Koronie i samej ceremonii. Czyniąc za 
dość Państwa życzeniom zapraszam do lektury artykułu po-
święconego ceremonii nadania tytułu zdobywcy KGP. 
 Co ponadto w numerze? Aktualne wieści z rydułtow-

skich placówek kulturalno-oświatowych, podsumowanie wi-

gilijki beneficjentów realizowanego przez TMR projektu 

„Środowiskowy Interfejs Pomocowy”, ciekawostki z życia 

miasta i wiele stałych rubryk. Zachęcam do lektury! 

Redaktor Naczelny 

Łukasz Majer 

Ceremonia nadania tytułu Zdobywcy Korony 
Gór Polski 

 Moje pisanie o Koronie Gór Polski chciałbym zacząć 
nieco nietypowo, ponieważ od końca – ceremonii nadania 
tytułu Zdobywcy Korony Gór Polski, która stanowi zwieńcze-
nie i ukoronowanie wspaniałej przygody jaką jest zdobywanie 
28 najwyższych szczytów polskich pasm górskich.  
 Ceremonia w której miałem przyjemność brać udział 
odbyła się 18.11.2017 r. w Zabrzu, na terenie zabytkowej 
Kopalni Guido. Pierwszym etapem była tzw. „weryfikacja”. 
Jak wspomniałem w jednym z poprzednich artykułów zdoby-
wając Koronę należy zbierać do specjalnej książeczki piecząt-
ki potwierdzające zdobycie szczytu oraz na wierzchołku każ-
dej z koronnych gór zrobić sobie zdjęcie – najlepiej z datą. W 
czasie weryfikacji osoba ubiegająca się o tytuł Zdobywcy 
Korony Gór Polski zasiada przed kilkuosobową komisją skła-
dającą się z osób, które zdobywcami Korony już są. Członko-
wie komisji przeglądają książeczkę z pieczątkami, zwracając 
uwagę, czy kandydat rzeczywiście z każdego szczytu ma po-
twierdzenie. Całość odbywa się jednak w miłej atmosferze i – 
przynajmniej w moim przypadku – w czasie weryfikacji dys-
kutowałem z członkami komisji, który ze szczytów dla każde-
go z nas był najtrudniejszy, najładniejszy, najciekawszy itd. 
 Przejście weryfikacji nie oznaczało automatycznego 
zdobycia tytułu Zdobywcy. Ten moment miał dopiero na-
dejść. Oczekując na zakończenie weryfikacji wszystkich kan-
dydatów organizatorzy zapewnili uczestnikom ciepły posiłek 
w postaci żurku, tak często serwowanego w górskich schroni-
skach.  
 Po weryfikacji wszystkich kandydatów czekała na nas 
niezwykła wycieczka. Podzieleni na grupy zwiedziliśmy wraz 
z przewodnikiem zabytkową kopalnię Guido na poziomie 320 
m. Zabawną ironią losu jest, że zdobywając najwyższe gór-
skie szczyty kończyliśmy naszą przygodę z Koroną pod zie-
mią. Po zwiedzaniu, w czasie którego przybliżona została 
praca górników na przestrzeni lat, trafiliśmy do znajdującej 
się na pod ziemią Komory Badawczej nr 8. Pod tą enigma-
tyczną nazwą kryje się największa w kopalni Guido komora, 
w której często odbywają się koncerty, prelekcje i wystąpie-

nia. W tej scenerii, 320 metrów pod ziemią grupy zweryfiko-
wanych kandydatów były wywoływane na środek sceny, 
gdzie miał miejsce najważniejszy moment – pasowanie na 
Zdobywcę Korony Gór Polski. Każdy z nas – Zdobywców - 
otrzymał honorową legitymację, dyplom i odznakę turystycz-
ną. Pasowania dokonywali wielokrotni zdobywcy Korony.  
 Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że na wspo-
mnianej ceremonii nie byłem jedynym Rydułtowianinem od-
bierającym dyplom za zdobycie Korony. W czasie uroczysto-
ści to wyróżnienie otrzymał także pan Tomasz Wieczorek, 
który tym samym wpisał się do annałów Klubu Zdobywców 
Korony Gór Polski, ponieważ dokonał tego już po raz czwar-
ty! Choć do rekordzistów wciąż nieco brakuje, to jednak czte-
rokrotne zdobycie 28 najwyższych szczytów pasm gór w Pol-
sce jest nie lada wyczynem, który zasługuje na najwyższe 
uznanie i pokazuje ogromną determinację, pasję i miłość do 
gór. Panu Tomaszowi serdecznie gratuluję, a każdego z Pań-
stwa zachęcam do tego, by również włączyć się w górskie 
wędrowanie. 

Łukasz Majer 

Kochamy czekoladę! 

 Minęły święta. Częstowano nas nią, obdarowywano w 
prezencie. Trudno kryć, że nie egzystuje w naszym jadłospi-
sie. Mało kto z nas nie lubi czekolady lub nie napije się kakao 
na śniadanie. Podobnie jak pomidory pochodzi z kraju Majów 
i Azteków, którzy produkowali z niego napój.  Był to napój 
najzamożniejszych. Napój ten wykorzystywano w czasie mo-
dłów i rytuałów. Sporządzano go z roztartych ziół kakaowca 
zmieszanych z miodem, chili lub kukurydzą. Chodziło o uzy-
skanie różnorakiego zapachu i smaku. Pojawienie się czekola-
dy na naszym kontynencie  zawdzięczamy Krzysztofowi Ko-
lumbowi. Popularna stała się w XVII w. Ale tak naprawdę 
„zapanowała” w Europie po 1828 r. kiedy holenderski cukier-
nik Casprus von Houten Senior wynalazł sposób na proszko-
wanie nasion kakaowca a jego syn alkalizowania czekolady. 
Proces ten zwany jest dutchingiem. Nie będę się rozpisywać o 
jej procesie produkcji skupiając się na znaczeniu czekolady i 
jej dobroczynnym wpływie na nasz organizm. Czekolada 
wytwarza w naszym organizmie seroniny. Jest to hormon, 
który dba o samopoczucie, sprawia, że czujemy się zadowole-
ni i widzimy świat innym, lepszym, no i ….. „niebo w gębie”. 
To, że to niebo „czujemy” to fenyloalanina —związek skład-
ników poprawiających humor. Jeżeli w smutku lub stresie 
sięgniemy po jeden kawałek (bo łatwo po czekoladzie utyć 
lub się uzależnić) to ten kawałek sprawi, że odzyskujemy 
równowagę psychiczną. Kawałek gorzkiej czekolady, to też 
lekarstwo na biegunkę. Warto ją (kostkę) zjeść przed egzami-
nem. Czekolada zawiera lecytynę, substancję poprawiającą 
pamięć i pobudzającą mózg do pracy.                                                      
 Ziarno kakaowe jest obfitym źródłem magnezu po-
trzebnego organizmowi do opanowania stresów oraz zapobie-
gania bezsenności. Biała czekolada nie jest wcale lekka i bez-
pieczna. Jest bardziej kaloryczna od czarnej. Więcej w niej 
tłuszczu kakaowego niż w czarnej, tradycyjnej. Chodzi o to, 
by miazgę kakaową nadającą czekoladzie brązowy kolor za-
stąpić czymś innym. Czekolada pozwala uprawiającym sport 
uzyskać lepsze rezultaty w testach wytrzymałościowych lub 
wywołuje uczucie sytości. 
 Jedzmy więc czekoladę — jak wszystkie smakujące 
nam rzeczy z umiarem i trzeźwym rozsądkiem. 

 
Maria Antonina Wieczorek  

na podstawie artykułu Przemysława Woźniaka 

TYTUŁEM WSTĘPU... 



Komunikat Kopalni ROW Ruch Rydułtowy 
 
W miesiącu grudniu 2017 r. Kopalnia ROW Ruch 

Rydułtowy rozpoczęła eksploatację ściany IX-E1 w pokładzie 
703/1. Ściana ta znajduje się w rejonie granicy administracyj-
nej   miasta Rydułtowy i Rybnik pomiędzy ulicami Spacerową 
i Narutowicza na głębokości ponad 1000 m, wybieg ściany 
wynosi 1035 m, zaś grubość eksploatowanego pokładu 2,1 m. 

Ściana ta swój bieg rozpoczęła w rejonie ul. Spacero-
wej w Radlinie, zaś zakończy go w rejonie ul. Narutowicza w 
Rybniku. 

Pierwsze wpływy jej eksploatacji na powierzchni bę-
dą ujawniały się w miesiącu kwietniu 2018 r. Eksploatacja 
ściany IX-E1 spowoduje powstanie niecki osiadań w której 
największe będą dochodziły do wartości 0,50 m. Powstała 
niecka spowoduje powstanie terenu górniczego II kategorii. W 
wyniku eksploatacji ściany może dojść do wystąpienia wstrzą-
sów górniczych, których energia nie przekroczy wartości 
6*x107 J. Prognozowane przyśpieszenia drga gruntu mieścić 
będą się w przedziale 1300-1400 mm/s2. 

Wpływy eksploatacji obejmują tereny miast Rybnika, 
Radlina i Rydułtów. W celu bezpiecznego przejęcia prognozo-
wanych wpływów eksploatacji przez zabudowę powierzchni, 
Kopalnia wykonała inwentaryzację z określeniem odporności 
statycznej i dynamicznej obiektów jednorodzinnych i gospo-
darczych wraz z inwentaryzacją fotograficzną elementów mo-
gących odpaść po wstrząsie położonych w rejonie występowa-
nia deformacji ciągłych przedmiotowej ściany. Inwentaryzacją 
zostało objętych 574 obiekty zbudowanych na powierzchni. Z 
porównania odporności obiektów jednorodzinnych i gospodar-
czych z prognozowanymi przyśpieszeniami drgań gruntu wy-
nika, iż są one zdolne w bezpieczny sposób przejąć wpływy 
planowanej eksploatacji górniczej. 

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

Po wstrząsach o energii ≥ 105 J jeżeli wystąpiły po 
1400 lub w dni wolne od pracy dyspozytor kopalni stacji tąpań 
informacje telefoniczne o jego zaistnieniu z podaniem lokali-
zacji epicentrum wstrząsu Górnośląski zakład Gazowniczy w 
Zabrzu w celu przeprowadzenia niezwłocznie przeglądu sieci 
gazowej i w razie potrzeby wykonania jej awaryjnej naprawy. 

Kopalnia sukcesywnie prowadzi naprawy obiektów 
uszkodzonych wpływami eksploatacji górniczej na podstawie 
rocznych planów napraw szkód górniczych. W przypadku wy-
stąpienia szkód górniczych poste postępowanie o naprawienie 
szkody wszczynane jest na pisemny wniosek poszkodowane-
go, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub w razie wystąpienia 
wstrząsu pochodzenia  górniczego, w przypadku których zgło-
szenia można dokonać telefonicznie (po wstrząsie – telefonicz-
nie w dniu wystąpienia wstrząsu). Tryb awaryjny jest zastrze-
żony dla sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia użyt-
kowników obiektów powierzchniowych jeśli istnieje przypusz-
czenie, że zagrożenie zaistniało wskutek ruchu zakładu górni-
czego i wymaga niezwłocznego podjęcia działań celem jego 
likwidacji lub minimalizacji skutków. Zaleca się aby zgłoszeń 
szkód dokonywać na formularzach dostępnych na kopalni w 
Oddziale Obsługi i Nadzoru Szkód Górniczych i na stronie 
internetowej. 

Dyrekcja KWK ROW Ruch Rydułtowy 

 

 

Sukces Skalniaków w Regionalnym Konkursie 
Poezji Obcojęzycznej. 
 
 Piotr Dzierżęga został laureatem I miejsca, a Dominika 
Ryś laureatką III miejsca  w kategorii: język niemiecki w Re-
gionalnym Konkursie Poezji Obcojęzycznej w Żorach. 
 W dniu 15 grudnia Skalniacy wykazali się wspaniałą 
znajomością języków obcych w Regionalnym Konkursie Poe-
zji Obcojęzycznej organizowanym przez Liceum Ogólno-
kształcące im. ks.prof. J.Tischnera w Żorach we Współpracy 
ze Stowarzyszeniem Polska-Wschód.  

 Dominika Ryś 
recytowała wiersz 
J.Eichendorffa , Piotr 
Dzierżęga wybrał 
wiersz J.W.Goethe.  
 Obydwoje wy-
kazali się doskonałą 
znajomością języka 
niemieckiego oraz poe-
zji niemieckiej. Przy-
gotowując się do kon-
kursu ćwiczyli nie tyl-
ko wymowę oraz inter-
pretację wiersza, ale 
również opanowali 
trudną sztukę wystę-
pów publicznych.  
  Poziom znajo-
mości języków obcych 
(języka niemieckiego, 
rosyjskiego, angielskie-
go, francuskiego, wło-
skiego i hiszpańskiego) 
na konkursie był bar-
dzo wysoki, dobór 
wierszy zróżnicowany. 
 Utalentowani Skalniacy zdecydowanie wybili się spo-
śród ponad 40 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Rybni-
ka, Wodzisławia Śl., Żor , Pszczyny, Rydułtów, popisali się  
nadzwyczajną znajomością języka niemieckiego oraz umiejęt-
nościami aktorskimi i zostali laureatami w kategorii:  język 
niemiecki. 
 
 Serdecznie gratulujemy sukcesu.  
 

Małgorzata Piotrowska  
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Intensywny koniec roku w Plastusiowie  
 
Listopad tradycyjnie już rozpoczęliśmy razem z Ma-

rią Kownacką i bohaterami jej książek. Cały tydzień czytali-
śmy fragmenty utworów autorstwa naszej patronki, lepiliśmy 
z plasteliny, tworzyliśmy teatrzyk supełków. Finałem tygo-
dnia był konkurs recytatorski „Maria Kownacka i jej utwory, 
połączony z urodzinami naszego największego przyjaciela 
Plastusia. Później czekała nas w ramach innowacji pedago-
gicznej „ Spacer z Plastusiem przez świat” „podróż” za ocean 
– dotarliśmy do USA. Tam czekały na nas prawdziwe przygo-
dy. Jako kowboje łapaliśmy na lasso konie, spacerowaliśmy 
po Parku Yellowstone w poszukiwaniu misia Yogi, poznawa-
liśmy bohaterów bajek Walta Disneya. Największą atrakcją 
tygodnia amerykańskiego było dla dzieci spotkanie z Drużyna 
KS Silesia Rybnik Baseball. Trenerzy oraz członkowie druży-
ny zaznajomili dzieci z zasadami, sprzętem charakterystycz-
nej  amerykańskiej  gry zespołowej jaką jest baseball. Dzieci 

były zachwycone. Kiedy skończył się amerykański sen zajęli-
śmy się akcją „Ciepły szalik dla zwierzaka” – wraz z rodzica-
mi zbieraliśmy koce, swetry inne ciepłe rzeczy dla naszych 
czworonożnych przyjaciół ze schroniska. Pod koniec listopa-
da odbył się coroczny Przegląd Twórczości Obcojęzycznej 
Dzieci i Młodzieży Miasta Rydułtowy. W tym roku wystąpili-
śmy w przedstawieniu „How are You” i oczywiście skradli-
śmy scenę i serca widowni. Dzieci w kolorowych strojach, 
piosenkach i tańcach czuły się na scenie znakomicie. Już nie 
możemy doczekać się kolejnej edycji. Później czekaliśmy już 
na andrzejki – w tym roku odwiedziło nas Etno Muzeum – 
„Zaczarowana Chata” z przedstawieniem o słowiańskich tra-
dycjach i wierzeniach, dzieciom bardzo się podobało. W tym 
dniu mieliśmy okazję również na spotkanie z nasza zaprzyjaź-

nioną czarownica, która wróżyła nam same dobre rzeczy z 
woskowych odlewów. Od początku grudnia w naszym przed-
szkolu prawdziwe poruszenie. Odwiedzili nas górnicy Kopal-
ni Rydułtowy – Anna, którzy opowiedzieli o ciężkiej pracy w 
kopalni, św Barbarze, przygotowali dla nas słodkie upominki. 
A my, by poznać dokładniej specyficzną prace górników wy-
braliśmy się na wycieczkę do Sztolni w Wodzisławiu Ślą-
skim. W centralnej części przedszkola powstała wioska Świę-
tego Mikołaja – którego poszukiwaliśmy wspólnie z aktorami 
zaproszonego teatrzyku - na szczęście się znalazł i miał dla 
nas mnóstwo prezentów, tego dnia każdy był szczęśliwy.  W 
całym przedszkolu pachniało swojskim kołoczem, ruszyła 
fabryka pierniczków i świątecznych upominków na Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Finałem świątecznych Przygotowań były 
nasze Jasełka, których w tym roku przewodnim tematem była 
rodzinna wigilia. Nasi mali aktorzy dali z siebie wszystko, 
przepiękne stroje, tańce, śpiewy, wiersze, dekoracja sprawiły, 
że wszyscy poczuli już prawdziwa świąteczną atmosferę. W 
tym uroczystym dniu zaszczyciły nas swoją obecnością Bur-
mistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy oraz st. Wizytator 
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Rybniku 
pani Maria Szymanowska. Teraz już czekamy by wspólnie 
jak jedna rodzina usiąść do wigilijnego stołu, podzielić się 
opłatkiem i życzyć sobie wszystkiego co najlepsze. I tak jak 
my jesteśmy jedną wielką rodziną życzymy wszystkim Świąt 
Bożego Narodzenia w atmosferze spokoju, radości, chwili 
zamyślenia spędzonych przede wszystkim z rodziną. A Nowy 
Rok niech przyniesie nam wszystkim zdrowie, szczęście i…. 
to o czym marzysz. 

Dyrekcja Przedszkola 
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Świąteczne spotkanie w ramach 

„Środowiskowego Interfejsu Pomocowego” 
 

 W dniu 13 grudnia br. odbyło się spotkanie świąteczne 

w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” w ramach pro-

jektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” realizowanego 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

Śląskim współfinansowanego przez Europejski Fundusz Spo-

łeczny na lata 2014- 2020 - skierowany głównie do seniorów i 

osób niepełnosprawnych Powiatu Wodzisławskiego. 

 Organizacja spotkania opłatkowego w RCK „Feniks” 

miała na celu promocję projektu w społeczności lokalnej. 

Swoją obecnością oraz miłymi świątecznymi życzeniami za-

szczycili nas licznie przybyli goście, w szczególności 

p.Kornelia Newy – Burmistrz Miasta Rydułtowy, p.Janina 

Chlebik – Turek – Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskie-

go, p.Barbara Wojciechowska – Wiceprzewodnicząca Rady 

Miasta i Prezes Stowarzyszenia Osób i Rodzin Niepełno-

sprawnych „Tacy Sami”, p.Halina Kotala – Dyrektor Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach oraz 

p.Dominika Urbanek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w 

Rydułtowach, której najmłodsi uczniowie zaprezentowali 

kilka świątecznych piosenek rozpoczynając uroczystość wigi-

lijną. 

 W pierwszej części spotkania koordynator projektu – 

p. Marek Koczy wraz z koordynatorem Centrum Operacyjne-

go Telepomocy – p. Donatą Malińską przywitali serdecznie 

wszystkich zebranych oraz podziękowali p. Irenie Obiegły - 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzi-

sławiu Śląskim oraz wszystkim osobom zaangażowanym w 

działalność projektu za realizację celów i działań na rzecz 

uczestników projektu. Szczególne podziękowania zostały 

skierowane p. Alicji Kołodziej – pomysłodawczyni i głównej 

organizatorce świątecznego spotkania. Dzięki jej ogromnemu 

zaangażowaniu przy wsparciu Towarzystwa Miłośników Ry-

dułtów uroczystość nabrała wyjątkowego charakteru, głównie 

za sprawą pięknej części artystycznej, która wprowadziła 

wszystkich zebranych w świąteczny nastrój.  

 Następnie ks. Jacek Spyra z parafii św. Jerzego w Ry-

dułtowach pobłogosławił opłatki – wyjaśnił znaczenie trady-

cji dzielenia się opłatkiem oraz złożył wszystkim zebranym 

świąteczne życzenia.  

 Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, odbyły się 

występy artystyczne oraz recytacja autorskich wierszy uczest-

niczek projektu korzystających z usługi telepomocy - p. Ewy 

Wierzbinskiej – Kloska oraz p. Honoraty Sordyl, a także kon-

cert kolęd i pastorałek w wykonaniu męskiego zespołu Towa-

rzystwa Miłośników Rydułtów, które oddały klimat i nastrój 

związany z kultywowaniem polskich tradycji i obyczajów.   

 W trakcie uroczystości uczestnicy mieli możliwość 

złożenia sobie życzeń świątecznych, przełamania się opłat-

kiem, obdarowania się drobnymi prezentami wykonanymi 

przez uczestników Punktów Dziennego Pobytu Środowisko-

wego oraz słodkimi upominkami otrzymanymi z Ośrodka 

Caritas Archidiecezji Katowickiej św. Hiacynta i Franciszek 

w Wodzisławiu Śląskim. Życzenia oraz wspólne kolędowanie 

pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie naro-

dzin Zbawiciela. Na zakończenie spotkania wszyscy razem 

kolędowali oraz rozmawiali przy wspólnym stole, który słu-

żył integracji i wymianie doświadczeń.   

 Spotkanie to było dobrym momentem do podsumowa-

nia podjętych do tej pory działań w projekcie oraz zachęcenia 

potencjalnych kandydatów do przystąpienia do zajęć organi-

zowanych w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego, 

gdzie uczestnicy jako współgospodarze świetlicy decydują o 

rodzaju swojej aktywności. Opiekunowie uwzględniając spe-

cyfikę grupy wprowadzają indywidualizację przeprowadza-

nych zajęć, dostosowują je do wieku uczestników, rodzaju 

niepełnosprawności oraz możliwości związanych z motoryką 

i poziomem samodzielności. Uczestnicy mogą korzystać z 

zajęć animacyjnych, edukacyjnych ze szczególnym uwzględ-

nieniem umiejętności technik komputerowych. Punkty działa-

ją w tygodniu od 8.00 do 16.00 a uczestnictwo jest całkowicie 

bezpłatne. 

 W wydarzeniu wzięło udział prawie 80 osób, wśród 

których znaleźli się zaproszeni goście, uczestnicy Punktów 

Dziennego Pobytu Środowiskowego z Radlina, Rydułtów i 

Wodzisławia Śląskiego, uczestnicy telepomocy oraz środowi-

skowych grup wsparcia, personel projektu, a także wolonta-

riusze.  

 Projekt „ Środowiskowy Interfejs Pomocowy” realizo-

wany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w obszarze: rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych. 

 Nabór uczestników do Punktów Dziennego Pobytu 

Środowiskowego prowadzi biuro projektu: Radlin, ul. Włady-

sława Orkana 23 pokój nr 4 tel: 32 455 83 04 wew. 33. 

Więcej informacji na www.interfejspomocowy.pl lub facebo-

ok.com/srodowiskowyinterfejspom 

 

„Dziecino mała podaruj drżącemu w posadach światu 

zapach Twego raju i usidlone wiatry 

Zgubionym skrzydłem anioła 

zmieć wszystkie nieszczęścia do puszki Pandory  

i wrzuć do rzeki zapomnienia” 

                                       wiersz – życzenia H.Sordyl 

 

Marek Koczy 

 Koordynator projektu 

http://WWW.interfejspomocowy.pl
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Krzyżówka nr 36 - styczeń  
 Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dol-
nych rogach utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania 
hasła na adres redakcji pocztą, e-mailem lub osobiście. Nazwi-
ska wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania 

Poziomo:  
1. Był nim Pinokio 
2. Może być przyczyną udaru mózgu 
3. Bywa niebezpieczna dla kierowcy 
4. Niebezpieczna broń chuligana 
5. Zwierzę kojarzone z watahą 
6. Potoczna nazwa lampy błyskowej 
7. Męczy po przepiciu 
8. Łączy morze i głowę 
9. Bez niego trudno złożyć meble 
10. Zbir 
11. Proszek do Frani 
12. Kiedyś było tylko nieme 
13. „Mieszkanie” konserwy 
14. Patetyczny utwór pisany wierszem 
15. Czasem mylona jest z pszczołą 
16. W koszuli, cukierniczy lub do pieczenia 
17. Kolaborant w wywiadzie 
18. W mitologii syn Dedala 
19. Dawna opłata rogatkowa 
20. Palindromowe przytaknięcie 
21. Mydlana na szklanym ekranie 
22. Nim czujesz miły aromat 
23. Kąpielisko, uzdrowisko 
24 Sylaba w zimorodku 
25. Królewski w Warszawie 
26. Popularna kawa 
27. Rycerz ze Spychowa 

 opublikujemy w kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź 
czekamy  do 28-01-2018! Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: 
Eugenia Bluszcz, Barbara Błaszczok, Stefan Majer. Wszystkim 
wyróżnionym gratulujemy wiedzy! 

Pionowo: 
1. Trująca mgła nad miastem 
2. W ramie okiennej 
3. Jedna z greckich liter 
4. Ssak podobny do kozy, głównie Himalaje, pd. Indie 
5. Okazała budowla magnacka 
6. W piosence cicha brzegi rwie 
7. Łączy tłusty czwartek z suchymi patykami 
8. Jaźń, ego 
9. Powszechnie wiadomo, że łagodzi obyczaje 
10. Dla bliskich Izabela 
11. Popularne zawołanie żeglarzy 
12. Może być schodowa 
13. Umiar, wyczucie 
14. Często używana przy operacjach 
15. Ma go każdy telefon 
16. Lekki wietrzyk 
17. Połowa z atlety 
18. Imię Cembrzyńskiej 
19. Zadaszenie nad przystankiem 
20. Z nudlami na niedzielny obiad 
21. Niska kanapa z bocznymi wałkami 
22. Czasem bywa przestępny 
23. Niejedna wystrzelona w noc sylwestrową 
24. Dwa razy pięćdziesiąt 
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Kartka z kalendarza -  styczeń 

 
- 1946 r.  Przyłączenie do gminy Rydułtowy 

Pietrzykowic, a w rok później Kolonii Nalas 

należącą dotąd do gminy Krzyżkowice 

- 1951r. Rydułtowy uzyskują prawa miejskie 

- 1988 r. Zmarł dh Paweł Bielica  Komendant Hufca ZHP 

Rydułtowy w latach 1945-50 

- 1992 r. Rydułtowy odzyskują samodzielność 

18 stycznia 1993 r. Zostało zarejestrowane Towarzystwo Mi-

łośników Rydułtów 

- 1993 r. Po raz pierwszy z inicjatywy TMR-u obchodziliśmy 

Sylwestra publicznie na rynku miasta 

- 1995 r. Po raz pierwszy w Rydułtowach "zagrała WOŚw 

Pomocy. 

- 1995 r. Uczczono 50 rocznicę "marszu śmierci "- byłych 

więźniów niemieckiego obozu na "Anna Rampie" 

- 1998 r. Ukazuje się miesięcznik  UM pod nazwą Biule-

tyn Informacyjny.  Przypomnijmy,że Kluka ukazała się     1 

kwietnia 1994 r. 

- 2002 r. Oddano do użytku parking obok probostwa parafii 

św. Jerzego 

- 2004 r. Rada Miasta wybiera Przewodniczącym Olgierda 

Wieczorka 

- 2004 r. Połączono Kopalnię Rydułtowy z Kopalnią Anna 

- 2008  r. Burmistrz Kornelia Newy odbiera w Warszawie 

wyróżnienie na gali pod patronatem prezydenta Lecha Ka-

czyńskiego w kategorii "Samorząd Przyjazny Środowisku" 

- 2010 r. Rada Miasta wyróżnia Prezesa TMRu  Henryka 

Machnika odznaką Złote Grabie -za wybitne zasługi dla Mia-

sta 

- Za papieża Sylwestra w nocy 31 grudnia 999 roku oczeki-
wano na zapowiadany koniec świata.  Koniec świata nie na-
stąpił  a uradowana ludność wyległa na ulice i dała głośny 
upust swej radości początkując  coroczne nocne obchody Syl-
westra na całym świecie. 
-1470r.  We Wrocławiu uruchomiono pierwszą drukarnię 
-1586r, 15 października wprowadzono kalendarz gregoriański 
-1646 r. W czasie najazdu Szwedów na ziemie polskie spalo-
no między innymi grody śląskie w tym Wodzisław 
-1667r.W Raciborzu odbył się słynny proces 6 kobiet oskar-
żonych o czary. Kobiety spalono publicznie na raciborskim 
rynku! 
-1741 r. Tereny dawnego księstwa raciborskiego w tym Ry-
dułtowy zajęły wojska pruskie. 
-1741 r . Wielki pożar Rybnika 
-1801 r.  Władze pruskie wprowadziły na Śląsku szereg re-
form,, w tym szkolny przymus na podstawowym szczeblu. 
-1818 r. W wyniku ogromnych upałów sięgających 48 stopni, 
niedożywienia i braku higieny wybuchła epidemia ospy, która 
spowodowała śmierć prawie połowy ludności Górnego Śląska 
-1819 r. Po raz pierwszy statek parowy przepłynął z Europy 
do Ameryki. 
-1832 r. Uruchomiono kopalnię Anna w Pszowie 
-1879 r. Edison opatentował żarówkę elektryczną, 
-1882 r. Oddano do użytku odcinek kolei Rybnik Wodzisław 
-1885 r. Zbudowano pierwszy pojazd samochodowy z silni-
kiem benzynowym 
-1889 r. W Raciborzu ukazały się Nowiny Raciborskie 
-1895 r .Bracia Lumiere prezentują pierwszy ruchomy film 
-1895 r. Na kopalni Hojm zatrudniono konie , które tam pra-
cowały do 1920 r 

-1897 r. R. Diesel zbudował pierwszy silnik wysokoprężny 
-1901 r. Przyznano po raz pierwszy nagrodę Nobla  
-1903 r. .Na Śląsku spadło 1m warstwa śniegu 
-1904 r. Ogromna susza ,która zniszczyła prawie całkowicie 
uprawy - klęska głodu 
-1913 r .16 października  w Rydułtowach zabłysły pierwsze 
lampy elektryczne 
-1914 r Wybucha I Wojna Światowa ,która będzie trwać 5 

lat ,3 miesiące i 18 dni.        
    

  Spisał : Stanisław Brzęczek  
na podstawie Kroniki Heroka  

 

Samochód uderzył w drzewo na Gajowej w Ry-
dułtowach 
 
 5 stycznia około godziny 21.30 na ulicy Gajowej w 
Rydułtowach doszło do kolizji drogowej. Samochód spadł ze 
skarpy i zatrzymał Się na drzewie. Kierujący samochodem 
marki ford, jadąc w kierunku ulicy Bema na łuku drogi zau-
ważył zwierzę i by uniknąć potrącenia zaczął gwałtownie 
hamować, w wyniku czego wpadł w poślizg i spadł ze skarpy 
uderzając w drzewo. Samochodem podróżowały cztery młode 
osoby. 15-letnia pasażerka doznała ogólnych potłuczeń ciała i 
pozostała na obserwacji w szpitalu. Choć zdarzenie wygląda-
ło groźnie, nikomu więcej nic się nie stało. 18-letni był trzeź-
wy. 
 

 

Nie zniknęły, tylko się zawaliły 

wyjaśnia pan Andrzej Adamczyk, rydułtowski historyk. 

 Otóż w pewnym wydaniu tygodnika „Nowiny Rybnic-
kie” podpisany pod swym artykułem jako „wnuk dwóch 
uczestników powstań śląskich” wyjaśnia, że: „W  czasie wy-
buchu tunelu 1 września 1939 roku  żadne domy wzdłuż tune-
lu nie zniknęły, bo ich tam nie było”. Jest to nieprawda, były 
dwa domy mieszkalne oraz jeden gospodarczy —wyjaśnia 
Andrzej Adamczyk. Jako dowód zachowało się jedno zdjęcie 
oraz mapa przedwojenna. Na dodatek w jednym z tych bu-
dynków mieszkał wówczas pan Franciszek Jacek  obecnie 
mieszkający w Niemczech. Starsi mieszkańcy pamiętają pana 
Franciszka, który w latach sześćdziesiątych był kierownikiem 
Delikatesów przy ulicy Ofiar Terroru. Budynki te stały do-
kładnie w miejscu obecnych pomników powstań śląskich, 
które w czasie wybuchu zostały doszczętnie zniszczone.  

 Zainteresowanych odsyłam do artykułu Błażeja Adam-
czyka „Biuletyn informacyjny Radlin nr 4” z września 2009 r. 
pt.; „Bój w Głożynach” oraz moich prywatnych zbiorów. 

                                       Stanisław Brzęczek 

Czy wiecie, że ……. 

 W Rydułtowach była kolejka linowa, służyła ona nie 
do przewozu ludzi, lecz do transportu węgla z KWK „Anna” 
do Rydułtów. 

Kolejka powstała w 1882 roku. Powodem był brak torów 
kolejowych celem odtransportowania węgla z kopalni w              

http://informacyjny.przypomnijmy/
http://wiata.koniec/
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Pszowie do najbliższych torów kolejowych, czyli do Ry-
dułtów. Długość kolejki to 3,9 kilometra. Biegła ona od 
szybu Chrobry w Pszowie w kierunku granicy pomiędzy 
między Pszowem a Rydułtowami (obecnie ul. Traugutta), 
dalej w rejon obecnego cmentarza, tam było załamanie w 
lewo pod kątem 30, dalej linią prostą przed pawilonem 
szpitalnym około 70 metrów w kierunku obecnych bloków 
przy ulicy Ofiar Terroru do miejsca składowania czyli 
przed byłym szybem Schmidt (przed obecnym szybem 
Leon III). Miejsce nazywało się „ANNA—RAMPA”. Siłą 
napędową kolejki była maszyna parowa. Początkowo na 
linach podwieszane były tzw. „kolybki”, z  biegiem czasu z 
racji zwiększenia transportu, zamontowano 1,5 tonowe 
wozy kopalniane co zwiększyło transport o 1/3. 

Zebrał Stanisław Brzęczek 

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 

i URZĘDU 

za okres od 23 listopada do 13 grudnia 2017 r. 

 
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC ADAMA      

MICKIEWICZA i STRZELCÓW BYTOMSKICH 
WRAZ z BUDOWĄ ODCINKA ULICY ŁADNEJ 

W dniu 28 listopada wprowadzono stałą organizację ruchu. 
w dniu 30 listopada dokonano odbioru końcowego zadania. 
Wystąpiono z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do 
Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej 
w Wodzisławiu Śl. oraz Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. Ulica Ładna zostanie oddana do użytko-
wania po uzyskaniu decyzji na użytkowanie 
z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
Wartość robót budowlanych etapu I-IV: 4 780 000,01 zł. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ    

BUDYNKU SALI SPORTOWEJ                              
PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA  

Trwają roboty budowlane. Zamontowano w budynku więk-
szość okien. Trwają prace instalacyjne, prace rozbiórkowe 
(posadzki parteru). Powstające problemy techniczne zwią-
zane z budynkiem są rozwiązywane przy współudziale 
biura projektowego. 
Termin wykonania: 18 czerwca 2018 r. 
Wartość robót budowlanych – 4 208 897,25 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego – 12 750,00 zł 

 
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU -          

PROJEKT 
Trwają prace i ustalenia z zakresu podziału nierucho-
mości. 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU DWORCA                    

KOLEJOWEGO 
W związku z wystąpieniem konieczności uzyskania 
dodatkowych uzgodnień z PKP, projektant wystąpił o 
wydłużenie terminu realizacji powierzonego zadania. 
Zawarto aneks do umowy z wydłużonym terminem 
realizacji do dnia 30 marca 2018 r. 
Termin opracowania: 30 marzec 2018 r. 
Wartość umowy: 25 830,00 zł. 
 
PRZEBUDOWA TERENU PRZY ZBIORNIKU 

WODNYM „MACHNIKOWIEC” - UTWO-
RZENIE       MIEJSCA USŁUG SPOŁECZ-
NYCH 

Trwają prace związane z opracowaniem programu 
funkcjonalno-użytkowego przez firmę ABM Wycena 
Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna 
i Bartosz Michalscy Spółka Cywilna. 
Wartość umowy: 37 515,00  
 
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZIN-

NEGO PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA 
MIESZKANIA      SOCJALNE 

Od dnia przekazania placu budowy, tj. 10 listopada, 
trwają roboty budowlane. 
Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Usługowo-
handlowe „Ecomplex” Grinspek Ewa z siedzibą przy 
ulicy Lipowej 2c w Łukowie Śląskim. 
Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego. Trwają 
prace rozbiórkowe w budynku wielorodzinnym. Doko-
nano rozbiórki klatki schodowej oraz kominów. 
Wykonano dwa nowe biegi schodów w klatce schodo-
wej oraz hydroizolację na ścianach zewnętrznych. 
Trwa murowanie kominów. Prowadzone są roboty 
związane ze stropem żelbetowym w części niepodpiw-
niczonej. 
Wartość robót budowlanych:1 413 078,29 zł. 
Termin wykonania: 14 września 2018 r. 
 
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA 

NARUTOWICZA 
W dniu 5 grudnia, zgodnie z ugodą z Polską Grupą 
Górniczą sp z o.o., zawartą w 2016 r., dostarczono 
wymagane dokumenty projektowo-kosztorysowe wraz 
z uzyskaną ostateczną decyzją zezwalającą na realiza-
cję inwestycji. 
Wartość prac projektowych: 45 018,00 zł 
 
PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE                 

M. STRZODY i W. WRÓBLEWSKIEGO –         
PROJEKT 

Trwają prace budowlane. Ułożono krawężniki, układa-
na jest kostka betonowa. z uwagi na przekroczenie 
terminu umowy naliczane będą kary umowne. 
Termin wykonania robót: 20 listopada. 
Wartość robót budowlanych: 402 428,42 zł 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNA-

STYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 
1 – WYMIANA     POSADZKI MAŁEJ SALI 
SPORTOWEJ 
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Trwa rozliczanie inwestycji. 
Termin wykonania robót: 10 listopada. 
Wartość robót budowlanych: 151 478,55 zł 
 
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ  
W dniu 1 grudnia została zawarta umowa z wykonawcą robót 
budowlanych, tj. firmą „Zakład Betoniarski” S.C. ul. Leśna 6 
w Jejkowicach. Teren budowy został przekazany wykonawcy 
w dniu 8 grudnia. 
W wyniku zapytania ofertowego na nadzór inwestorski wy-
brano ofertę firmy „Projektowanie nadzory Kondrot Kazi-
mierz” z Rybnika - za kwotę 15 000,00 zł. 
W dniu 4 grudnia podpisano umowę na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego.  
Termin wykonania robót: 17 sierpnia 2018 r. 
Wartość robót budowlanych: 1 128 894,00 zł 
 
REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA KA-

ROLA  
Trwają prace projektowe związane z przebudową sieci kanali-
zacyjnej na Osiedlu Karola. 
Termin zakończenia prac: 15 stycznia 2018 r. 
 
MODERNIZACJA ULICY ŚWIĘTEGO JACKA  
Trwają prace projektowe. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 30 kwiet-
nia 2018 r. 
Wartość umowy: 16 367,00 zł. 
 
UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA          

KRZYŻKOWICKA  
W dniu 27 listopada dokonano zgłoszenia robót budowla-
nych. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 grudnia. 
Wartość umowy: 4 910,16 zł. 
Termin opracowania: 15 grudnia 2017 r. 
 
 
 

Wigilijka 2017 w Klubie Przyjaciół NOWSI 
 
 Jeszcze wspominamy wycieczki zorganizowane na 
wiosnę i jesienią, a w uszach brzmią górnicze piosenki Gwar-
ków a tu już Adwent i radosne oczekiwanie na Święta Bożego 
Narodzenia. 
 W niedzielę poprzedzającą Wigilię - Klub Przyjaciół 
Nowsi spotkał się na corocznym "Wieczorze opłatkowym". 
Przed wejściem św. Mikołaj obdarowywał każdego z nas sło-
dyczami i prezentami. Wraz z Panią Burmistrz Miasta Korne-
lią Newy, Przewodniczącym Rady Miasta - Lucjanem Szwa-
nem, Proboszczem Parafii św. Jacka w Radoszowach - Roma-
nem Dobosiewiczem oraz Panią Dyrektor SP nr 3 Panią Joan-
ną Skowron, złożyliśmy sobie świąteczno - noworoczne ży-
czenia i podzieliliśmy się opłatkiem. W tę uroczystość 
"Wigilijkową" zaszczyciły nas swoją obecnością zespoły 
dziecięco - młodzieżowe z pięknym świątecznym repertua-
rem. 
 Szkoła Muzyczna im. Świętego Pawła oraz grupa mło-
dzieżowa z SP3 w Radoszowach wykonała piękne kolędy i 
pastorałki. Przedstawione partie smyczkowe, fletowe a także 
wokalno - solowe wprawiły wszystkich w zachwyt i chwile 
zadumy. Po modlitwie, którą odmówiliśmy wraz z ks. Pro-
boszczem mogliśmy zasiąść do wigilijnej kolacji. 
 Tradycyjny karp, kapusta z grzybami, no i moczka z 
makowcem były pyszne. Po tak sutym posiłku można było 
poddać się magii tego wieczoru. Śpiewaniem licznych kolęd 

oraz wzajemnych rozmowach w gronie naszej „Nowsiowskiej 
Rodziny" życzyliśmy sobie takich spotkań w przyszłych la-
tach. 
 Z mojej strony, jeszcze raz życzę szczęśliwego nowe-
go roku. Organizatorom wraz z Prezesem Michałem Pierchała 
szczere podziękowania i oby tak dalej. 
 Do zobaczenia w przyszłym 2018 roku. 

 

Eugenia Bluszcz 

 

Działalność Straży Miejskiej w listopadzie 

-Podjęto 214 interwencji, w tym ujawniono 45 wykroczeń, 
udzielono 37 pouczeń i nałożono       8 mandatów. 
- Przeprowadzono 35 kontroli prywatnych posesji,8 placówek 
handlowych i 8 kontroli targowisk. 
- Na wniosek mieszkańców interweniowano u właścicieli 
psów i kotów i nałożono 1 mandat za niewłaściwą opiekę nad 
zwierzętami. 
- Również na wniosek  mieszkańców  przeprowadzono 49 
interwencji dotyczących spalania odpadów. 
- Podjęto 2 interwencje dotyczącego spożywania alkoholu w 
niedozwolonych miejscach, oraz     1 interwencję dotyczącą 
rozboju chuligańskiego. 
- 18 razy interweniowano w sprawie parkowania. 
 - Zagrożonego bezdomnego  zawieziono do schroniska 
- Bieżąco kontrolowano osiedla, tereny szkolne, orliki, park 
Rosa, przystanki ,otoczenie machnikowca. 
- Kontrolowano oświetlenie uliczne i interweniowano w przy-
padkach awarii tego oświetlenia. 
- Zabezpieczano ruch drogowy w czasie imprez i uroczystości 
Akcja Znicz, oraz obchody Święta Niepodległości' 
- Przeprowadzono prelekcje w szkołach dotyczącego przepi-
sów drogowych 
- Skontrolowano "Bar u Hajera " 

 
                                                   Zebrał Stanisław  Brzęczek 

 

Podziękowania    
 
 Składamy gorące podziękowania instytucjom, firmom, 
oraz osobom prywatnym za przesłane życzenia świąteczno –
noworoczne dla TMRu i Redakcji Kluka.         
 Szczególnie dziękujemy: Urzędowi Miasta Rydułto-
wy. Urzędowi Gminy Lyski, Senatorowi A. Gawęda, Posłom: 
Lenartowicz, Gadowskiemu, Ciepłowni Rydułtowy, SM Or-
łowiec, NZOZ ul Ligonia, SP1, SP4, LO im. Noblistów Pol-
skich, ,U.G. Gaszowice, Bibliotece Miejskiej, Szkole Mu-
zycznej, Ognisku Plastycznemu, Komendzie Hufca ZHP, 
Stowarzyszeniu Moje Miasto, Stowarzyszeniu na rzecz zwie-
rząt, RCK Feniks, Klubowi Honorowych Dawców Krwi, Or-
kiestrze KWK Rydułtowy, Dyrekcji KWK Rydułtowy, Chó-
rom Cecylia i Lira, oraz wielu osobom prywatnym. 

     
Za Redakcję i Zarząd  

Łukasz Majer, Henryk Machnik 

AKTUALNOŚCI 
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Lista darczyńców 1% na TMR. Dziękujemy! 
 

1. Angelika Nowak 
2. Stanisław Dziwoki 
3. Jan Rest 
4. Ewa Skupień 
5. Tobiasz Pytlik 
6. Urszula Wożniak  
7. Łukasz Rdest 
8. Aniela Grobosz 
9. Krzysztof Kosteczko 
10. Jerzy Ziętek 
11. Michał Białoń 
12. Barbara Białoń 
13. Krystian Gajda 
14. Adolf Widera 
15. Józef Kubiak 
16. Ryszard Pierchała  
17. Ewald Tront 
18. Jan Jargoń 
19. Adolf Gwoździk 
20. Jerzy Konkol 
21. Andrzej Tomala 
22. Michał Poterała 
23. Jerzy Tomala 
24. Jerzy Majer 
25. Kazimierz Rogala 
26. Mirosław Rusok 
27. Dawid Orzechowski 
28. Otto Paulus 
29. Stefania Gawlik 
30. Zygmunt Poterała 
31. Stanisław Skowronek 
32. Mariusz Konkol 
33. Czesław Filipowicz 
34. Bogusława Szymiczek—Jędrośka 
35. Joanna Buba 
36. Teresa Żymełka 
37. Maria Stebel 
38. Mirosław Gawron 
39. Zygmunt Gołąb 
40. Erwin Więcek 
41. Iwona Mojżesz 
42. Jarosław Filipowicz 
43. Artur Barteczko 
44. Jadwiga Kolasa 
45. Mateusz Marszolik 
46. Janusz Grabiec 
47. Anna Żymełka 
48. Łukasz Gościmiński 
49. Rita Ferenc 
50. Gabriela Wałowska 
51. Jan Stebel 
52. Stanisław Brzęczek 
53. Jan Swoboda 
54. Henryk Machnik 
55. Ryszard Malerz 
56. Mariusz Stebel 
57. Jarosław Jankowski 
58. Andrzej Heliosz  

59. Teodor Stanek 
60. Kazimierz Matuła 
61. Bożena Majer 
62. Teresa Szlęzak 
63. Grzegorz Marszolik 
64. Józef Kubiak 
65. Urszula Skupień—Drożdżel 
66. Elwira Jędrośka 
67. Józef Kuś 
68. Aleksandra Drelich 
69. Karol Chowaniec 
70. Eryk Gawron 
71. Leszek Dyrda 
72. Eugeniusz Zgrzędek 
73. Mariusz Sielski 
74. Bogumił Kosowski  
75. Krzysztof Jędrośka 
76. Edeltrauda Szolc 
77. Tadeusz Kosteczka 
78. Władysław Kasprzak 
79. Mirela Krzyściak 
80. Tomasz Filipowicz 
81. Dariusz Rybus 
82. Piotr Wawoczny 
83. Bogusława Szymiczek—Jędrośka 
84. Romana Honus 
85. Stefan Majer 
86. Zdzisław Zgrzędek 
87. Piotr Skupień 
88. Anna Jankowska 
89. Tomasz Sokołowski 
90. Kazimierz Karwacki 
91. Jacek Pająk 
92. Kazimierz Karwacki 
93. Marian Kopiec 
94. Maria Tront 
95. Adrian Kuś 
96. Marek Burek 
97. Jerzy Lanuszny 
98. Urszula Jona 
99. Łucja Barteczko 
100. Kazimierz Staszkiewicz 
101. Adrian Kałuża 
102. Eugenia Habram 
103. Henryk Mańka 
104. Ewald Brzezinka 
105. Józef Grzenkowicz 
106. Maria Jankowska 
107. Erwin Kosteczko 
108. Andrzej Pikos 
109. Henryk Zygmunt 
110. Stefania Stebel—Swoboda 
111. Janusz Grabiec 
112. Bogusław Kurdziel 
113. Stanisław Stachura 
114. Zbigniew Cyfka 
115. Krzysztof Polewka 
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Czas Bożonarodzeniowy w Pstrążnej 
 
 Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia rozpo-
częliśmy 8 grudnia. Spotkanie rozpoczęło się o zmierzchu na 
placu imprezowym za ośrodkiem zdrowia. W świetle koloro-
wych lampek, roziskrzonych choinek zebrało się około 90 
dzieci pod opieką rodziców. Najmłodsi przywołali Mikołaja 
słowami: „Święty Mikołaju, Święty Mikołaju, dzieci tu z ra-
dością na Ciebie czekają”. „Święty” zjawił się w czerwonej 
bryczce, w stroju biskupim i w asyście aniołów. Aby otrzy-
mać prezenty zebrani musieli wykazać się wiedzą o św. Mi-
kołaju, zaśpiewać piosenkę albo powiedzieć wiersz. Po rozda-
niu paczek dzieci częstowały się gorącą czekoladą.  
 Impreza Mikołajowa połączona została z drugim kier-
maszem świątecznym pod hasłem: „Zdrowie w naturze”. 
Można było nabyć naturalne produkty: maść żywokostową, 
syrop czosnkowy, syrop z kwiatów i owoców bzu czarnego, 
domowe soki z winogron i wieloowocowe, mleko prosto od 
krowy, smalec ze skwarkami oraz domowe świąteczne pier-
niczki. 
 Wszystko to odbyło się z inicjatywy Sołtysa wsi 
Pstrążna – Bernadety Gajda przy współpracy Pań z Koła Go-
spodyń Wiejskich. Sołtys dziękuję ludziom dobrego serca, 
którzy pomogli ufundować paczki dla dzieci oraz Paniom z 
Koła.  
 Zapraszam do dalszej współpracy – sołtys Bernadeta 
Gajda 
 

Spotkanie opłatkowe dla chorych i starszych pa-
rafian 
 
  14 grudnia 2017r. po raz trzeci Proboszcz parafii 
Pstrążna zorganizował spotkanie opłatkowe dla osób star-
szych oraz chorych. Odbyło się w sali OSP Dzimierz. Wzięło 
w nim udział około 40 osób. Uczestnicy spotkania mieli oka-
zję przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć sakrament cho-
rych, uczestniczyć we Mszy św. Następnie wszyscy przeła-
mali się opłatkiem, składali sobie życzenia, wspólnie kolędo-
wali oraz częstowali się herbatą, kawą i kołaczem. Wiele 
osób było wzruszonych do łez. Były też puste miejsca przy 
stole po tych, którzy odeszli do wieczności.  
 Pomocą w organizacji służyli prezes OSP Dzimierz p. 
Zbigniew Depta, sołtysi Pstrążnej i Dzimierza – Bernadeta 
Gajda i Gabriel Patron oraz członkinie KGW Dzimierz. 
 

Powitanie Nowego Roku 
 
 W noc sylwestrową chętni mieszkańcy 
Pstrążnej spotkali się na placu imprezowym przy 
ośrodku zdrowia, aby wspólnie powitać Nowy 
2018 Rok. O północy obecni wznieśli toast, złoży-
li sobie życzenia. Po krótkiej zabawie przeszliśmy 
do kościoła na wspólne kolędowanie i pierwsze w 
Nowym Roku błogosławieństwo sakramentalne. 
 

Szlakiem pięknych stajenek 
 
 3 stycznia 2018r. z inicjatywy ks. Probosz-
cza Edwarda Fórmanowskiego wyjechaliśmy na 
wspólne kolędowanie do największej w Europie i 
w Polsce stajenki w Panewnikach. Po obejrzeniu 
trzech stajenek przeszliśmy do klasztoru 
S.S.N.M.P., do którego należy mieszkanka naszej 
wsi – siostra Eliana. Po Mszy św. Siostry poczę-
stowały nas kawą i herbatą. Następnie udaliśmy 

się do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Złożyliśmy 
pokłon Dzieciątku Bożemu i zaśpiewali kolędy. Z kolei poje-
chaliśmy do zabytkowego kościoła św. Barbary w Chorzo-
wie. Jest to rodzinna parafia naszego ks.Proboszcza, który 
bardzo szczegółowo przedstawił historię parafii i kościoła.  
 Organizacją pielgrzymki zajęła się członkini Rady 
Sołeckiej p.Dorota Nitner. 
 Zakończeniem obchodów Świąt Bożego Narodzenia w 
Pstrążnej był 16 stycznia br. wyjazd do Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie na przepiękne Jasełka. Wyjazd 
zorganizowała p.Dorota Nitner. Dziękujemy! 

 
Orszak Trzech Króli w Pstrążnej 
 
 Rzecz niebywała. Trzej Magowie ze Wschodu przyby-
li za światłem pięknej gwiazdy aż do pstrąskiego Betlejem, 
żeby pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. Po raz drugi 
w historii wsi i parafii Pstrążna ulicami przeszedł Orszak 
Trzech Króli. Za Kacprem, Melchiorem i Baltazarem w praw-
dziwie królewskich strojach, konno, za nimi podążali naj-
młodsi w wózkach, starsze dzieci przebrane za aniołów i pa-
stuszków. Następnie kroczyli zaproszeni goście: Starosta 
pow. rybnickiego p. D.Mrowiec, Wójt Gminy Lyski p. 
G.Gryt, Przewodniczący Rady Gminy p. G.Dudek, radni p. 
B.Nowok, p. S.Niestrój, Przewodnicząca KGW p. A.Rusok, 
ks.Proboszcz E.Fórmanowski i spora liczba chętnych uczest-
ników Orszaku w koronach na głowach. Królowie złożyli 
pokłon i dary Dzieciątku: symboliczną mirę, kadzidło i złoto. 
Świętą rodzinę stanowiły dzieci w asyście aniołów i pastusz-
ków. Szczególną sympatię, nie tylko u dzieci, wzbudzały ży-
we zwierzątka: wołek, owce, kucyk, kury, kaczki, króliki i 
przepiórki. Po zrobieniu zdjęć na tle Trzech Królów i zwie-
rzątek rozpoczęło się „królewskie biesiadowanie”: konkurs 
kolęd z nagrodami dla dzieci, można było napić się gorącej 
kawy, herbaty, czekolady, zjeść smaczną „dymiącą” gro-
chówkę. Wszystkie dzieci zostały poczęstowane słodyczami. 
Myślą przewodnią uroczystości było międzynarodowe, eku-
meniczne hasło: „Bóg jest dla nas wszystkich”. 
 Całością kierowała Sołtys Wsi Pstrążna Bernadeta 
Gajda, która po raz drugi była inicjatorką i główną organiza-
torką uroczystości. Dziękuje wszystkim, którzy ofiarowali 
swoją pomoc, zaangażowanie i wsparcie. 
 

sołtys Bernadeta Gajda  
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Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! 

 

Noc. Wielki pożar. Siedem jednostek straży pożarnej wal-
czy z żywiołem. Do kierującego akcja podchodzi jakiś fa-

cet:  
- Jak wam idzie? Nikt ze strażaków nie ucierpiał?!  
- Niestety - odpowiada strażak - Dwóch naszych ludzi zo-
stało w płomieniach, a sześciu jest ciężko poparzonych. 
Ale za to wynieśliśmy z budynku szesnaście osób. Trwa 
reanimacja...  
- Szesnaście osób?! Przecież tam był tylko ochroniarz!  
- Skąd pan wie?! Kim pan jest?  
- Kierownikiem tego prosektorium...  

 

 

Strażak ratuje staruszkę z płonącego mieszkania.  
- Proszę zacisnąć zęby!- krzyczy znosząc ja w dół po dra-
binie.  
- W takim razie musimy wrócić na górę, zostały na półce 
w łazience!  

 

 

Dowódca straży pożarnej wchodzi do dyżurki.  
Powoli nastawia wodę na kawę i zapala papierosa.  
Po upływie kilkunastu minut mówi do strażaków:  
- Panowie powoli się zbierajmy urząd skarbowy się pali.  

 

 

Z płonącego budynku strażak wynosi na ramionach pięk-

ną, nagą dziewczynę:  
- Dziękuję panu, to był prawdziwy wyczyn!  
- Rzeczywiście, nieźle musiałem się namęczyć, żeby nie 
dopuścić do pani żadnego z moich kolegów!  

 

 

Dyżurujący przy telefonie strażak odbiera zgłoszenie o 

pożarze i odpowiada do słuchawki:  
- Niestety, wszystkie wozy wyjechały na akcje gaszenia, 
nic nie mogę na to poradzić.  
Gdy odłożył słuchawkę, siedzący obok niego kolega mó-
wi:  
- Zwariowałeś?! Przecież wszystkie wozy są wolne!  
- Tak, ale to pali się domek mojej teściowej.  

 

 

W straży pożarnej dzwoni telefon:  
- Dzień dobry, czy to ZUS?  
- ZUS spłonął.  
Po pięciu minutach znowu dzwoni telefon.  
- Dzień dobry, czy to ZUS?  
- ZUS spłonął.  
Po następnych pięciu minutach znowu dzwoni telefon.  
- Dzień dobry, czy to ZUS?  
- Ile razy mam panu powtarzać, że ZUS spłonął! - odpo-
wiada wściekły strażak.  
- Ale jak przyjemnie tego posłuchać.  

 

Sposób na gładkie usta zimą i nie tylko – cukro-
wy peeling 

 

 Ma-
rzysz o aksa-
mitnych 
ustach? Wy-
próbuj nasz 
prosty prze-
pis!   

 

 Przepis 
jest łatwy i szybki w wykonaniu, a efekty zauważysz już po 
pierwszym zastosowaniu. Składniki potrzebne do jego wyko-
nania posiada chyba każdy w swojej kuchni. Usta dzięki nie-
mu staną się miękkie i dobrze nawilżone.   

 

Peeling z cukru do ust 

Składniki:  

1 łyżeczka białego cu-
kru, 

1 łyżeczka miodu, 

1 łyżeczka oliwy z oli-
wek.  

 

 Przygotowanie. Wszystkie składniki dokładnie zmie-
szaj ze sobą tworząc jednolitą masę i umieść gotowy produkt 
w małym zamykanym pojemniku np. po kremie do twarzy. 
Niewielką ilość nabierz na palec i powoli, okrężnymi ruchami 
masuj usta. Po zakończonym peelingu zmyj nadmiar. W na-
stępnym kroku weź swój ulubiony balsam bądź masełko do 
ust i wmasuj je. Najlepiej użyć tych na bazie masła shea, ma-
sła kakaowego lub/i z dodatkiem wosku pszczelego, który 
nawilża i natłuszcza usta oraz zapewnia niezbędną ochronę. 
Dobrze jest gdy produkt -  będzie zawierać również olej jojo-
ba lub miód – te składniki sprawią, że usta staną się kusząco 
miękkie. Pozostałą ilość masy szczelnie zamknąć w naszym 
pojemniku i odstawić na kolejny zabieg. Peeling stosować 
najlepiej raz/dwa razy w tygodniu. Regularne stosowanie 
poprawia kondycję i ukrwienie ust oraz usuwa obumarły na-
skórek i sprawia, że stają się miękkie, jędrne i zadbane.  

 

 Przepis można oczywiście lekko zmodyfikować za-
mieniając np.  cukier biały na brązowy, oliwę z oliwek na olej 
jojoba lub olej kokosowy, a nawet do przygotowanej mie-
szanki dodać witaminę E itp.  

 

 Dobrym urozmaiceniem smakowo - zapachowym bę-
dzie dodanie do masy soku z grejpfruta lub ekstraktu wanilio-
wego, bądź zmiksowaną truskawkę. 

 

Małgorzata Wanat, 

Za  http://wizaz.pl 

 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,noc-wielki-pozar-siedem
http://kawaly.tja.pl/dowcip,noc-wielki-pozar-siedem
http://kawaly.tja.pl/dowcip,noc-wielki-pozar-siedem
http://kawaly.tja.pl/dowcip,noc-wielki-pozar-siedem
http://kawaly.tja.pl/dowcip,noc-wielki-pozar-siedem
http://kawaly.tja.pl/dowcip,noc-wielki-pozar-siedem
http://kawaly.tja.pl/dowcip,noc-wielki-pozar-siedem
http://kawaly.tja.pl/dowcip,noc-wielki-pozar-siedem
http://kawaly.tja.pl/dowcip,noc-wielki-pozar-siedem
http://kawaly.tja.pl/dowcip,noc-wielki-pozar-siedem
http://kawaly.tja.pl/dowcip,noc-wielki-pozar-siedem
http://kawaly.tja.pl/dowcip,strazak-ratuje-staruszke-z-plonacego
http://kawaly.tja.pl/dowcip,strazak-ratuje-staruszke-z-plonacego
http://kawaly.tja.pl/dowcip,strazak-ratuje-staruszke-z-plonacego
http://kawaly.tja.pl/dowcip,strazak-ratuje-staruszke-z-plonacego
http://kawaly.tja.pl/dowcip,strazak-ratuje-staruszke-z-plonacego
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dowodca-strazy-pozarnej-wchodzi-do
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dowodca-strazy-pozarnej-wchodzi-do
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dowodca-strazy-pozarnej-wchodzi-do
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dowodca-strazy-pozarnej-wchodzi-do
http://kawaly.tja.pl/dowcip,z-plonacego-budynku-strazak-wynosi-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,z-plonacego-budynku-strazak-wynosi-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,z-plonacego-budynku-strazak-wynosi-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,z-plonacego-budynku-strazak-wynosi-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,z-plonacego-budynku-strazak-wynosi-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyzurujacy-przy-telefonie-strazak
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyzurujacy-przy-telefonie-strazak
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyzurujacy-przy-telefonie-strazak
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyzurujacy-przy-telefonie-strazak
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyzurujacy-przy-telefonie-strazak
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyzurujacy-przy-telefonie-strazak
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyzurujacy-przy-telefonie-strazak
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyzurujacy-przy-telefonie-strazak
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-strazy-pozarnej-dzwoni-telefon-dzien
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-strazy-pozarnej-dzwoni-telefon-dzien
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-strazy-pozarnej-dzwoni-telefon-dzien
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-strazy-pozarnej-dzwoni-telefon-dzien
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-strazy-pozarnej-dzwoni-telefon-dzien
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-strazy-pozarnej-dzwoni-telefon-dzien
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-strazy-pozarnej-dzwoni-telefon-dzien
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-strazy-pozarnej-dzwoni-telefon-dzien
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-strazy-pozarnej-dzwoni-telefon-dzien
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-strazy-pozarnej-dzwoni-telefon-dzien
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-strazy-pozarnej-dzwoni-telefon-dzien


KLUKA 385/15 stycznia 2018 PRZEGLĄD  TWÓRCZOŚCI... 16 

Towarzystwo Śpiewu „Cecylia” - Jaki był rok 
2017? 
 
 Z nowym rokiem mamy plany marzenia, nadzieje i za-
stanawiamy się jaki on będzie, lepszy czy gorszy od minione-
go. 
 Towarzystwo Śpiewu „Cecylia” może uznać rok 2017 
za udany i pracowity. Styczeń to tradycyjnie miesiąc kolędo-
wania . Chóry dają koncerty kolędowe w swoich parafiach, ale 
także występują na zaproszenia innych chórów w różnych ko-
ściołach. My, tradycyjnie coroczne kolędowanie rozpoczęli-
śmy w Krzyżanowicach. Potem śpiewaliśmy w naszym koście-
le św. Jerzego w Rydułtowach, oraz na zaproszenie chóru 
„Jadwiga” w Radlinie II. 
 Jak mówi nazwa „chór” - to artyści np. śpiewający pod-
czas różnych świat i obrzędów czy to katolickich czy świec-
kich. Tak więc chór „Cecylia” swoimi występami uświetnia 
różne uroczystości w naszym mieście, w ościennych miejsco-
wościach czy też śpiewamy u zaprzyjaźnionych chórów na 
Zaolziu (Czechy). Do ważnych występów w minionym roku 
należała oprawa muzyczna mszy świętej w 25. rocznicę odzy-
skania samorządności przez nasze miasto oraz udział w uro-
czystej sesji Rady Miasta Rydułtowy (koncert i sesja w RCK). 
Był udział w „Święcie flagi” oraz w corocznym zlocie chórów 
(maj) okręgu rybnickiego w Niedobczycach.  Były to wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych, ludowych oraz biesiadnych. 
W Rybniku, w czerwcu śpiewaliśmy na rynku podczas obcho-
dów „Dni Seniora”. 
 Po wakacjach nastąpiły w chórze pewne zmiany. Po 
latach odeszła nasza wspaniała dyrygentka Donata Miłowska. 
Tak się nieraz w życiu układa, że trzeba podjąć trudną decyzją 
i z czegoś zrezygnować. Była to trudna decyzja i dla chórzy-
stów. Obopólna współpraca układała się bardzo dobrze. Dali-
śmy z panią Donatą wiele wspaniałych występów. Zdobyliśmy 
wiele nagród, pucharów, dyplomów i dużo uznania wśród pu-
bliczności, a to dla śpiewaków bardzo ważne. Dziękujemy, 
pani Donato za te wspaniałe lata  i za kunszt, który nam pani 
przekazała. 
 Ale nic nie może zostać puste. Po staraniach, rozmo-
wach i poszukiwaniach nasz chór od września prowadzi pani 
Ziglinda Lampert—Raszyńska z Rybnika, znana z działalności 
na rzecz kultury śpiewaczej i z wielu sukcesów w zdobywaniu 
nagród. Myślę, że współpraca układa się dobrze i zaowocuje 
wspaniałymi koncertami., bo my chcemy śpiewać i występo-
wać, pomimo różnych trudności.  
 Co dwa lata w październiku organizujemy Festiwal 
Pieśni z Pogranicza, na który zapraszamy zaprzyjaźnione chóry 
z Czech i Polski. Była to już IV edycja tego polsko—czeskiego 
śpiewania, które rozpoczyna się rano warsztatami muzycznymi 
a kończy Koncertem Galowym w wykonaniu wszystkich 
uczestników Festiwalu. W tej edycji brały udział 3 chóry cze-
skie i 3 polskie. Listopad — to Koncert Finałowy o Puchar 
Przechodni Prezesa Okręgu Rybnickiego im. Reinholda Tronta 
(pochodził z Rydułtów i był prezesem chóru „Cecylia”. Była to 
jubileuszowa 40. edycja Pucharu. Ocenianych było 9 chórów a 
wystąpiło siedem. W ogólnym podsumowaniu zajęliśmy 5. 
miejsce. 
 Towarzystwa Śpiewu „Cecylia”, bo taka jest poprawna 
nazwa naszego chóru daje oprawę muzyczną podczas mszy, 
ślubów, pogrzebów, mszy jubileuszowych, święta Bożego Na-
rodzenia, Święta Niepodległości czy różnych przeglądów pie-
śni sakralnej. Często występujemy podczas koncertów organi-
zowanych przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów. 
 Myślę, że 2017 rok był pomyślny i udany dla członków 
„Cecylii” i przyniósł nam dużo zadowolenia, satysfakcji i dał 
siły do dalszego śpiewania i występów.  
Jak każdy mamy marzenia: zdrowia, dobrego głosu, powięk-
szenia liczby chórzystów( zwłaszcza panów) i śpiewania dla 

tych, którzy lubią nas słuchać i przychodzą na nasze koncerty.
 Mamy nowy 2018 rok. Co nam przyniesie, jakie nowe 
wyzwania? Ale trzeba wziąć się do roboty, bo w styczniu tra-
dycyjnie rozpoczynamy kolędowanie. Pierwszy koncert będzie 
się 7 stycznia w naszym kościele w Rydułtowach, potem śpie-
wamy 21 stycznia w Radoszowach i 28 stycznia w Jejkowi-
cach. Rok ten będzie dla chóru „Cecylia” bardzo ważny jesz-
cze z  jednego powodu: będziemy świętować jubileusz 110-
lecia śpiewaczej działalności chóru. Jesteśmy jednym z najstar-
szych chórów na Śląsku i w Polsce.  „Cecylia” to mały chór, 
ale silny duchem i ważne jest to, że nadal działa i śpiewa już 
ponad wiek. 

Cześć pieśni! 
Elżbieta Jankowska 

 

Koncert kolęd 
 

W  kościele św. Jerzego w Rydułtowach 7 stycznia, 
jak co roku, odbyło się tradycyjne kolędowanie. Organizato-
rem koncertu było Towarzystwo Śpiewu „Cecylia”. Dla słu-
chaczy, którzy tak licznie przyszli do świątyni, by wysłuchać 
pięknych kolęd, które tylko śpiewamy i słuchamy raz w roku, 
zaśpiewały cztery chóry. Były to „Regina Apostolorum” z 
Rybnika, chór „Spójnia” z Marklowic, chór „Hiacyntus” z Ra-
doszów oraz chór „Cecylia” - gospodarz koncertu. Chóry wy-
konywały po 4 kolędy, każdą  w innym klimacie. Myślę, że 
koncert niedzielny był ciekawy i zróżnicowany jeżeli chodzi o 
wykonanie czy repertuar. 

Ten koncert był dla chóru „Hiacyntus” z Radoszów 
debiutanckim występem przed tak liczną publicznością.  Chór 
powstał w grudniu 2016 roku przy kościele św. Jacka w Rado-
szowach. Dyrygentem chóru jest Marcin Skut, który pełni też 
w kościele funkcję organisty. Chór liczy 26 członków i, co jest 
bardzo ważne dla chóralnego śpiewania, śpiewa w nim 10 pa-
nów. Cieszy, że ludzie chcą śpiewać, poświęcić swój wolny 
czas na próby czy wyjazdy koncertowe. 

Tak więc mamy w Rydułtowach trzy chóry. Najstar-
szy „Cecylia” w tym roku obchodzi 110 lat istnienia, chór 
„Lira” oraz najmłodszy „Hiacyntus”. Według opinii chór ten 
zaprezentował się całkiem dobrze, zarówno pod względem 
repertuarowym jak i wykonawczym. Powodzenia na tej trudnej 
śpiewaczej drodze. Po udanym kolędowym koncercie wszyscy 
wykonawcy spotkali się w Oratorium św. Józefa przy małym 
poczęstunku zorganizowanym przez chór „Cecylia”. 

21 stycznia „Cecylia” śpiewa w Radoszowach, w ko-
ściele św. Jacka.  

Zapraszamy! 
 

Elżbieta Jankowska 
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Towarzystwo Śpiewu „Cecylia” - Jaki był rok 
2017? 
 
 Z nowym rokiem mamy plany marzenia, nadzieje i za-
stanawiamy się jaki on będzie, lepszy czy gorszy od minione-
go. 
 Towarzystwo Śpiewu „Cecylia” może uznać rok 2017 
za udany i pracowity. Styczeń to tradycyjnie miesiąc kolędo-
wania . Chóry dają koncerty kolędowe w swoich parafiach, ale 
także występują na zaproszenia innych chórów w różnych ko-
ściołach. My, tradycyjnie coroczne kolędowanie rozpoczęli-
śmy w Krzyżanowicach. Potem śpiewaliśmy w naszym koście-
le św. Jerzego w Rydułtowach, oraz na zaproszenie chóru 
„Jadwiga” w Radlinie II. 
 Jak mówi nazwa „chór” - to artyści np. śpiewający pod-
czas różnych świat i obrzędów czy to katolickich czy świec-
kich. Tak więc chór „Cecylia” swoimi występami uświetnia 
różne uroczystości w naszym mieście, w ościennych miejsco-
wościach czy też śpiewamy u zaprzyjaźnionych chórów na 
Zaolziu (Czechy). Do ważnych występów w minionym roku 
należała oprawa muzyczna mszy świętej w 25. rocznicę odzy-
skania samorządności przez nasze miasto oraz udział w uro-
czystej sesji Rady Miasta Rydułtowy (koncert i sesja w RCK). 
Był udział w „Święcie flagi” oraz w corocznym zlocie chórów 
(maj) okręgu rybnickiego w Niedobczycach.  Były to wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych, ludowych oraz biesiadnych. 
W Rybniku, w czerwcu śpiewaliśmy na rynku podczas obcho-
dów „Dni Seniora”. 
 Po wakacjach nastąpiły w chórze pewne zmiany. Po 
latach odeszła nasza wspaniała dyrygentka Donata Miłowska. 
Tak się nieraz w życiu układa, że trzeba podjąć trudną decyzją 
i z czegoś zrezygnować. Była to trudna decyzja i dla chórzy-
stów. Obopólna współpraca układała się bardzo dobrze. Dali-
śmy z panią Donatą wiele wspaniałych występów. Zdobyliśmy 
wiele nagród, pucharów, dyplomów i dużo uznania wśród pu-
bliczności, a to dla śpiewaków bardzo ważne. Dziękujemy, 
pani Donato za te wspaniałe lata  i za kunszt, który nam pani 
przekazała. 
 Ale nic nie może zostać puste. Po staraniach, rozmo-
wach i poszukiwaniach nasz chór od września prowadzi pani 
Ziglinda Lampert—Raszyńska z Rybnika, znana z działalności 
na rzecz kultury śpiewaczej i z wielu sukcesów w zdobywaniu 
nagród. Myślę, że współpraca układa się dobrze i zaowocuje 
wspaniałymi koncertami., bo my chcemy śpiewać i występo-
wać, pomimo różnych trudności.  
 Co dwa lata w październiku organizujemy Festiwal 
Pieśni z Pogranicza, na który zapraszamy zaprzyjaźnione chóry 
z Czech i Polski. Była to już IV edycja tego polsko—czeskiego 
śpiewania, które rozpoczyna się rano warsztatami muzycznymi 
a kończy Koncertem Galowym w wykonaniu wszystkich 
uczestników Festiwalu. W tej edycji brały udział 3 chóry cze-
skie i 3 polskie. Listopad — to Koncert Finałowy o Puchar 
Przechodni Prezesa Okręgu Rybnickiego im. Reinholda Tronta 
(pochodził z Rydułtów i był prezesem chóru „Cecylia”. Była to 
jubileuszowa 40. edycja Pucharu. Ocenianych było 9 chórów a 
wystąpiło siedem. W ogólnym podsumowaniu zajęliśmy 5. 
miejsce. 
 Towarzystwa Śpiewu „Cecylia”, bo taka jest poprawna 
nazwa naszego chóru daje oprawę muzyczną podczas mszy, 
ślubów, pogrzebów, mszy jubileuszowych, święta Bożego Na-
rodzenia, Święta Niepodległości czy różnych przeglądów pie-
śni sakralnej. Często występujemy podczas koncertów organi-
zowanych przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów. 
 Myślę, że 2017 rok był pomyślny i udany dla członków 
„Cecylii” i przyniósł nam dużo zadowolenia, satysfakcji i dał 
siły do dalszego śpiewania i występów.  
Jak każdy mamy marzenia: zdrowia, dobrego głosu, powięk-
szenia liczby chórzystów( zwłaszcza panów) i śpiewania dla 

tych, którzy lubią nas słuchać i przychodzą na nasze koncerty.
 Mamy nowy 2018 rok. Co nam przyniesie, jakie nowe 
wyzwania? Ale trzeba wziąć się do roboty, bo w styczniu tra-
dycyjnie rozpoczynamy kolędowanie. Pierwszy koncert będzie 
się 7 stycznia w naszym kościele w Rydułtowach, potem śpie-
wamy 21 stycznia w Radoszowach i 28 stycznia w Jejkowi-
cach. Rok ten będzie dla chóru „Cecylia” bardzo ważny jesz-
cze z  jednego powodu: będziemy świętować jubileusz 110-
lecia śpiewaczej działalności chóru. Jesteśmy jednym z najstar-
szych chórów na Śląsku i w Polsce.  „Cecylia” to mały chór, 
ale silny duchem i ważne jest to, że nadal działa i śpiewa już 
ponad wiek. 

Cześć pieśni! 
Elżbieta Jankowska 

 

Koncert kolęd 
 

W  kościele św. Jerzego w Rydułtowach 7 stycznia, 
jak co roku, odbyło się tradycyjne kolędowanie. Organizato-
rem koncertu było Towarzystwo Śpiewu „Cecylia”. Dla słu-
chaczy, którzy tak licznie przyszli do świątyni, by wysłuchać 
pięknych kolęd, które tylko śpiewamy i słuchamy raz w roku, 
zaśpiewały cztery chóry. Były to „Regina Apostolorum” z 
Rybnika, chór „Spójnia” z Marklowic, chór „Hiacyntus” z Ra-
doszów oraz chór „Cecylia” - gospodarz koncertu. Chóry wy-
konywały po 4 kolędy, każdą  w innym klimacie. Myślę, że 
koncert niedzielny był ciekawy i zróżnicowany jeżeli chodzi o 
wykonanie czy repertuar. 

Ten koncert był dla chóru „Hiacyntus” z Radoszów 
debiutanckim występem przed tak liczną publicznością.  Chór 
powstał w grudniu 2016 roku przy kościele św. Jacka w Rado-
szowach. Dyrygentem chóru jest Marcin Skut, który pełni też 
w kościele funkcję organisty. Chór liczy 26 członków i, co jest 
bardzo ważne dla chóralnego śpiewania, śpiewa w nim 10 pa-
nów. Cieszy, że ludzie chcą śpiewać, poświęcić swój wolny 
czas na próby czy wyjazdy koncertowe. 

Tak więc mamy w Rydułtowach trzy chóry. Najstar-
szy „Cecylia” w tym roku obchodzi 110 lat istnienia, chór 
„Lira” oraz najmłodszy „Hiacyntus”. Według opinii chór ten 
zaprezentował się całkiem dobrze, zarówno pod względem 
repertuarowym jak i wykonawczym. Powodzenia na tej trudnej 
śpiewaczej drodze. Po udanym kolędowym koncercie wszyscy 
wykonawcy spotkali się w Oratorium św. Józefa przy małym 
poczęstunku zorganizowanym przez chór „Cecylia”. 

21 stycznia „Cecylia” śpiewa w Radoszowach, w ko-
ściele św. Jacka.  

Zapraszamy! 
 

Elżbieta Jankowska 

Złudna pogaducha latorośli 
 

Dosyć długo zastanawiałam się nad tematem komu-
nikacji wśród współczesnej młodzieży. W jaki sposób komu-
nikują się między sobą, i do jakich konsekwencji prowadzi 
niewerbalny sposób porozumiewania się między sobą. 
Współczesna cywilizacja doprowadza bowiem do spłycenia 
komunikacji werbalnej.  

Szybki i sprawny rozwój techniki, doprowadził do 
sytuacji, w której można skontaktować się z drugim człowie-
kiem, będącym nawet na drugim kontynencie w kilka sekund. 
Z jednej strony jest to nadzwyczaj wygodna forma komunika-
cji, z drugiej zaś powodująca utratę potrzeby prawdziwej roz-
mowy. Współczesna młodzież, i nie tylko do swobodnej ko-
munikacji międzyludzkiej potrzebuje telefonu komórkowego. 
To małe urządzenie spowodowało istną rewolucję w sposobie 
komunikowania się. Z telefonu korzystamy wszędzie. W 
obecnych czasach posiadanie telefonu komórkowego stało się 
praktycznie obowiązkiem. Niegdyś tak zwane „komórki” 
były niezwykle przydane w sytuacjach kryzysowych. Niestety 
tak było kiedyś. Obecnie niemal każdy z nas ma przy sobie 
komórkę, z którą nie rozstaje się nigdy. To, z pozoru małe, 
niewinne urządzenie ograbia nas z wolnego czasu, uniemożli-
wiając nam organizację sfery prywatnej swojego życia. Po-
dobna sytuacja wygląda z Internetem. Dzięki niemu możemy 
rozmawiać na czacie, rozmawiać za pomocą mikrofonu i ka-
mery czy też korzystać z poczty elektronicznej. W ciągu kilku 
sekund możemy uczestniczyć w rozmowie stanowiącej swoi-
sty kontakt różnych ludzi ze sobą. Mamy możliwość komuni-
kowania się o każdej porze. Z jednej strony komunikacja wir-
tualna daje nam wiele możliwości, ułatwiając przy tym życie, 
z drugiej – oddala nas od siebie.  

Spotkania w wirtualnym świecie, zwłaszcza dla na-
szej młodzieży zaczęły nawet zastępować rzeczywistość. 
Rozmowa na tak zwanym czacie pozwala na kreowanie swo-
jej osobowości w dowolny sposób. Możemy wypowiadać się 
w sposób, jaki chcemy, być kim chcemy. Sytuacja taka pro-
wadzi do ogromnych konsekwencji. Młodzi ludzie uciekając 
od prawdziwego życia, zaczynają swoją grę, uchodząc przez 
to za kogoś, kim tak naprawdę nie są. Młodzi ludzie nie po-
trafią nawiązać zdrowych relacji z drugim człowiekiem w tak 
zwanym realu. Dla nich wygodniejszą formą jest spotkanie w 
sieci. Tacy ludzie przestają uczestniczyć w życiu społecznym. 
Często są zagubieni i samotni. Zabieranie laptopa do łóżka po 
to, by móc ‘’pogadać’’ z przyjacielem z sieci, staje się czymś 
nie tyle normalnym, jak koniecznym.  

Jak wygląda świat przedstawiający współczesną 
młodzież?  

Opisałabym to w kilku zdaniach. Po naszych ulicach 
chodzą technologiczne hybrydy ludzkie, które zamiast uśmie-
chu, wysyłają sobie emotikonki. Wgapiają się w swoje smart-
fony, wolą surfować po internecie i grać, niż pogadać ze sobą 
twarzą w twarz. Żal mi tych ludzi. My, ich rodzice, dziadko-
wie, będąc w ich wieku, biegaliśmy po dworze, oblegaliśmy 
trzepaki, bawiliśmy się w dwa ognie i podchody. Czy te cza-
sy, naprawdę odeszły w zapomnienie? 
 

Drodzy Nastolatkowie, chciałabym zachęcić Was do 
chwili refleksji na temat kontaktów międzyludzkich. Może 
warto wyjść z domu, umówić się na prawdziwe spotkanie 
przy kawie? 

Może warto odłożyć na chwilę świat wirtualny i 
przenieść się do tego realnego, który również może być cieka-
wy. Może warto przekonać się, jak cenny jest prawdziwy 
uśmiech przyjaciela, o wiele przyjemniejszy niż ‘’buźka’’ 
wysłana w postaci emotikona?  

Tutaj również apel do rodziców  i opiekunów na-
szych dzieci! 

My – ich rodzice – nie do końca zdajemy sobie spra-
wę z tego, co robią nasze pociechy. Nie jesteśmy świadomi, 
jak bardzo ranimy swoje dzieci, pozwalając im zapomnieć o 
prawdziwych kontaktach międzyludzkich. Uzależnienie od 
komputera niejednokrotnie rozwija się na oczach samych 
rodziców, którzy bagatelizują problem. Uważają, że skoro 
nastolatek spędza dużo czasu w sieci, to znaczy, że zdobywa 
nowe wiadomości, uczy się, poszerza swoje horyzonty. Może 
warto przyjrzeć się sytuacji z bliska?  

Ania G. 

 

 

Rok zespołu taneczno-śpiewaczego z Dzimierzy 

 Rok działalności to niby niedługo, ale trzeba pamiętać, 

że najpierw znaliśmy panie z Dzimierza występujące jako 

grupa taneczna pod nazwą Wesołe Kruszynki. Mia-

ły znakomite występy w wielu miejscowościach, w tym dwu-

krotnie w Rydułtowach - korzystając z naszego zaproszenia. 

Teraz od roku działa nowa grupa, tym razem śpiewacza zało-

żona przez p. Małgorzatę Surma, zaś prowadzącym ze-

spół jest p. Zbyszek Niestrój. W programie zespól ma pieśni 

religijne, ludowe i biesiadne i takie też usłyszeliśmy w ich 

wykonaniu na uroczystym "roczku", który odbył się w sali 

OSP w Dzimierzy. Przybyły zaproszone delegacje, reprezen-

tujące zaprzyjaźnione zespoły regionalne, Sołtysi, Wójt Gmi-

ny Lyski Grzegorz Gryt, Członek Zarządu Woj. Śląskiego p. 

Bronisław Karasek, p. Jadwiga Gajewska reprezentująca PZ 

Kółek Rolniczych, miejscowy ks. Proboszcz, delegacje OSP 

gminy Lyski, zespół śpiewaczy z Suminy i nasza męska dele-

gacja w składzie: J. Adamczyk, St. Płoński i Hen-

ryk Machnik. Gospodarze po powitaniu przedstawili krótką 

historię zespołu i  osiągnięcia, a potem były życzenia i gratu-

lacje od przedstawicieli Władz i delegacji. Dowcipne rymo-

wane życzenia złożyła delegacja zespołu Gołężanki a nasza 

delegacja uczyniła to śpiewająco w czym pomogły nam panie 

Dorota i Basia z zespołu Rzuchowianki. Po życzeniach go-

spodynie zaśpiewały kilka pieśni religijnych a po przerwie 

kilka pięknych pieśni ludowych prezentując przy tym drugi 

zestaw strojów. W przerwie zaprezentował się zespół z Sumi-

ny i teraz gmina może pochwalić się sukcesem organizacyj-

nym bo w każdej już miejscowości działa jakiś zespół 

śpiewaczy.  Nie zabrakło poczęstunku, toastu dobrej kawy, po 

prostu była to dobrze przygotowana i przeprowadzona impre-

za jubileuszowa. Życzymy pięknym i życzliwym Dzimierzan-

kom wielu jubileuszy i sukcesów na wielu estradach. 

                                                            Henryk Machnik 

https://poczta.interia.pl/next/?uid=44dc3db34dab8cc9
https://poczta.interia.pl/next/?uid=44dc3db34dab8cc9
http://jest.zbyszek/
https://poczta.interia.pl/next/?uid=44dc3db34dab8cc9
http://machnik.gospodarze/
https://poczta.interia.pl/next/?uid=44dc3db34dab8cc9
http://piewaczy.nie/


KLUKA 385/15 stycznia 2018 DEPUTATY WĘGLOWE 18 
Informacja Prasowa Biura Poselskiego Posła 
Krzysztofa Gadowskiego 
 
 Poseł Gadowski walczy o sieroty i wdowy – czyny nie 
słowa ! 
  
 Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z dnia 12 
października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z 
tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla nie uwzględniała w 
swojej materii wdów i sierot po górnikach, którzy nie dożyli 
emerytury czy renty.  
  
 „Po raz kolejny Prawo i Sprawie-
dliwość sortuje rodziny górnicze. Przy-
kładem tego jest ustawa o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu prawa do 
bezpłatnego węgla. Ten podział dotyka 
dziś sieroty i wdowy po  zmarłych górni-
kach, którzy ciężko pracując pod ziemią 
narażając swoje zdrowie i życie zginęli 
na stanowisku pracy i nie dożyli emery-
tury i renty.  
 
 Rząd PiS najpierw dawał wielkie 
nadzieje. Jeszcze nie tak dawno w paź-
dzierniku, w Sejmie, w świetle kamer 
obecny Premier w tedy minister finan-
sów z ministrem energii i posłami PiS 
obiecywali 10 tyś zł rekompensaty dla 
wszystkich sierot i wdów po górnikach. 
Teraz przyszło wielkie rozczarowanie – 
ukazała się cała prawda o obietnicach 
rządu PIS. Sieroty i wdowy po górni-
kach, którzy nie dożyli emerytury i renty 
nie otrzymają 10 tys. rekompensaty za 
utracony deputat chociaż po śmierci 
mężów, ojców deputat otrzymali aż do 
jego zawieszenia. Obiecali, oszukali 
sieroty i wdowy po górnikach.  
   

 Dziś PiS wysyła te osoby do sądów, doskonale wiedzą-
ce, że ustawa, którą uchwalili w nocy, w pośpiechu, w ciągu 
jednego dnia jest zła i nie daje tym wdowom i sierotom możli-
wości otrzymania świadczenia rekompensacyjnego.” Przygo-
towałem projek , który daje Premierowi Morawickiemu na-
rzędzie do wypłaty należne tym osobą 10 tys. tak jak w przy-
padku pozostałych górniczych rodzin.” 
 

Z inicjatywy posła Krzysztofa Gadowskiego klub 
Platformy Obywatelskiej złożył projekt ustawy do Marszałka 
Sejmu. Po nadaniu numeru temu projektowi, trafi on do pracy 
w komisji a następnie pod obrady Sejmu.  

 

Do Mieszkańców Rydułtów  

i Gmin Sąsiednich 
 
 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów już od 24 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  12 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 siedzi-

by TMR-u rozliczenia ZUS celem wypisania PIT 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy 

Za Zarząd TMR-u  
H. Machnik  

http://www.tmrrydultowy.pl
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Drogi Czytelniku! 
 
 Jeśli widzisz coś złego lub wręcz przeciwnie - chciał-
byś coś pochwalić, zapraszamy, by swoje uwagi zgłosić w 
siedzibie TMR. Z redakcją można się także kontaktować tele-
fonicznie pod nr tel. 32 414 00 66. Biuro czynne od ponie-
działku do piątku, od go Jeżeli zauważyłeś w mieście coś nie-
pokojącego, albo dz. 09:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy 
Mieszkańców do zgłaszania swych uwag i propozycji. 

Prezes TMR 
Henryk Machnik 

 

 
Psiaki i kociaki szukają domu! 
 
 Redakcja gazety „Kluka” już od miesięcy współpracuje 
z stowarzyszeniem na rzecz zwierząt „Psy, Koty i My”. Co 
miesiąc na naszych łamach prezentujemy zdjęcia czworonoż-
nych pupili, które z różnych względów straciły swój dom i 
czekają na adopcję. Wszelkie osoby, które chciałyby przygar-
nąć psiaka lub kociaka proszone są o kontakt z wodzisławskim 
stowarzyszeniem pod numerem: 605109891. Co ważne, adop-
cja jest bezpłatna, a dodatkowo finansowane jest również chi-
powanie, szczepienie, odrobaczanie i kastracja/sterylizacja 
przygarniętego czworonoga. Serdecznie zachęcam wszystkich, 
którzy mają warunki do utrzymania naszych „braci mniej-
szych” i chcieliby przygarnąć któregoś do siebie by się nie 
wahali!  
 

Łukasz Majer 

 

 
 
Dyżury członków zarządu Miejskiego Klubu 
HDK PCK w Rydułtowach 
 
 Informujemy, że dyżury członków zarządu Miejskiego 
Klubu HDK PCK w Rydułtowach odbywają się w każdy drugi 
piątek miesiąca w RCK „Feniks” od godz. 17:00 do 19:00 w 
pokoju nr 30 (tam gdzie porady prawne). 
 

 

Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach 

     

 

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla 

urodzonych w styczniu 
WSZYSTKIEGO                                    
NAJLEPSZEGO!!! 
 
Hajduk Henryk 

Warło Rudolf 

Alicja Pawełek 

Andrzej Cięciała 

Hajto Urszula 

Grabiec Janusz 

Wieczorek Maria Antonina 

Wala Grzegorz 

Kosowski Bogumił 

Kąsek Kazimierz 

 

Rutka 

Loczek 

Nona 
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Moje rozważania  
 
 Jeszcze dziś jestem pod ogromnym wrażeniem niesa-
mowitego sukcesu Kamila Stocha - 4 wygrane w Konkursie 
4 Skoczni. Jest  więc drugim człowiekiem na świecie, któremu 
udało się tego dokonać. Na drugim  przeciwnym biegunie jest 
polityka naszego rządu, która nie znajduje uznania w oczach 
nowoczesnej Europy ani też USA. Czy coś się w tej materii 
zmieni? Raczej nie - chyba, że młodzież i kobiety to zmienią, 
bo ostatnie lata pokazały że mobilizacja tych grup  do określo-
nych zmian wymusza zmiany na rządzących.  
 
 Obawy o przyszłość nie mogą przysłonić chwil  radości 
jaką nam dały Święta i Sylwester. Pięknie przystrojone miasto, 
kilkudniowy świąteczny jarmark na rynku okraszony występa-
mi zespołów i grup na pewno zasługuje na kontynuację w na-
stępnych latach choć frekwencja w poszczególnych dniach na 
jarmarku nie była nadzwyczajna. Podziękowania należą się 
organizatorowi czyli pracownikom Urzędu Miasta, wystaw-
com, pracownikom ZGK, harcerzom naszego hufca, młodzie-
ży ze Szkoły Muzycznej, którzy przed występami nagrali 
świąteczną piosenkę, zespołom Rzuchowianki, Pszowiki  i 
Klice Machnika, a w niedzielę animatorom zabaw, konkursów 
prowadzonych naprzemiennie z występami kolędowymi do-
brego zespołu pod nazwą Tyrol Band.  
 
 Oczywiście wieczór wigilijny  i kolejne  święta  to spo-
tkanie w rodzinach przeżywane na ogół wśród najbliższych, 
ale też liczny był udział w pasterkach, mszach świętych 
i koncertach. No i Sylwester - sporo prywatek ale też balów w 
lokalach i wynajętych pomieszczeniach, a mimo to nie zabra-
kło młodzieży na rydułtowskim rynku. Jak co roku (a jest to 
już tradycja od 24 lat - zapoczątkowana przez nasze TMR) 
nasze Władze złożyły Mieszkańcom serdeczne życzenia a 
potem fajerwerki, piękny pokaz sztucznych ogni, wzajemne 
życzenia, szampany, zabawa, tańce. Nas starszych zaszokowa-
ło zachowanie szalikowców i nie chodzi wcale o odpalenie rac 
wokół fontanny, ale zrobienie tego demonstracyjnego pokazu 
mając zakryte twarze i pokazując gesty niekoniecz-
nie akceptowalne. Pomimo tego incydentu było pięknie i rado-
śnie! My seniorzy z TMRu też się bawiliśmy długo, bo do 
3:00 nad ranem i miło nam było, że z osobistymi życzeniami 
przyszła p. Burmistrz Kornelia Newy, Z-ca Marcin Połomski z 
Małżonką, Z-ca Przew. Rady Miasta Barbara Wojciechowska 
z Mężem i odebraliśmy też mnóstwo telefonicznych i mailo-
wych życzeń.  
 
 Każdy z nas ma jakieś osobiste życzenia, które chciał-
by by się spełniły ale wiele z nich nie zależy od nas, więc war-
to skupić się na tych marzeniach, które są w naszym zasięgu a 
często nie są osiągane przez nasze lenistwo, przekładanie pla-

nów, udawane zabieganie i patrzenie na innych by czasem 
nam nie zarzucono, że "wychodzimy przed orkiestrę". Słysze-
liśmy o przykrych a nawet tragicznych zdarzeniach sylwestro-
wych z udziałem rozwydrzonej młodzieży (chłopców i dziew-
cząt) ale też osób starszych, nie mniej trzeba dać wiarę policji, 
która twierdzi, że ten okres świąteczny należał do wyjątko-
wo spokojnych.  
 
 Zaskakuje pogoda, jest jakby przedwiośnie, pokazują 
się krokusy i tulipany a w Ameryce sroga zima.  
 
 Dn. 9 stycznia Zarząd TMRu organizował spotkanie 
noworoczne z najaktywniejszymi Członkami. Zapewne krótka 
relacja z tego spotkania ze zdjęciami ukaże się w następnym 
wydaniu Kluki, ale już dziś mogę powiedzieć, że na tym spo-
tkaniu szczególnie podziękowaliśmy panom z zespołu Klika 
Machnika, którzy swoim zaangażowaniem, występami nie-
zwykle spopularyzowali nasze Towarzystwo w ca-
łym regionie. Podziękowanie należy się też Małżon-
kom  śpiewaków za wsparcie, cierpliwość. Drugą grupą bez 
której nie może się odbyć żadna impreza czy uroczystość or-
ganizowana przez TMR, to grupa gospodarcza i techniczna i 
choć dziś nie padną żadne nazwiska, to Ci niezastąpieni wie-
dzą, że to o nich mowa.  
 
 Kolejną sprawą, która przysporzyła nam i nadal przy-
sparza popularności i uznania to porady, które udzielaliśmy 
zwłaszcza emerytom przez prawnika i przeszkolone osoby. 
Tak się składa, że w tym m-cu obchodzimy 25 lecie zareje-
strowanej sądownie działalności TMRu, choć nasz początek to 
najpierw Komitet Założycielski rok 1992 a od września 1993 - 
TMR .Warto przypomnieć, że gazetę Kluka wydajemy już od 
kwietna 1994 r.  
 
 Jak zwykle w m -cu marcu odbędzie się kolejne Walne 
Zebranie Członków TMRu - tym razem sprawozdawczo -
wyborcze, na którym podsumujemy miniony rok, całe 25 lecie 
i wybierzemy nowe Władze. Zobaczymy, kto weźmie na sie-
bie brzemię odpowiedzialności by pokierować Towarzystwem 
Miłośników w następnych latach, bo niewątpliwie potrzebne 
są zmiany.  
 
 Cały czas zachęcamy mężczyzn do wstępowania do 
naszej Kliki bo potrzebne jest odmłodzenie, by zespół mógł 
nadal odnosić sukcesy. Zapraszamy tez muzyków zwłaszcza 
akordeonistów lub grających na organach, więc chętnych pro-
szę o kontakt telefoniczny 604 388 354 lub osobiście w siedzi-
bie TMRu. Nie wiemy jak długo uda się nam utrzymać siedzi-
bę bo koszty ogrzewania ogromnie  wzrosły - dziś to 900 zł od 
tony ekologicznego groszku x 8 ton (sezon) to daje wraz z 
przywozem 8000zł i po zakończeniu zimy  musimy podjąć w 
tej mierze odpowiedzialne decyzje. Odpowiedzialne decyzje 
będą też musieli podejmować nasi Mieszkańcy bo problem z 
ogrzewaniem, smogiem jest naglący i w wielu przypadkach 
będzie nierozwiązywalny z braku wystarczających środków. 
Już dziś alarmujemy o tym problemie Posłów i Senatorów a 
do Was Czytelnicy zwracamy się z prośbą o wyrażanie opinii 
w tych sprawach na łamach nasze gazety Kluka. Gdy już o 
tym mowa to bardzo przepraszamy za perturbacje związane z 
zmianami w terminach wydań Kluki, ale wynika to z faktu że 
całość przygotowania gazety spoczywa jedynie na społecznym 
zaangażowaniu i poświęceniu swojego prywatnego czasu 
przez członków redakcji, na czele z Redaktorem Naczelnym, 
p. Łukaszem Majerem, który łączy pracę w gazecie ze swoimi 
zawodowymi obowiązkami. 
 

Henryk Machnik 

http://skoczni.jest/
http://usa.czy/
http://cych.obawy/
http://cych.obawy/
http://cych.obawy/
https://poczta.interia.pl/next/?uid=6caa6b75829d4ab1
https://poczta.interia.pl/next/?uid=6caa6b75829d4ab1
http://koncertach.no/
http://rynku.jak/
http://ce.nas/
http://akceptowalne.pomimo/
http://spokojnych.zaskakuje/
http://spokojnych.zaskakuje/
http://spokojnych.zaskakuje/
http://onkami.zapewne/
https://poczta.interia.pl/next/?uid=6caa6b75829d4ab1
https://poczta.interia.pl/next/?uid=6caa6b75829d4ab1
https://poczta.interia.pl/next/?uid=6caa6b75829d4ab1
https://poczta.interia.pl/next/?uid=6caa6b75829d4ab1
http://osoby.tak/
http://osoby.tak/
http://adze.zoaczymy/
https://poczta.interia.pl/next/?uid=6caa6b75829d4ab1
https://poczta.interia.pl/next/?uid=6caa6b75829d4ab1
https://poczta.interia.pl/next/?uid=6caa6b75829d4ab1
http://sukcesy.zapraszamy/
http://tmru.nie/
http://decyzje.takie/
http://kluka.gdy/
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 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 eko-
groszku z KWK Pie-
kary ,workowany i 
luzem wraz z do-
stawą. 

Tel: 501 538 428 
www.transstal.eu 

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 
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26 
- Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul. Traugutta 255 
- Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16 
- Handel Art.. Przemysł. Weronika Nowak-Szynk, ul. Ofiar 
Terroru 41 i ul Raciborska  Zaczarowany Ołówek 
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski 
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru 

Układanie parkietów. Cyklinowanie starych  
podłóg po farbie oraz  

schodów 
Tel. 4578293 kom. 797122166  

30-letnia praktyka! 

 

 

 
Biuro Nieruchomości 

„RUMIN” 
Kornelia Rumin 

Rydułtowy 
ul. Ofiar Terroru 14 

Tel. 691 078 691 
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Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9 w 
Rydułtowach służą pomocą. 
 
 
Wizyty prywatne: 
- Chirurgia - lek.med. Andrzej Konieczny 
- Dermatolog - lek.med. Agata Branny-Cyran 
- Urologia - dr n. med. Jacek Węglorz 
- Urologia - dr. Stanisław Wąsik 
- USG, Doppler, Radiologia - lek.med. Witold Ostrowicz 
- Kosmetologia, trychologia - mgr Karolina Rak 
- Podologia - Michaela Kominek 
- terapia falą uderzeniową, kinesiotaping - fizjoterapeuta Kinga Lamch 
- Poradnia dietetyczna DIETIKON - mgr Barbara Herok, mgr Alicja Czakon 
 
 
Wizyty po wcześniejszej rejestracji: 
32 457 64 37 
691 101 688 


