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Królewna Śnieżka i 45 Krasnoludków 

 Zima od zawsze fascynowała ludzi chodzących po 
górach. O tej porze roku nawet dobrze znane szlaki przybiera-
ją zupełnie inny charakter. Trasy niedostępne latem, nagle 
zimą okazują się proste do przejścia. W cieniu narodowej 
zimowej wyprawy na K2 odbyła się inna zimowa wyprawa - 
znacznie bliżej, oraz z udziałem m.in. Rydułtowian. PTTK 
Oddział Rybnik w dniach 8-11 lutego zorganizował IV Zimo-
wą Wyprawę w Karkonosze. Grupa pasjonatów górskich wę-
drówek przez cztery dni przemierzała to pasmo, zdobywając 
m.in.. Karkonoską Królewnę, czyli Śnieżkę, zawitała na Szre-
nicę oraz skorzystała z oferty najwyżej położonego browaru 
w Europie—czeskiej Lucni Boudy. Zarówno Karkonosze jak 
i sama górująca nad nimi Śnieżka są miejscem bardzo kapry-
śnym, wietrznym i trudno o choćby dwa bezwietrzne dni. 
Można zatem mówić o olbrzymim szczęściu, ponieważ przez 
trzy z czterech dni wyprawy pogoda była idealna, słoneczna, 
bezwietrzna. Wędrowanie ponad chmurami było fantastycz-
nym przeżyciem, które na długo zapadnie w pamięć wszyst-
kich uczestników. Jedynie w ostatnim dniu pogoda pokazała 
nam, co znaczy wędrować zimą… 
  Tradycyjnie już, wycieczki organizowane przez PTTK 
Rybnik charakteryzują się znakomitą atmosferą. Wszyscy 
uczestnicy tworzą znakomitą grupę, dla której nie ma na szla-
ku tras niemożliwych do przejścia, a wspólne wieczory w 
schroniskach zapadają na długo w pamięć. Z takimi ludźmi 
chce się zawsze wędrować po górskich szczytach. Za sprawną 
organizację wyprawy odpowiadał jej koordynator -  rydułto-
wianin, przewodnik PTTK, czterokrotny zdobywca Korony 
Gór Polski, pan Tomasz Wieczorek.  
 Wszystkim uczestnikom IV Zimowej Wyprawy w 
Karkonosze serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i 
mam nadzieję, że jeszcze nie raz wspólnie będziemy wędro-
wać na turystycznych szlakach. 
 

Redaktor Naczelny 
Łukasz Majer 

 

 
„Temat rzeka” 
 
 Jeszcze o naszej śląskiej – rydułtowskiej gwarze – 
naszym godaniu. 
 Gwara śląska zawsze była i jest mi bliska, bo w jej 
kręgu wyrosłam i tu są moje korzenie. Nigdy się jej nie wsty-
dziłam i nie uważałam jej za gorszą od innych polskich gwar. 
Ciągłe powtarzam, że jest odzwierciedleniem historii Śląska. 
Dziś mało używamy gwary. Kiedyś Ślązacy uważali ją za 
„wizytówkę” Śląska i demonstrowanie polskości. W czasie 
okupacji mówienie po śląsku groziło sankcjami, nawet obo-
zem, bo świadczyło o polskości. 
 Dziś nie używamy już gwary, najwyżej pojedyncze 
wyrazy – popada więc w zapomnienie. Chciałam więc niektó-
re charakterystyczne wyrazy uratować. Powtarzam - słowa 
ulatują, pismo zostaje. Dla przykładu: stare cywilizacje upa-
dały, a ich pismo wyryte w kamieniu, zapisane na papirusie i 
na czymkolwiek przetrwało. Bardzo się więc ucieszyłam i 
podniosłam na duchu jako Ślązaczka od kilku pokoleń, gdy w 
grudniowym wydaniu „Na Ratuszu” przeczytałam, że w mo-
jej „rodzinnej szkole” odbył się turniej śląskich słów: „Czy 
znom śląsko godka”. Szkoda, że nie zaznaczono 
„rydułtowsko godka”. Już wiele razy wspominałam, że na 
Śląsku co wieś, miasto, dzielnica, droga to inno była godka. 
To godka kształtowała bowiem warunki, sąsiednie kraje, za-

bory, w którym ten region był. Dlatego często wymawialiśmy 
te same wyrazy inaczej niż nasi znajomi, sąsiedzi czy miesz-
kańcy innej dzielnicy, regionu, miejscowości bliższej lub dal-
szej. Szkoda, że ta piękna – bardzo ciekawa gwara – język 
Ślązaków umiera. A jest świadectwem naszej Ślązaków toż-
samości i burzliwej historii. Bardzo żałuję, że w Rydułtowach 
nikt dotychczas nie podjął się pracy na temat „rydułtowskiej 
godki”, bo już niewielu ją pamięta i umie się nią posługiwać. 
Tworzyli ją nasi przodkowie, a pewna mądra maksyma 
brzmi: „Człowiek bez przeszłości jest człowiekiem znikąd”. 
 Przypomnę, że dużo wyrazów w naszej gwarze po-
wstało na bazie zapożyczeń czeskich, niemieckich, polskich, 
bo Śląskiem na przestrzeni historii handlowano – należeliśmy 
do różnych państw ościennych. Takie wyrazy bywały tez czę-
sto zlepkiem z dwóch języków np. „sztyjc a porzad” czyli 
„zawsze i systematycznie” to niemiecki i czeski. Z języka 
polskiego dużo wyrażeń gwarowych powstało na zasadzie 
przegłosu, najczęściej samogłosek: lotać – latać, Łotać-łatać, 
nerwować się-denerwować się, kwiotek-kwiatek, obgodać-
obgadywać, szklorz-szklarz, talyrz-talerz, obrozek-obrazek. 
 Zachęcam tym samym do pobudzenia zainteresowania 
rydułtowską gwarą. Ponieważ słowa ulatują, chcę przypo-
mnieć te, których już dawno nie używamy. Przytoczę je: sno-
kwiać, wynokwiać – zmyślać, chasi-popiół, chasiok-popielnik 
i zbiornik na śmiecie. Pszoć-lubić, kochać, chachor-zły czło-
wiek, wartko-szybko,  warciej-przyspieszyć, kopruch-komar, 
fuzekle-skarpety, stary pryk-stary, mało sprawny człowiek, 
wysztrekować się-położyć się, odpocząć, piznąć-uderzyć, 
rozdraszczyć-rozdeptać, a dyć-oczywiście, pomstować-
wygrażać, złorzeczyć, roztopyrczać  się-rządzić się, wykopyr-
cić-umrzeć, zakneblować-mocno powiązać, zatkać usta, sznu-
pać-mieć katar ale też podobnie jak szkłodzić  u kogoś –
oglądać cudze rzeczy, dźwiyrze-drzwi, dźwiyrka-małe drzwi, 
strom-drzewo, jakla-kurtka, besztać-obsztorcować  kogoś, 
zwyzywać, krepel-pączek, kastrol-duży gar najczęściej do 
grzania wody, szkopyrtka-wywrotka, upadek, szpont-korek, 
frup-mała kostka do zgryzienia, kucać-kaszleć, knebel, kne-
blować-zatkać coś, np.: zaknebluj se pysk, gęba, gadzina-
zwierzęta hodowlane w zagrodzie, gospodarstwie, szkarboły-
zniszczone buty, strup, strupa-obraźliwie o kimś ale też krost-
ka na skórze, gyrcać-odbicie z żołądka po jedzeniu, bele kaj-
gdziekolwiek, zrebelować-zrobić zamieszanie, pociaprane-
zbrudzone, chadra-szmata, kiecka-spódnica, dzierżeć-
trzymać, pawlacz-piętro w kościele gdzie są organy i miejsce 
na chór – występy z czeskiego, schowek pod sufitem, szkry-
fać-brzydko pisać, belontać-mieszać płyn ale też głupio ga-
dać. Szłapać-iść, szłapy-nogi, chaziel -prymitywna ubikacja 
najczęściej na podwórzu, ściepki-odpadki, ściepać-zrzucić, 
karbinadla-mielony kotlet, klops, szelontać-mieszać jakiś 
płyn. 
 Jak widać wielu tym wyrazom trudno, wręcz nie moż-

na przypisać pokrewieństwa z sąsiednim językiem-czeskim 

lub niemieckim. Powstały na gruncie językowym z życiowe-

go zapotrzebowania. I do tych wyrażeń osobiście mam naj-

więcej szacunku. Są po prostu nasze, śląskie, rodzinne. Cza-

sem nas współczesnych rozśmieszają, ale świadczą o tym, że 

nasi przodkowie żyli, działali, pracowali, tworzyli i potrzebny 

im był język do nazywania rzeczy, porozumiewania się. I 

prosi się tutaj sparafrazować słowa Mikołaja Reja:” Niech 

narodowie wżdy postronni znają iż Ślązacy nie gęsi – też 

swój język mają”. 

Horacy 

TYTUŁEM WSTĘPU... 



Dlaczego są Święta Bożego Narodzenia? 
czyli – Wieczór Kolędowy w Szkole Podstawowej 
nr 4 

 
5  stycznia, jak co roku, odbył się w naszej szkole 

Wieczór Kolędowy. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyli 
w nim uczniowie klas pierwszych, klasy 3 i 4 szkoły podsta-
wowej. Przy współpracy Grona Pedagogicznego z uczniami i 
rodzicami powstał magiczny „czas kolędowania”. Pośród ze-
branych gości byli przedstawiciele Władz Miasta: Pan Marcin 
Połomski – zastępca Burmistrza Miasta Rydułtowy, Pani Bar-
bara Wojciechowska – wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Pani 
Małgorzata Brzonkalik – Skowronek – przewodnicząca Komi-
sji Oświaty, Pan Jerzy Majer – wiceprezes TMR, a także Pani 
Alicja Kołodziej – wieloletnia dyrektor G1. Byli z nami także 
rodzice, dziadkowie, absolwenci  i przyjaciele naszej szkoły. 

 
Razem z poetą księdzem Janem Twardowskim nieza-

stąpieni prowadzący - Olga Bilczewska i Paweł Mordeja z klas 
gimnazjalnych oraz Marta Bizoń i Robert Bober z klasy 4 
szkoły podstawowej - zastanawiali się: „Dlaczego jest Święto 
Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na 
niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy?”  
Odpowiedź okazała się prosta: 
Dlatego, żeby uczyć się miłości do Pana Jezusa.   
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.  
Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 
Podziwiając występy artystów, każdy z obecnych 

mógł się cofnąć do magicznego okresu Świąt Bożego Naro-
dzenia.  

 

Grupy dzieci połączyły siły i w cudowny  sposób  
zauroczyły wszystkich swoimi popisami. Występy przygoto-
wane przez uczniów, od najmłodszych po młodzież, były pro-
fesjonalne, a przy tym zabarwione wysmakowanym humorem. 
Piękne stroje zakupione przez Radę Rodziców współgrały z 
treścią i atmosferą śpiewanych kolęd. Na szczególną uwagę 
zasługiwały duet uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – 
Oliwii Kubik z klasy 4a oraz Adama Drożdżoka z 3a gimna-
zjum, pokaz akrobatyczny dziewczynek z klasy 4a oraz 
wszystkie występy artystyczne z udziałem dzieci z klas pierw-
szych, trzeciej i czwartej szkoły podstawowej.     

 
Z kolei młodzież gimnazjalna ujawniła swoje zdolno-

ści językowe w zaśpiewanych z dużą dozą fantazji oraz humo-
ru piosenkach „Do they know it’s Christmas” i „All I want for 
Christmas is you…”. Na wyróżnienie zasługują również duety 
Weroniki Ryś i Samuela Kobylarza oraz Heleny Szurek i Szy-
mona Zimonia, który zagrał na gitarze elektrycznej. Niezastą-
piony zespół wokalno-instrumentalny Nonsens oraz zespół 
instrumentalny wypadły znakomicie, prezentując utwory: 
„Wśród nocnej ciszy” i „Boże i Królu”. Szkolne kółko teatral-
ne w niezwykły sposób uzmysłowiło zebranym gościom, że w 
zabieganym świecie możemy zatracić istotę Świąt Bożego 
Narodzenia. 

 
Porwana przez skoczne wykonania niektórych utwo-

rów publiczność reagowała bardzo żywiołowo i wspólnej za-
bawie oraz kolędowaniu nie było końca. Trwało ono jeszcze 
dalej - na korytarzu szkolnym, gdzie na małej scenie prezento-
wali się kolejni uczniowie. Tutaj też goście mogli się poczęsto-
wać pysznym ciastem, kanapkami, kawą i herbatą, które przy-
gotowali niezastąpieni rodzice - przyjaciele szkoły. 

 
Wieczór Kolędowy został zorganizowany z wielkim 

rozmachem, a na twarzach zebranych gości można było zau-
ważyć wzruszenie i radość. Stał się on również okazją do tego, 
aby zwiedzić szkołę i wziąć udział w ciekawych zajęciach 
zorganizowanych przez młodzież i ich nauczycieli - w salach 
lekcyjnych odbywały się pokazy eksperymentów naukowych 
(np. chemicznych, fizycznych) oraz spotkania z nauką (np. 
biologią, matematyką, robotyką, językami obcymi). Zaprezen-
towane zostały też prace wykonane przez uczniów, które służą 
edukacji i rozwojowi ich kompetencji. 

 
Niestety, jak zawsze- wszystko co dobre szybko się 

kończy… 
 
 Do kolejnego spotkania - już za rok……. 
 

Uczniowie SP4 w Rydułtowach  
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Bank Usług Lokalnych 

 

 Potrzebujesz pomocy w drobnych remontach? Zaku-
pach? Wyprowadzaniu psa? Lub chciałbyś pomóc innej oso-
bie wykorzystując swoje umiejętności lub po prostu poświę-
cając jej czas? Przystąp do udziału w Banku Usług Lokal-
nych. 

 
Bank Usług Lokalnych jest częścią projektu pt. „Klub 

Seniora oraz Bank Usług Lokalnych” realizowanego przez 
Towarzystwo Miłośników Rydułtów, z siedzibą w Rydułto-
wach przy ul. Traugutta 289. Projekt ten jest realizowany w 
ramach szerszego projektu pt.„Moc w rodzinie” realizowane-
go w okresie od 01.09.2017 do 
30.08.2019 r. przez Miasto Ry-
dułtowy- Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Rydułtowach w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. Projekt 
jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

 
Bank Usług Lokalnych 

dotyczy wymiany usług pomiędzy 
mieszkańcami Rydułtów. Jest to 
tzw. pomoc sąsiedzka. W zamian 
za wykonanie np. drobnych na-
praw, zrobienie zakupów (zakres 
działań jest szeroki) świadczona 
będzie w drodze rewanżu inna 
usługa. Usługi w ramach rewanżu 
będą miały charakter wkładu do 
„Banku”, w żadnym wypadku nie 
mogą to być świadczenia finanso-
we. 

 
Przykładowy zakres dzia-

łań, usług które mogą być wyko-
nywane w ramach Banku Usług 
Lokalnych to: pomoc w domu 
(naprawy, zakupy, gotowanie, 
opieka na dziećmi, wyprowadza-
nie psa i inne), pomoc przed do-
mem (prace ogrodnicze, koszenie 
trawy, odśnieżanie, grabienie liści 
i inne), wspólne spędzanie czasu 
(granie w gry, wyjście do kina, 
wyjscie na spacer, wyjście na 
kawę/herbatę, sport, muzykowa-
nie i inne),korepetycje (języki 
obce, przedmioty ścisłe, humani-
styczne, artystyczne), dzieci 
(opieka nad dziećmi, odprowa-
dzanie dzieci do szkoły), majster-
kowanie (naprawa rowerów, sa-
mochodów), jedzenie (gotowanie, 
pieczenie ciast), wydarzenia (np. 
pomoc w organizowaniu imprezy 
rodzinnej lub przygotowanie za-
proszeń, dekoracji) i pozostałe np. 
opieka nad grobem, przejazd sa-
mochodem, obsługa komputera) 
oraz inne wg zgłaszanych potrzeb 

i ofert pomocy 
             
 Jak skorzystać z Banku Usług Lokalnych? Zgłoszenia swoich 
potrzeb i usług można dokonać osobiście w siedzibie Banku, 
którym została siedziba Towarzystwa Miłośników Rydułtów, 
przy ulicy Traugutta 289, Rydułtowy, e-meilowo: klu-
ka.tmr@interia.pl  lub telefonicznie od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9.00-13.00 pod nr tel. (32) 414 00 66 lub bezpo-
średnio u pracownika Banku: 691 146 871. 
 
 Zachęcamy do udziału, gdyż każdy z nas posiada ja-
kieś umiejętności, które mogą być przydatne drugiemu czło-
wiekowi. 

mailto:kluka.tmr@interia.pl
mailto:kluka.tmr@interia.pl
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Gra edukacyjna „Klasa z klasą” 
 

           W dniu 15.02.2018r. od godz.8.00 do do 13.15 w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułto-
wach, w sali języka niemieckiego, odbyła się gra edukacyjna 
„Klasa z klasą” w ramach ogólnopolskiego projektu 
„Niemiecki ma klasę”, organizowanego przez Goethe-Institut 
w Warszawie. 
  

 W grze wzięli udział uczestnicy projektu "Niemiecki 
ma klasę" z naszej szkoły ( 20 uczniów). 
  
 Gra „Klasa z klasą” w sposób innowacyjny wykorzy-
stuje metodę symulacji. Jest to metoda oparta na nauce przez 
zabawę. Uczniowie wcielili się w role dyrekcji, nauczycieli, 
Rady Rodziców, uczniów oraz przedstawicieli mediów i 
wspólnie starali się rozwiązać problem  braku sklepiku szkol-
nego. Gra była prowadzona w języku polskim z elementami 
języka niemieckiego. Uczniowie analizowali materiały dy-
daktyczne, dyskutowali na temat partycypacji, odgrywali 
scenki, przygotowywali plakaty edukacyjne, które będą po-
mocą do nauki języka niemieckiego dla wszystkich uczniów 
w szkole. Przebieg gry szczegółowo opisywali i fotografowa-
li, relacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szko-
ły, FB oraz przesłana do prasy lokalnej. 

  
 W ubiegłym roku Skalniacy po raz pierwszy brali 
udział w grze edukacyjnej „Klasa z klasą”. Prowadziła ją 
wówczas pani Monika Łagowska z Goethe-Institut w Warsza-
wie. W tym roku uczniowie z grupy projektowej „Deutsch hat 
Klasse”, po naradzie z dyrektorem szkoły p. Piotrem Skow-

ronkiem oraz nauczycielką języka niemieckiego p. Małgorza-
tą Piotrowską, postanowili sami przygotować i przeprowadzić 
grę edukacyjną, pod opieką nauczycielki. 
  
 Zainspirowani pomysłami pani Moniki Łagowskiej, 
oraz wykorzystując materiały dydaktyczne przysłane w pakie-
cie przez Goethe-Institut w Warszawie, uczniowie  doskonale 
poradzili sobie z tym wyzwaniem. 
  
 Udział w grze był nauką języka niemieckiego w dzia-
łaniu, dobrą zabawą, oraz okazją do refleksji nad sposobem 

działania w projekcie „Niemiecki ma klasę”. Dzięki temu 
spotkaniu uczniowie nauczyli się współpracy, kompromisu, 
nowych słówek i zwrotów po niemiecku,  przygotowali po-
moce dydaktyczne do pracowni języka niemieckiego oraz 
mają mnóstwo nowych pomysłów dotyczących projektu.  
  
 Grupa projektowa integrowała się w czasie przerw 
lekcyjnych w kawiarence „Deutsch hat Klasse” przy herbacie, 
przeprowadzając degustację domowych wypieków. 
 
Bardzo dziękujemy Goethe-Institut w Warszawie oraz Pani 
Monice Łagowskiej za przesłane materiały dydaktyczne. 
 

Paulina Żmijewska 
Katarzyna Kotusiewicz 
Małgorzata Piotrowska 
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Krzyżówka nr 37 - luty  
 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. Makabryczne morderstwo 
2. Leśny kuzyn psa 
3. Uciążliwa bezczynność 
4. Tłuste lekarstwo z wieloryba 
5. Może być lekki lub twardy 
6. Nie zawsze z niego dobre ciasto 
7. Genialny epokowy wynalazek 
8. Makaron na obiad 
9. Niebezpieczny na rzece 
10. ONZ do Spraw Pomocy i Odbudowy 
11. Np. o dzieło 
12. Może być napędowy 
13. Na nóżce dziecka 
14. Piesek Ali 
15. Łączy Afrykę z nieszczelnym kominem 
16. Smak porażki 
17. Tam można zostać żebrakiem 
18. Wódka z dodatkiem jałowca i jagód 
19. Przydatne nie tylko ślusarzowi 
20. Groźny car 
21. Jest nim kura 
22. Częsty okrzyk na corridzie 
23. Potocznie człowiek bezmyślny 
24. Ma wartość niezmienną 
25. Tęsknota za Ojczyzną 

 

 opublikujemy w kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź 
czekamy  do 10-03-2018! Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: 
Eugenia Bluszcz, Barbara Błaszczok, Stefan Majer. Wszystkim 
wyróżnionym gratulujemy wiedzy! 

Pionowo: 
1. Na niej ćwiczą zapaśnicy 
2. Grzęzawisko, mokradło 
3. Tam kobiety się relaksują i robią na bóstwo 
4. Kaszlenie dla Ecika 
5. Imię znanej czarnoskórej modelki 
6. Jedna z form oszczędzania 
7. Czarny w Tatrach 
8. Artretyzm 
9. Jasne angielskie piwo 
10. Sód wg Mendelejewa 
11. Prawna lub fizyczna 
12. Nim wbijesz gruby pal 
13. Stary model Fiata 
14. W czasach ZSRR rejon największych łagrów 
15. Nieduży dostawczy samochód 
16. Płaci mandat w autobusie 
17. Czeskie tak 
18. Wielka łyżka koparki 
19. W piosence „jej nie wypada” 
20. Imię niejednego papieża 
21. Zimą zwisa z dachu 
22. Dawny proszek do frani 
23. Poczekalnia listu 
24. Zimą niebezpieczna dla mostów 
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XII Przegląd Zespołów KGW w Rybniku 
 
 W dniu 28 stycznia 2018 r. Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbył się XIII przegląd zespołów KGW powiatu Rybnickie-
go. Gminę Gaszowice reprezentowało KGW Szczerbice, a 
gminę Lyski KGW Adamowice, Pstrążna i Sumina. Wszyst-
kie koło wystąpiły w dwóch kategoriach: Kabaret i piosenki. 
Tematem kabaretu była scenka ukazująca stosunki sąsiedzkie 
za płotem, natomiast piosenki były o górnikach. W przerwach 
pomiędzy scenkami wystąpił zespól z Rydułtów potocznie 
zwana Kilka Machnika, który wykonywał żartobliwe śpiewa-
ne gwarą śląską piosenki . Natomiast w holu TZR można było 
skosztować faworków, upieczone przez wszystkie koła KGW 
uczestniczące w przeglądzie. Gościem specjalnym był zespól 
KGW z Chwaszczny z województwa pomorskiego, który 
prezentował regionalne tańce i pieśni Kaszubskie. Piosenki 
wykonywane były w języku kaszubskim. Wszystkie zespoły 
występujące na scenie TZR dostały gromkie brawa a nawet 
widownia upominała się o bisy. Nagrodę publiczności przy-
padło KGW Jankowice II, ale wszystkie zespoły zostały na-
grodzone. 

 
Grażyna Gunia 

 

Zarząd TMR informuje, że od 1 stycz-

nia br. honorowymi członkami TMR 

zostają: Leon Tatura oraz Ewald 

Brzezinka. 
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Kartka z kalendarza -  styczeń 

 

- 1317  - pierwsza wzmianka o miejscowości 

Czernica, 

1817 – Rydułtowy przydzielono do powiatu 

Raciborskiego, 

1865 – urodził się Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 

1810 – urodził się Paweł Święty – muzyk, kompozytor, nau-

czyciel muzyki, Rydułtowianin,  

1945 – Rosyjskie samoloty z uwagi na bliskość wojsk nie-

mieckich, bombardowały Rydułtowy i zginęło 27 

osób, 

1987 –  w miejscowości  Gerlsberg (Niemcy) zmarł ks. Fran-

ciszek Blachnicki, 

1992 – Henryka Machnika oraz Bernarda Labuseka  wybrano 

radnymi Sejmiku Śląskiego, 

1992 -Na Rynku odbyły się uroczystości związane z 200-

eciem istnienia Kopalni „Rydułtowy”- masowa im-

preza dla mieszkańców o charakterze Górniczych 

Gwarków, 

1993 – Burmistrz miasta powołał Straż Miejską, 

1998 – zmarł ks. Bolesław szyszka – budowniczy Kościoła i 

proboszcz parafii Orłowiec, 

2006 – Papież Benedykt XVI mianował ks. Stanisława Dzi-

wisza – Kardynałem  

Zebrał: Stanisław Brzęczek 

Sprawozdanie Straży Miejskiej za m-c grudzień 

2018r. 

 

- Podjęto 128 interwencji, 

- Podjęto 37 zgłoszeń od mieszkańców, 

- Udzielono 14 pouczeń drogowych i  porządkowych, 

- Przeprowadzono 6 kontroli posesji, 

- Przeprowadzono kontrole w placówkach handlowych pod 

kątem    środków pirotechnicznych, 

- Przeprowadzono 7 interwencji dotyczących psów i kotów; 1 

psa przewieziono do schroniska, 

- Przeprowadzono 23 interwencje dotyczące spalania odpa-

dów w piecach CO, 

-  Przeprowadzono 12 asyst  dla pracowników  U.M., 

-  Przeprowadzono 18 konwojów wartości pieniężnych, 

- Przeprowadzono o rożnych porach doby kontrole : szkół, 

osiedli, parku ROSA, przystanków MPK, RPP, PKP,USC, 

RAFA, ROKO, 

-  Skontrolowano stan oświetlenia na nocnych zmianach, 

- Podjęto 1 interwencję dotyczącą dzikich zwierząt, 

- Udzielono pomocy 3 osobom, 

- Zabezpieczano 5 krotnie fuch drogowy, 

- Zabezpieczano teren w rejonie niewybuchu podczas budowy 

ronda w ulicy Mickiewicza, 

- Zabezpieczono imprezą sylwestrowa w rejonie Rynku, 

- Przeprowadzono interwencje z monitoringu  miejskiego. 

 

                                                      Zebrał Stanisław Brzęczek 

Dla babci i dziadka 

 Z końcem stycznia w SP-1 odbyła  się niecodzienna 

uroczystość. Głównymi aktorami byli uczniowie kl. III C, 

którzy pod opieką pani wychowawczyni Izabeli Blazy przy-

gotowali specjalny koncert z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. 

W programie  były między innymi: chóralne występy grupo-

we i solo w wykonaniu Karola na perkusji. Niemal we 

wszystkich piosenkach, wierszach przejawiała się główna 

treść:  ”kochana babciu, kochany dziadku”. Po występach 

pytałem  dzieciaki za co kochają swą babcię: czy tylko dzisiaj 

bo jest ich święto, czy też w ciągu całego roku? Przekrzyku-

jąc się odpowiadały: „zawsze, codziennie, bo moja babcia 

opowiada  mi bajki, a moja opowiada jak była młoda, moja  

nauczyła mnie robić na drutach, a mój dziadek opowiadał mi 

jak był w wojsku, z moim dziadkiem byłem w gołębniku itd. 

Itp. Podczas występów wnuków widać było napięcie i dumę 

wśród  obserwujących te występy babć i dziadków, a u in-

nych zadumę  - może przypominali sobie swoje lata dzieciń-

stwa. Na zakończenie występów mali artyści z radością pod-

biegali do swych dziadków  i babć wręczając im piękne wła-

snoręcznie wykonane laurki z dedykacją. Po części oficjalnej 

było też coś la ciała – pyszne ciasteczka, kawa, herbata. Tak 

się złożyło, że byłem jednym  z tych zaproszonych dziadków 

i jako wyraziciel ogółu  serdecznie dziękuję pani Izabeli i 

rodzicom którzy jej pomogli w przygotowaniu tego wspania-

łego okazyjnego koncertu. Przy okazji nasunęło mi się pyta-

nie. Od kiedy w Polsce obchodzony jest Dzień  Babci? Zaczą-

łem szperać w dokumentach i doczytałem się, że   swego cza-

su  w Poznaniu  wystawiano sztukę „Drzewa umierają stojąc” 

Główną rolę w tej sztuce grała babcia - pani Mieczysława 

Cwiklińska, która akurat obchodziła 85-lecie swoich urodzin. 

Po zakończeniu spektaklu władze Poznania  uhonorowały 

wspaniałym bukietem solenizantkę zaś publika odśpiewała 

100 lat popularnej aktorce. Nazajutrz „Exspres poznański„ 

opisując ten spektakl zaproponował  by ten dzień był świętem 

wszystkich babć. Po paru latach obchody rozszerzono i teraz 

są dwudniowe jako święto: Dzień Babci i Dziadka. Mamy 

konkurs: Kto pierwszy  poda rok kiedy miał miejsce wspo-

mniany spektakl w Poznaniu - ten otrzyma przygotowaną w 

Redakcji nagrodę książkową.  

Stanisław Brzęczek 
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SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 
i URZĘDU 

za okres od 18 stycznia do 14 lutego 2018 r. 

 

Referat Inwestycji 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GEN. 
JÓZEFA BEMA  

 
Trwają prace związane z prowadzeniem instalacji elek-
trycznej oraz centralnego ogrzewania. Trwają przygotowa-
nia do wykonania tynków wewnętrznych. Powstające pro-
blemy techniczne związane z budynkiem są rozwiązywane 
przy współudziale biura projektowego. 
Termin wykonania: 18 czerwca. 
Wartość robót budowlanych – 4 208 897,25 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego – 12 750,00 zł 
 
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PRO-

JEKT 
 
Trwają prace i ustalenia dotyczące podziału nieruchomości. 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJO-

WEGO 
 
Projektant opracował ekspertyzę stanu technicznego obiek-
tu budynku dworca PKP. Do w chwili obecnej podlega ona 
konsultacjom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Katowicach. 
Termin opracowania: 30 marca. 
Wartość umowy: 25 830,00 zł. 
 
PRZEBUDOWA TERENU PRZY ZBIORNIKU WOD-

NYM „MACHNIKOWIEC” - UTWORZENIE 
MIEJSCA USŁUG SPOŁECZNYCH 

 
Firma ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie  Archi-
tektoniczne Anna i Bartosz Michalscy Spółka Cywilna 
opracowuje program funkcjonalno-użytkowy. 
W związku z wystąpieniem konieczności uzyskania dodat-
kowych uzgodnień opracowywanej dokumentacji, projek-
tant wystąpił o wydłużenie terminu wykonania opracowa-
nia do dnia 15 lutego. Podpisano neks do umowy dotyczą-
cy terminu opracowania. 
Termin opracowania wizualizacji: 15 luty. 
Wartość umowy: 37 515,00 zł 
 
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO 

PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA 
SOCJALNE 

 
Trwają roboty budowlane 

wykonano nadproża drzwiowe w piwnicy, 
wykonano roboty murarskie związane z otworami 

drzwiowymi, 
wykonano kominy wentylacyjne, 
wykonano roboty murarskie na parterze, 
trwają prace związane z wymianą uszkodzonych ele-

mentów więźby dachowej od strony południowej, 
trwają prace związane z ułożeniem folii paroizolacyj-

nej w części północnej dachu. 

W dniu 9 lutego odbyło się spotkanie z udziałem 
przedstawiciela Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. 
Oddział KWK ROW, Ruch Rydułtowy czego skut-
kiem było wystosowanie wniosku o dokonanie pomia-
ru pochylenia bryły budynku. 
 
Wartość robót budowlanych: 1 413 078,29 zł. 
Termin wykonania: 14 września. 
 
 
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA 

NARUTOWICZA 
 
W dniu 29 stycznia otwarto oferty złożone w postępo-
waniu przetargowym na budowę chodnika. Do ogło-
szonego przetargu zgłosiło się 9 firm. Trwa weryfika-
cja kompletności złożonych ofert.  
W dniu 24 stycznia zostało rozesłane zapytanie na 
prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego. Zapyta-
nie zostało rozesłane do 5 firm. Do dnia 2 lutego od-
powiedziały 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertą złożyła 
firma Projektowanie Nadzory Kazimierz Kondrot z 
Rybnika. Oferta złożona przez firmę wynosiła 900,00 
zł brutto. W dniu 15 lutego zostanie zawarta umowa. 
 
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ  
 
W dniu 16 stycznia wykonawca robót budowlanych 
przystąpił do realizacji zadania. Obecnie trwają roboty 
związane z wymianą podbudowy oraz istniejącej kana-
lizacji deszczowej. 
Termin wykonania robót: 17 sierpnia. 
Wartość robót budowlanych: 1 128 894,00 zł 
 
REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA 

KAROLA  
 
W dniu 2 lutego dokonano zgłoszenia wykonanej 
przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej na kana-
lizację rozdzielczą. 
 
MODERNIZACJA ULICY ŚWIĘTEGO JACKA  
 
Trwają prace projektowe. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 30 
kwietnia. 
Wartość umowy: 16 367,00 zł. 
 
UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA 

KRZYŻKOWICKA  
 
Projektant opracował dokumentację projektową. Trwa 
weryfikacja dokumentacji. 
W najbliższym czasie zostanie skierowane zapytanie 
ofertowe do potencjalnych wykonawców robót. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 
marca. 
Wartość umowy: 4 910,16 zł. 
 
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTO-

WO-REKREACYJNEJ PRZY 
UL. RADOSZOWSKIEJ 3 W RYDUŁTO-
WACH – OTWARTA STREFA AKTYWNO-
ŚCI  

 
Projektant opracował dokumentację projektową. W 
dniu 6 lutego dokonano zgłoszenia robót budowla-
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nych. 
Trwa rozliczanie zadania. 
Wartość umowy: 4 981,50 zł 
 
MODERNIAZCJA DROGI UL. OSIEDLA NA WZGÓ-

RZU I ULICY ŻYTNIEJ 
 
W dniu 7 lutego zostało ogłoszone postępowanie na wybór 
wykonawcy na robót budowlanych. 
Termin składania ofert upływa 22 lutego. 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA NR 3 
 
W dniu 29 stycznia zostało ogłoszone zapytanie na opracowa-
nie dokumentacji projektowej. W zakres opracowania wcho-
dzi przystosowanie pomieszczeń dla jednego oddziału przed-
szkolnego na 25 dzieci wraz z wydzielonym węzłem sanitar-
nym, adaptacją pomieszczenia szatniowego, gospodarczego 
dla potrzeb kuchni, oraz przystosowanie pomieszczenia piw-
nicznego na potrzeby pralni. Zapytanie na wykonanie doku-
mentacji projektowej zostało rozesłane do 7 firm. Chęć udzia-
łu w postępowaniu zgłosiły 4 firmy. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma ” Pracownia Projektowa „Domino” s.c. z Wo-
dzisławia Śl., z którą w dniu 14 lutego zawarto umowę.  
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 30 kwiet-
nia. 
Wartość umowy: 33 210,00 zł. 
 
SIŁOWNIA NA SELEDYNOWEJ WYSPIE 
 
Wystosowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumen-
tacji projektowej. 
Termin wykonania dokumentacji: 15 marca. 
Wartość umowy: 1 599,00 zł 
 
GARAŻE UL. WOJCIECHA KORFANTEGO 
 
W dniu 8 lutego zostało rozesłane zapytanie na opracowanie 
dokumentacji projektowej. W zakres opracowania wchodzi 
dostawa i ustawienie garaży typu „blaszak” na płycie żelbeto-
wej stanowiącej fundament pod garaże oraz wykonanie 
utwardzenia terenu z płyt ażurowych w śladzie istniejącego 
chodnika z kostki betonowej. Zapytanie na wykonanie doku-
mentacji projektowej zostało rozesłane do 7 firm. 
Termin składania ofert upływa 19 lutego. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 16 lipca. 
 
 

Wieści z kopalni 

 9 lutego, jak co roku, odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli władz miasta Rydułtowy z dyrekcją kopalni KWK 
„ROW”. Ze strony Kopalni w spotkaniu uczestniczyli Dyrek-
tor KWK „ROW” Adam Robakowski, Dyrektor ds. Pracy, 
Marcin Maciejczyk, Naczelny Inżynier Ruchu Rydułtowy 
Adam Musioł oraz przedstawiciel Sekcji Szkód Górniczych 
Joachim Janoszka. Tematem spotkania było podsumowanie 
aktualnej sytuacji kopalni oraz perspektywy funkcjonowania 
na rok 2018. Podsumowano także stan realizacji szkód górni-
czych na terenie miasta Rydułtowy. Na spotkaniu miasto re-
prezentowali Burmistrz Kornelia Newy, Radni Miasta z prze-
wodniczącym Lucjanem Szwanem oraz kierownictwo Urzę-
du. 

 Z informacji przekazanych przez władze Kopalni wy-
nika, że obecnie (na dzień 09.02.2018 r.) wydobycie prowa-

dzone jest w czterech ścianach: 

- ściana II-E-E1 w pokładzie 713/1-2, pozostało wydobycia 
259 m., prowadząca w rejonie ul. Bukowej i Maczka w Ry-
dułtowach, 

- ściana IX-E1 w pokładzie 703, pozostało 925 m., prowadzą-
ca w rejonie ul. Rydułtowskiej i Narutowicza w Radlinie, 

- ściana III-N-W1 w pokładzie 713/1-2, pozostało 396 m., 
prowadząca w rejonie ul. Obywatelskiej w Rydułtowach, 

- ściana I-E2 w pokładzie 713/1-2, pozostało 87 m., prowa-
dząca w rejonie ul. Niewiadomskiej i Frontowej w Rybniku. 

 W 2018 r. planowanie jest rozpoczęcie wydobycia w 
trzech nowych ścianach: 

- ściana I-N-E1 w pokładzie 713 o całkowitym wybiegu 598 
m. przebiegająca w rejonie ulicy Radoszowskiej, 

- ściana VIII-E-E1 w pokładzie 703 o całkowitym wybiegu 
510 m. przebiegająca w rejonie Niewiadomia, 

- ściana III-E1 w pokładzie 713 o całkowitym wybiegu 713 
m. przebiegająca w rejonie ul. Bohaterów Warszawy. 

 W czasie spotkania przedstawiono na mapie lokaliza-
cję eksploatacji poszczególnych ścian w odniesieniu do po-
wierzchni. 

 Przedstawiciele Kopalni dokonali także podsumowa-
nia ilości wstrząsów. W 2017 roku odnotowano 128 wstrzą-
sów wysokoenergetycznych o energii większej bądź równej 
105 J (dżul – przyp. red.), w tym: 

- 87 wstrząsów wysokoenergetycznych o energii 105 J, 

- 39 wstrząsów wysokoenergetycznych o energii 106 J, 

- 2 wstrząsy wysokoenergetyczne o energii 107 J. 

 Najsilniejszy wstrząs w roku 2017 odnotowano 12 
maja – jego energia wynosiła 2,6x107 J. Wstrząs miał miejsce 
w ścianie IV-E1 w pokładzie 706. 

 W 2018 roku, do dnia 9 lutego odnotowano 35 wstrzą-
sów o energii większej bądź równej 105 J, w tym: 

- 30 wstrząsów wysokoenergetycznych o energii 105 J, 

- 5 wstrząsów wysokoenergetycznych o energii 106 J. 

 Dotychczas, najsilniejszy ze wstrząsów w 2018 roku 
miał miejsce 21 stycznia (energia 7,24x106 J) - był zlokalizo-
wany w ścianie II-E-E1 w pokładzie 713/1-2. 

 Władze Kopalni przedstawiły także podsumowanie 
napraw szkód górniczych w 2017 roku na terenie miasta Ry-
dułtowy. Z zeszłym roku zakończone zostały remonty 315 
obiektów, a 37 jest obecnie naprawiane. 

 W 2018 roku zaplanowano dokonanie napraw 333 
obiektów na terenie miasta. Przedstawiono również stan zaa-
wansowania oraz realizacji napraw obiektów, będących w 
zarządzie miasta Rydułtowy tj. obiektów komunalnych i na-
wierzchni drogowych. 

 KWK „ROW” Ruch Rydułtowy zatrudnia obecnie 
2907 pracowników, z czego 711 osób to mieszkańcy naszego 
miasta. Łącznie w kopalniach należących do KWK „ROW” 
pracuje 969 mieszkańców Rydułtów. 

 

Łukasz Majer 

AKTUALNOŚCI 
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Wieczór Kolęd Międzynarodowych 2018 
 
 Wieczór Kolęd Międzynarodowych wpisał się już na 
stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Liceum 
Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.  
XV Jubileuszowy Wieczór Kolęd Międzynarodowych miał 
szczególny charakter, ponieważ uświetniał przypadające na ten 
rok 20-lecie Powiatu Wodzisławskiego oraz Jubileusz 70-lecia 
Liceum na Skalnej. 
 Impreza  ma wydźwięk prawdziwie międzynarodowy 
ponieważ śpiewane są nie tylko kolędy w językach różnych 
narodów, ale udział w niej biorą  goście z zagranicy. W ubie-
głym roku  gościliśmy studentki z Włoch oraz Ukrainy, W tym 
roku po raz pierwszy zaszczycili nas udziałem wyjątkowi go-
ście z Gymnazjum a obchodny Akademie, zaprzyjaźnionej 
szkoły w Orlovej w Republice Czeskiej, 40-osobowy chór 
uczniów pod opieką dyrektora szkoły Pavla Kubinka, dyry-
gentki Petry Rasikova oraz dwójki nauczycieli . 
 Wieczór Kolęd Międzynarodowych jest objęty stałym 
patronatem honorowym Starosty  Wodzisławskiego pana Ire-
neusza Serwotki oraz Burmistrza Miasta Rydułtowy pani Kor-
nelii Newy. 
19 stycznia 2018r.  imprezę zaszczyciło swoją obecnością wie-
lu zacnych gości: 
-DANUTA MAĆKOWSKA – WICESTAROSTA WODZI-
SŁAWSKI, CZŁONEK KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I 
SPORTU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 
-JANINA CHLEBIK-TUREK - CZŁONEK ZARZĄDU PO-
WIATU WODZISŁAWSKIEGO DYREKTOR RYDUŁTOW-
SKIEGO CENTRUM KULTURY FENIKS 
-LUCJAN SZWAN – PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
RYDUŁTOWY 
-MARCIN POŁOMSKI- WICEBURMISTRZ MIASTA RY-
DUŁTOWY 
-MAŁGORZATA BRZONKALIK-SKOWRONEK –  CZŁO-
NEK RADY MIASTA RYDUŁTOWY , PRZEWODNICZĄ-
CA KOMISJI OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
oraz przedstawiciele PODN w Wodzisławiu Śl., dyrektorzy 
szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele, ucz-
niowie, rodzice, absolwenci. 
 Na początku Wieczór Kolęd Międzynarodowych był 
cykliczną, kameralną imprezą szkolną, która na stałe wpisała 
się do tradycji Liceum „na Skalnej”. Z czasem przerodziła się 
w imprezę międzyszkolną, a potem środowiskową, od 7 lat 
organizowaną w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”  
 Serdecznie dziękujemy Rydułtowskiemu Centrum Kul-
tury, a w szczególności pani Dyrektor Janinie Chlebik-Turek 
za pomoc w przygotowaniu imprezy.  
  Występy na scenie i śpiewanie kolęd oraz piosenek 
bożonarodzeniowych w różnych językach to wspaniała okazja 
wzmacniania solidarności międzypokoleniowej oraz propago-
wania nauki języków obcych poprzez piosenkę.  
 Wieczór Kolęd Międzynarodowych nie ma formy kon-
kursu, nie wprowadza więc elementu rywalizacji. Zależy nam 
na dobrej współpracy oraz dzieleniu się doświadczeniami w 
myśl motta naszej szkoły „ALTER ALTERUM DOCET - Je-
den uczy drugiego” 
  
Na scenie wystąpiło 9 grup: 
1. UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE ORAZ ABSOLWENCI 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. NOBLISTÓW 
POLSKICH W RYDUŁTOWACH 
 
2. GOŚCIE Z Republiki czeskiej CHÓR Z GYMANZJUM A 
OCHODNI AKADEMIE  
    W ORLOVEJ 
 

3. CHÓR LIRA Z RYDUŁTÓW POD DYREKCJĄ  PANI 
URSZULI MATUSZEK. 
 
4. UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W 
PSZOWIE. 
 
5. UCZNIOWIE Z LICEUM IM. 14 PUŁKU POWSTAŃ-
CÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚL. 
 
6. UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W 
RYDUŁTOWACH. 
 
7. UCZNIOWIE Z OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W 
RYDUŁTOWACH 
 
8. UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W 
RYDUŁTOWACH. 
 
9. AMATORSKI NAUCZYCIELSKI ZESPÓŁ WOKALNY 
„KONSTELACJA” 
 
 W ramach integracji środowiska oraz zbliżania pokoleń 
zaprosiliśmy do udziału uczniów szkół podstawowych i ponad-
gimnazjalnych , absolwentów, nauczycieli oraz seniorów. 
Wspólne występy na scenie i śpiewanie kolęd oraz piosenek 
bożonarodzeniowych to wspaniała okazja wzmacniania soli-
darności międzypokoleniowej. Uczestnicy w różnym wieku 
przygotowali kolędy lub piosenki bożonarodzeniowe w wielu 
językach: polskim, czeskim, rosyjskim, niemieckim, angiel-
skim.  

 Koncert był niezwykle ciekawy i urozmaicony, a po-
ziom występów oraz zaangażowania rośnie z roku na 
rok.Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom imprezy za 
przyjęcie zaproszenia oraz uświetnienie jej swoimi występami. 

 Na zakończenie pani Danuta Maćkowska, Wicestarosta 
Wodzisławski wraz z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego 
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Piotrem Skowronkiem 
podziękowała za wspaniałe występy i ogromne zaangażowa-
nie, a następnie wręczyła dyplomy za przygotowanie do wystę-
pów oraz pomoc w organizacji imprezy. Opiekunowie oraz 
grupy występujące otrzymali również słodkie upominki. 

 Dziękujemy sponsorom: Radzie Rodziców i  Związko-
wi Nauczycielstwa Polskiego Oddział Wodzisław Śl. za wspar-
cie finansowe naszej imprezy oraz Goethe-Institut w Krakowie 
za nagrody rzeczowe. 

 W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy w sali 
kameralnej RCK kawiarenkę dla uczestników imprezy. Ucz-
niowie oraz nauczyciele upiekli pyszne ciasta, organizacją za-
jęły się nauczycielki języka angielskiego: Ewa Żymełka oraz 
Lidia Szmelich wraz z uczniami. 

 Dziękuję serdecznie wszystkim pracownikom szkoły za 
ogromne zaangażowanie w organizację Wieczoru Kolęd Mię-
dzynarodowych, uświetnienie imprezy obecnością  swoją oraz 
swoich Bliskich, wychowawcom za zmobilizowanie uczniów 
do pomocy oraz udziału w imprezie.  

 W organizację Wieczoru Kolęd zaangażowali się rów-
nież absolwenci Liceum na Skalnej- Grzegorz Kózka był po 
raz trzeci konferansjerem imprezy, natomiast Seweryn Dur-
czok akompaniował uczniom na fortepianie. Bardzo dziękuje-
my naszym absolwentom za pomoc w organizacji imprezy. 

 Zapraszamy ponownie za rok na kolejne spotkanie z 
kolędami w różnych językach. 

 

Koordynator Wieczoru Kolęd Międzynarodowych 
Małgorzata Piotrowska 
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Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! 
 

Międzynarodowy kongres feministek. 
Na mównicę wychodzi jedna z aktywistek i wygłasza 
kwiecistą mowę o zerwaniu kajdan posłuszeństwa i 
niewolnictwa, kończąc słowami: 

– I od dziś przestajemy im sprzątać, prać i goto-
wać! Niech radzą sobie sami! 

Z sali burza braw, owacje na stające. Ustalono, 
że po miesiące odbędzie się ponowny kongres w celu 
zweryfikowania i podzielenia się wynikami i opinia-
mi. 

Jak ustalono tak się stało. Na mównicę pierwsza 
weszła Francuzka. 

– Miesiąc temu wróciłam do domu o oświadczyłam – 
Piere od dzisiaj przestaje gotować, radź sobie sam! 
Pierwszy dzień nic nie widzę, drugi dzień nic, trzecie-
go dnia widzę jak na śniadanie gotuje sobie jajko. 
Brawa, ogólna radość. Na mównicę wkracza Amery-
kanka. 
– Ja po powrocie do domu oświadczyłam – Steven od 
dzisiaj przestaje prać, radź sobie! 

Pierwszy dzień nic nie widzę, drugi dzień nic, trzecie-
go dnia widzę jak dość nieudolnie pierze sobie skar-
petki. 
Znowu burza braw. Teraz ma się wypowiedzieć Ro-
sjanka. 
– Ja oświadczyłam w domu – Michaił od dzisiaj sam 
po sobie sprzątasz! Pierwszy dzień nic nie wiedzę, 
drugi dzień nic nie widzę, trzeci dzień nic nie widzę, 
czwartego dnia zaczęłam widzieć na lewe oko.  

 

 
Do wybrzeża afrykańskiego przypłynęła rosyjska 
łódź podwodna. 
Właz się otworzył i ze środka wynurzył się marynarz 
z liną. 
Patrzy po tym wybrzeżu i dostrzega że na plaży stoi 
murzyn i go obserwuje. 
Ruski niewiele myśląc rzuca do niego linę i krzyczy. 
– Ej dzierżyj linu! – murzyn nic 
– No dzierżyj linu – murzyn dalej zero reakcji. 
Ruski się podrapał po głowie i zaczyna inaczej. 
– Gawarisz ty pa ruski? 
– cisza 
– Sprechen sie deutsch? 
– cisza 
– Parlez-vous français? 
– cisza 
Rusku zły ale jeszcze jedną próbę podejmuje. 
– Do you speak english? 
– Yes I do! – wykrzykuje murzyn ucieszony. 
– No to dzierżyj linu!  

 

Mój dziadek ciągle narzeka – że koszty życia 
strasznie wzrosły w dzisiejszych czasach. Mówi: 
– „Pamiętam kiedy byłem młody – mama mi dała 5 
złotych na zakupy, a ja wróciłem do domu z pełną 
reklamówką – wędliny, mleko, chleb, ser, masło, kon-
fitury. A teraz co? Wszędzie te lustra, te kamery!!”  

 

Peelingi do twarzy: migdałowy, owsiany, cukro-
wy 

 Marzysz o zadbanej cerze? Wypróbuj te proste przepi-
sy!   

 Są łatwe i szybkie w wykonaniu, a efekty zauważysz 
już po pierwszym zastosowaniu. Składniki potrzebne do ich 
wykonania są łatwo dostępne i zapewne można je znaleźć w 
większości gospodarstw domowych.   

 Dzięki takiemu własnoręcznie wykonanemu zabiegowi 
usuwamy martwy naskórek, oczyszczamy i odświeżamy na-
szą cerę, przy czym jednocześnie poprawiamy jej koloryt i 
ukrwienie.  

 Najlepsze i najzdrowsze są peelingi przygotowane 
samodzielnie z naturalnych składników, gdyż są pozbawione 
chemii i różnych innych „ulepszaczy”. Poza wspomnianymi 
efektami, peeling wygładza skórę, zmiękcza ją i poprawia jej 
mikrokrążenie. A po takim złuszczeniu się naskórka skóra 
lepiej wchłania kremy i substancje odżywcze.  
Oto 5 przydatnych przepisów na polepszenie kondycji naszej 
cery: 

 

Peeling do twarzy z migdałów 

Składniki:  

 2 łyżeczki jogurtu naturalnego, 

 1 łyżeczka miodu, 

 1 łyżeczka drobno posiekanych migdałów (zamiast 
migdałów można wykorzystać również orzechy wło-
skie).  

Przygotowanie. Mieszamy ze sobą wszystkie składniki i do-
kładnie ale delikatnie ucieramy. Powstałą substancję delikat-
nymi ruchami nakładamy na twarz. 

Peeling do twarzy z płatków owsianych 

Składniki:  

 1 łyżka miodu, 

 ciepła woda, 

 3 łyżki zmielonych płatków owsianych. 

Można również dodać 1 łyżeczkę soku z cytryny, która działa 
na cerę rozjaśniająco.  

Przygotowanie. Płatki owsiane należy zalać ciepłą wodą (aż 
do ich pełnego zakrycia) i tak sporządzoną miksturę odstawić 
na 10 minut. Po widocznym napęcznieniu płatków możemy 
dodać miodu. 

 Peeling do twarzy z brązowego cukru 

Składniki:  

 2 łyżeczki cukru brązowego, 

 5 łyżeczek oliwy z oliwek. 

Przygotowanie. Po zmieszaniu składników gotową miksturę 
nakładamy na zwilżoną skórę. Peeling należy zastosować od 
razu po sporządzeniu, gdyż cukier szybko się rozpuszcza.  

 

Małgorzata Wanat 
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Klika Machnika w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
 

Choć krów, kóz, koni i „inszej gowiedzi” na 
naszych wsiach coraz mniej nadal działa Wojewódzki 
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w 
Katowicach i to on 28 stycznia br. w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej był m.in. organizatorem XIII Powiatowego Kon-
kursu Kół Gospodyń Wiejskich z Rybnika i okolic. 

 
„Gwara Śląska na Wesoło” to tytuł interesujące-

go programu kabaretowego w wykonaniu kobiet repre-
zentujących Koła Gospodyń Wiejskich z Rybnika i po-
wiatu rybnickiego. Tym razem organizatorzy zapropono-
wali stosunki sąsiedzkie na wsi, czyli co się dzieje „Za 
płotem u sąsiada?” Taki był główny motyw inscenizacji.  
Panie z KGW nie zawiodły i przygotowały pełne humo-
ru scenki kabaretowe wywołujące u licznie zgromadzo-
nych widzów w TZR salwy śmiechu, były też piosenki o 
tematyce górniczej. W kuluarach teatru gospodynie przy-
gotowały nadzwyczaj słodkie i wielokształtne karnawa-

łowe faworki, którymi częstowały wszystkich zgroma-
dzonych. 

 
Co więc tam robiło Towarzystwo Miłośników 

Rydułtów? Otóż jej reprezentanci tworzący męski zespół 
muzyczny potocznie zwany ”Kliką Machnika” zostali 
zaproszeni aby dodatkowo urozmaicić piosenką i humo-
rem ten śląski dzień w teatrze. Wystąpili pięciokrotnie 
prezentując ciekawie zaaranżowane piosenki tak o tema-
tyce patriotycznej np.:” Kochany Śląsk”, „Szarlota” czy 
obyczajowej , np.: „Coście kobietki z nami zrobiyły”, 
„Jak bych  mioł  kropidło”, ”Mie to mo” itp. Akompa-
niament akordeonisty i gitarzysty, a także niektóre re-
kwizyty dopełniły całości  sprawiając, że każdorazowy 
występ powodował gromkie owacje i spory aplauz. W 
przerwach programu przedstawiciele niektórych gmin 

lub sołectw składali im propozycje występów na różnych 
lokalnych świętach czy uroczystościach. Czy Miłośnicy 
obiorą nowy kierunek działań?;) Warto wymienić tam 
występujących: Henryk Machnik, Jerzy Majer, Stanisław 
Dziwoki, Stanisław Płoński, na akordeonie akompanio-
wał pan Sosna, zaś na gitarze Jerzy Adamczyk. 

 
Z koncertem wystąpił gościnnie także Kaszub-

ski Zespół Ludowy z Chwaszczyna – dużej wsi kaszub-
skiej. Zaprezentowali bogaty repertuar piosenek kaszub-
skich, zatańczyli polkę Mareszka, taniec czarownic a 
także muzycznie zaprezentowali alfabet kaszubski. Pre-
zentowali barwne wyroby hafciarskie. Występowali w 
bogato zdobionych, wielobarwnych strojach. I tak jak 
wcześniej Kaszubi nie do końca rozumieli naszą gwarę i 

wielu nagrywało 
„Klikę” lub inne 
kabarety tak i my 
mieliśmy proble-
my ze zrozumie-
niem wszystkich 
ich piosenek. 
 
Umiłowanie, sza-
cunek i przywią-
zanie do swojej 
Ziemi – małej 
ojczyzny było, 
moim zdaniem, 
mottem przewod-
nim tegoż wieczo-
ru, choć może 
wcale niezamie-
rzonym. 
 

Alicja Kołodziej 



KLUKA 386/20 lutego 2018 SPRAWIEDLIWA WŚRÓD NARODÓW... 17 

Odeszła rydułtowska bohaterka 

 

 Wojenna zawierucha stawia ludzi w obliczu drama-

tycznych decyzji. Dotyczy to nie tylko walczących żołnierzy 

ale nierzadko także cywili. W obliczu zagrożenia życia wła-

snego i swoich bliskich ludzie ci stawali przed wieloma mo-

ralnymi dylematami. Choć wydawać by się mogło, że Ryduł-

towy znalazły się na peryferiach działań zbrojnych, w historii 

naszego miasta znaleźć można przykłady heroizmu i ratowa-

nia ludzkiego życia kosztem narażenia własnego. 

 Jedna z takich historii dotyczy Teresy Karasek oraz jej 

dzieci – Jerzego, Leona i Zofii. Wojna złączyła ich losy z 

Emilem Schönbergerem, Żydem, lekarzem z Koszyc. Był on 

więźniem nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Au-

schwitz. W 1945 roku udało mu się zbiec z Marszu Śmierci. 

Wycieńczony, głodny, trafia na wracającą rano z kościoła 

Teresę Karasek. Rydułtowianka postanawia mu pomóc i zbie-

ra go do domu, gdzie częstuje go chlebem i gorącą kawą. Po-

stanawia także ukryć Emila przed Niemcami. O tym jak wiel-

kie ryzyko podjęła, najlepiej świadczy fakt, że wychowywała 

w tym czasie samotnie 10 dzieci – ryzyko zdemaskowania 

było więc ogromne, podobnie jak narażenie rodziny na konse-

kwencje w przypadku odkrycia przez Niemców prawdy. O 

tym, by Schönberger przebywał w mieszkaniu nie mogło być 

mowy. Zwłaszcza, że aż do samego wyzwolenia w gospodar-

stwie Karasków stacjonowało wojsko niemieckie. Emil 

Schönberger ukrywany był więc w gospodarstwie w różnych 

kryjówkach m.in. w chlewikach wśród świń i gęsi. W nocy, 

gdy Niemcy spali Emil mógł pozwolić sobie na odrobinę wol-

ności i opuszczał kryjówkę. Prowadził wtedy rozmowy z 

ukrywającą go Teresą i jej dziećmi – Jerzym, Leonem i Zofią. 

 

 Rodzina Karasków nie oczekiwała za pomoc żadnej 

zapłaty – w ratowanie Emila Schönbergera zaangażowali się 

bezinteresownie. Jednak w trakcje ukrywania się, znalazł on 

sposób, by odwdzięczyć się swoim wybawcom. Ponieważ był 

lekarzem pomógł leczyć dwójkę dzieci. Z późniejszych relacji 

Zofii Karasek wynika, że przynajmniej w jednym przypadku 

opieka medyczna ukrywanego lekarza ocaliła dziecku życie. 

 

 Choć wydaje się to nieprawdopodobne, historia Emila 

Schönbergera kończy się happy and'em. Dzięki zaangażowa-

niu rodziny Karasków udało mu się przeżyć wojnę ukrywając 

się pod samym nosem wojsk niemieckich. Po wyzwoleniu 

Rydułtów wraca do Koszyc. Tam udaje mu się odnaleźć żonę. 

W 1967 roku małżeństwo Schönbergerów decyduje się wye-

migrować do Izraela. Osiadają w Hajfie. Tam zmieniają na-

zwisko na Schronek. Emil zostaje szefem kliniki. Dzięki bo-

haterstwu rydułtowskiej rodziny otrzymał szansę na dalsze 

życie. 

 

 Za swe oddanie Te-

resa Karasek wraz z synami 

Jerzym, Leonem i córką 

Zofią zostali w 1984 roku 

uhonorowani medalem 

„Sprawiedliwy Wśród Na-

rodów Świata”. W Alei 

Sprawiedliwych w Jerozoli-

mie znajduje się także 

drzewko rodziny Karasków. 

 

 Po wojnie obie rodziny utrzymywały ścisły kontakt. 

Dziś Teresa Karasek już nie żyje. Nie żyją także Emil Schro-

nek i jego żona. W dniu 07.02.2018 roku odbył się pogrzeb 

Zofii. Rydułtowska bohaterka spoczęła na cmentarzu przy 

parafii św. Jerzego w Rydułtowach. 

Łukasz Majer 
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Zima w mieście 2018 

 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w ramach progra-

mu ,,Bezpieczne ferie 2018” zorganizowało w dniach 29.01-

09.02.2018 półkolonie dla rydułtowskich uczniów. W akcji 

brało udział 158 dzieci. Tegoroczne ferie były zorganizowane 

pod hasłem ,,W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Miejscem I 

turnusu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach, nato-

miast II turnusu Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Miarki w 

Rydułtowach. Już od pierwszego dnia na uczestników czekały 

liczne atrakcje: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rydułto-

wach przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznych ferii, 

odbyło się zimowe karaoke oraz został przeprowadzony kon-

kurs plastyczny. W następnych dniach uczestnicy półkolonii 

mieli okazję spędzić czas na lodowisku w Pszowie, uczestni-

czyć w seansie filmowym w RCK ,,Feniks”, korzystać z 

atrakcji w "Wrotka Music Caffe", bawić się wesoło 

ze ,,Świeżakami”, brać udział w warsztatach profilaktycznych 

z zakresu uzależnień, jak również na temat smogu oraz bez-

piecznych ferii. Odbyły się warsztaty plastyczne z recyklingu, 

na których powstały przestronne bałwanki wykonane z plasti-

kowych kubków, zimowy obrazek zamknięty w plastikowym 

kubku, kolorowe gąsienice wykonane z opakowań po jajkach 

oraz obrazki wykonane z plastikowych zakrętek. Na tegorocz-

nych półkoloniach było bardzo sportowo, co można było zo-

baczyć podczas olimpiady sportowej oraz zmagań rekreacyj-

no – sportowych, na których w I turnusie gościła telewizja 

regionalna TVT. Uczestnicy półkolonii korzystali również z 

miejskich atrakcji rekreacyjnych, gdzie na RAFIE –

Rydułtowskiej Fikołkowni szukali ,,ukrytych skarbów”. Nie 

zabrakło ulubionego konkursu uczestników - prezentacji ta-

lentów podczas trwania ,,Małych Gigantów”. Ostatni dzień 

półkolonii należał do podsumowań konkursów, które miały 

miejsce podczas trwania połkolonii, za udział w których cze-

kały na uczestników atrakcyjne nagrody. Oklaskom, uści-

skom i radosnej atmosferze nie było końca i chociaż półkolo-

nie dobiegły do mety to świadomość przeżytych chwil zosta-

nie długo w pamięci każdego z nas. 

 

 Fotorelacje z każdego dnia pobytu na półkoloniach 

można było śledzić na Facebooku Ogniska Pracy Pozaszkol-

nej w Rydułtowach. 

Kierownik półkolonii 

Mirosława Ciurko 

Katarzyna Połomska 

 

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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Rydułtowy na podium konkursu „Nie truj sąsia-
da”! 

 W piątek 16 lutego w Powiatowej i Miejskiej Bibliote-

ce Publicznej w Rybniku odbyła się finałowa gala organizo-

wanego przez Subregion Zachodni konkursu „Nie truj sąsia-

da!”. Konkurs skierowany był do szkół z miast i gmin Subre-

gionu Zachodniego. Spośród ponad 170 placówek szkolnych, 

w kategorii szkół podstawowych na znakomitym trzecim 

miejscu podium uplasowała się rydułtowska Szkoła Podsta-

wowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach. Jury konkursu 

wysoko oceniło kreatywność i aktywność społeczną uczniów 

naszej szkoły w spawach związanych z tematem niskiej emi-

sji. Specjalna komisja co kwartał oceniała raporty ze szkół 

zawierające przykłady prac uczniów, w oparciu o pięć kate-

gorii: liczba podjętych działań, pomysłowość, różnorodność i 

jakość wykonania, zgodność tematu prac z tematyką kampa-

nii, liczba osób zaangażowanych w działania oraz ich zasięg. 

Konkurs był elementem międzygminnej kampanii edukacyjno

-ekologicznej „Gmina z (dobrą) energią!” organizowanej 

przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego oraz firmę Planegria Sp. z o.o. 

 

Łukasz Majer 

 
 

Rok 2017 w Bibliotece Publicznej Miasta Ryduł-
towy im. H. M. Góreckiego 

„Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni” 

 

 Myśląc stereotypowo o bibliotece najczęściej na myśl 

przychodzą nam smutne szare mury, w których panuje ciągły 

półmrok, każdy głośniejszy dźwięk spotyka się z karcącym 

spojrzeniem pracowników biblioteki, a spóźnienie się z odda-

niem książki choćby o jeden dzień sprowadza na nieszczęśni-

ka wizytę Policjanta Bibliotecznego niczym z koszmarów 

Stephena Kinga. 

  

 Na szczęście nasza rydułtowska książnica nie jest ste-

reotypowa. Przebywając w niej czuje się radość z obcowania 

z literaturą, a pogodne i życzliwe pracownice dopełniają tą 

miłą atmosferę. Bo dusza biblioteki to nie tylko księgozbiory, 

ale także pracujący tam ludzie. 

 

 Rydułtowska Biblioteka to nie tylko miejsce, w któ-

rym można wypożyczyć książkę bądź skorzystać z czytelni. 

To także miejsce warsztatów, klubów, spotkań autorskich, 

prelekcji, wieczorków poetyckich i wystaw. W naszej Biblio-

tece ciągle coś się dzieje! 

 

 Przy całej gamie atrakcji dla mieszkańców Biblioteka 

nie zapomina jednak o tym co najistotniejsze – o książkach. 

Pod tym względem miniony rok 2017 był bardzo udany. Na-

sza książnica wzbogaciła się o 1 712 woluminów zakupio-

nych z budżetu bibliotecznego, 602 egzemplarze sfinansowa-

ne z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz 191 woluminów pozyskanych z darów. 

 

 XXI wiek to jednak nie tylko czas książki w tradycyj-

nej, papierowej wersji. Idąc z duchem czasu Biblioteka w 

Rydułtowach wzbogaciła się także o 155 zakupionych mate-

riałów audiowizualnych, a kolejne 48 stanowiły dary. 

W 2017 roku wypożyczalnie dla dorosłych oraz dzieci i mło-

dzieży zarejestrowały 2 810 czytelników, którzy łącznie wy-

pożyczyli 37 278 egzemplarzy książek i czasopism oraz 373 

materiały audiowizualne. Przez rok z czytelni skorzystało 1 

962 użytkowników. 

 

 Idąc z duchem czasu nasza Biblioteka prowadzi rów-

nież profil na facebooku, na którym na bieżąco można zna-

leźć informacje o aktualnie prowadzonych zajęciach oraz cała 

masę ciekawostek z życia książnicy. Zapraszamy do regular-

nego odwiedzania profilu oraz do jak najczęstszego korzysta-

nia z zasobów biblioteki. Wszak rację miał Umberto Eco pi-

sząc, że „kto czyta książki, żyje podwójnie”. 

Łukasz Majer 
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Usiadłam tam 
 
gdzie dawniej rosło drzewo wierzby - 
moje oczy stały się dwoma korzeniami  
 
i przemówiła do mnie ziemia - 
już dłużej nie będziesz bez piór  
od teraz twoje gniazdo tutaj 
 
być jak drzewo wierzby - 
tego pragnę 
 
dwa korzenie zamiast oczu -  
oczekiwać na cud 
który ponownie zagnieździ się  
w gałęziach  

 
 

Ewa Wierzbinska - Kloska  
 
 
 
Nie wiem 
 
ile wschodów i zachodów 
rozpali się we mnie i zgaśnie 
nieznanych ścieżek połasi się  
o moje nogi 
 
z ilu liści jesieni 
sczytam koloryt i zapach 
 
ile razy jeszcze  
poczuję na powiekach 
mroźnych płatków śniegu 
 
nienapisanych wierszy przede mną ile 
i świerszczy w soczystej trawie - 
 
nie wiem 

 
 

Ewa Wierzbinska – Kloska   
 
 
 
Czuję ciepło twoich warg 
 
dreszcz przechodzi na mnie 
przez splecione dłonie 
milczenie oczu mówi wszystko 
aż po wszystkie dźwięki nocy 
przyjmujesz ufność ciała 
jak ja słowa 
które urabiam w wersy 

 
Ewa Wierzbinska- Kloska  

 
 
 

Michalina Gałka-Nosiadek - wiersze 
 

*** /W Nocnych Markach wszystkie były dla 
nas.../ 
 
W Nocnych Markach wszystkie były dla nas. 
Jak tęczowe dropsy 

na najwyższej półce. Czekałem, kiedy dziadziuś uchyli drzwi 
i wieczór: chodź, Januszku, przecież trzeba je nakarmić 
wypłowiałym wtorkiem, chłopięcą myślą o lataniu, 
chwilą, bo kolory zamieniają się miejscami.   
 
Podczas kanikuły puszczaliśmy ptaśne. Przy sufitach, 
lampiszony, potrafią świecić w locie! Sprawdzałem, czy za 
łąką  
oczy domów zmrużyły się ospale, gasną w oknach pióra. 
Dziadek otwierał wiśniowe niebo. Pod kloszem. 
 

Ornitografy  
 
Trzy i dziewięć szukam, 
połknie orzeł kruka. 
 
W sierpniu jeszcze nabrzmiewała gruszka 
pod skrzydlatym koszem i sukienką Zosi.  
Stryjaszek wodził na okrętkę, że za miedzą czarne 
kracze coraz głośniej, jutro spadnie nam na głowy, 
ale nawet jeśli, nie zawroni sadów. Pamiętam,  
wrzesieńniało, kiedy pajęczyła się bieda - i dziób, i sól w chu-
steczce, 
ciotczyna cisza głębsza od kamiennej studni. Myślałam: wy-
starczy zmienić pigment ptakom, prośba o jaśniejszą farbę 
pióra.  
A chłopcy poszli wsadzać patyk w ciemne. Zawracają chmurę. 
 
'87. Na Cichej  
 
dzieliliśmy strach na czworo. Po zmierzchu 
kształty przypominały postacie  
łódek z żaglem. Pietrek mówił, że codziennie cumują  
nowe - z grotmasztu rybak pociąga za sznurki, 
rozchlapuje światła. 
 
 

W kadrach nad Adygą  
 
przyszyję cię jak guzik. Może ziąb zelżeje, spóźni się  
choć trochę? Pamięć nie rozchlapie mokrych miejsc 
na twarzy. Wieczór szminką wymaluje spacje  
między nami. Potem czyjeś ramię - pękaty sączek.  
Piazza delle Erbe. Dzień sprzedaje miętę, przywiewa 
ciepłostany. Kradniemy tuzin muśnięć, kilka fig na drogę. 
Noszę maj w kieszeniach. Z zielonym. Z pętelką. 
 
 
*** /Pocztówki z Południa cumowały parami.../ 
 
Pocztówki z Południa cumowały parami, zazwyczaj 
kiedy lato pisało prolog deszczem. Szkoda, 
że nas tam nie ma - strzepywałam myśli ciągnąc za warkocz 

słońce w panoramach na rewersie. Sierpniowy 
poranek;  
sen zawirował śmigłem: róż, kabaretki i pióra  
nad plisami Sekwany. A tu, za szkiełkiem,  
swojsko - stępione zęby schodów, kwaśne 
bombki w sadzie  
i snopy, które nie chcą odstawić się od piersi.  
Jedynie sufit zakłada koronki - statki dziergają 
granat,  
by jak kijanki odpłynąć przed zasępionym fron-
tem.  
Ja pod parasolem. Biegnę  
rozdeptywać szlaki Orlich Gniazd. 
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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 lutym 
WSZYSTKIEGO                                    
NAJLEPSZEGO!!! 
 
Henryk Wojtaszek, 

Alojzy Musioł, 
Katarzyna Kabut, 

Anna Urbańczyk, 

Joanna Rusok, 

Jan Jargoń, 

Ewald Brzezinka, 
Dorota Rak, 

Zygmunt Siódmok, 
Rudolf Masarczyk 
 

Loczek 

Nona 

Nowik 
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Moje rozważania  
 
 Zadziwiające! Już od pewnego czasu obserwowaliśmy 
skuteczne reakcje Polski na wypowiedzi o "polskich obozach 
koncentracyjnych" i nagle ta skuteczność została przerwana 
nowelą do ustawy o IPN, która pozwala ścigać i karać osoby, 
które powtarzają tą nieprawdę, pomijając okres powojenny. Ka-
ranie polityków czy dziennikarzy zagranicznych jest nierealne, a 
dopiski w ustawie są nieprecyzyjne i nic dziwnego, że środowi-
ska żydowskie, USA i Ukraina protestują i wzywają do uchyle-
nia ustawy. Myślę, że obojętnie czy ustawa zostanie zawetowa-
na przez Prezydenta czy też wejdzie w życie, szkody w wizerun-
ku Polski na świecie są i będą katastrofalne! Do tego przyczynił 
się nadto europoseł Czarnecki nazywając polską europoseł 
"szmalcownikiem", co doskonale wpisało się w zarzuty niektó-
rych ocalałych Żydów, że za otrzymywane od Niemców mienie 
Polacy wydawali ukrywających się Żydów. Podzielam opinię, 
że jest to zaplanowana akcja przedwyborcza, by pokazać że cały 
świat jest przeciw nam - "najsprawiedliwszym wśród narodów", 
a my się nie damy. Taka postawa Rządu niestety podoba się 
naszemu społeczeństwu, co pokazują sondaże i jeśli się nie 
zmieni to PIS w cuglach wygra kolejne wybory. Czy ta sprawa i 
poprzednia związana z tzw, artykułem 7 wytoczonym przeciw 
Polsce przez Komisję Europejską będą mieć wpływ na to czy 
nadal będziemy w UE? Trudno przewidywać ale niewątpliwym 
faktem będzie podejrzliwość wszystkich rządów i obywateli 
wobec Polski i Polaków, którzy oczekiwali pomocy w najtrud-
niejszych czasach i ją otrzymali a teraz jest ze wszystkim na nie! 
Życie pisze różne scenariusze, ale politykę  zwykle ustawia eko-
nomia i obecne powiązania z UE, a w tym: dotacje, programy 
ekonomiczne, które bardzo rzutują na naszą przyszłość. Znaczna 
część tych projektów unijnych dotyczy sfery społecznej, czyli 
życia nas, zwykłych obywateli, młodych, w wieku produkcyj-
nym i emerytów a w tej sferze przecież jeszcze długo musimy 
doganiać czołowe kraje europejskie i brak  wsparcia niewątpli-
wie to uniemożliwi. Weźmy pod lupę przykładowo walkę ze 
smogiem - czy bez wielkiego wsparcia rodzin zmienimy domy, 
ogrzewanie, samochody na ekologiczne, czy bez wsparcia przy-
śpieszymy radykalnie tworzenie sieci kanalizacji rozdzielczej i 
oczyszczalni? A co z drogim procesem rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych, co szczególnie dotyczy naszego Śląska i w 
znacznym stopniu też naszego miasta? Szukajmy więc sojuszni-
ków w tych działaniach i nie mnóżmy wrogów. By tak było, 
uświadamiajmy rządzących nie przyjmując bezkrytycznie 
wszystkiego co nam wrzucają "do ogródka", mądrze udzielając 
bądź nie, wsparcia w sondażach, na profilach społecznościo-
wych, na spotkaniach z politykami i oczywiście na wyborach!  
 
 Nasze Władze Miasta rządziły i rządzą mądrze, nie jeste-
śmy jako miasto nadmiernie zadłużeni, miasto jest coraz pięk-
niejsze, bardziej funkcjonalne i nie mamy dramatycznego odpły-
wu młodych choć problem istnieje. Miasto ma plany na dalszy 

rozwój: to rozbudowa  infrastruktury na Machnikowcu z budo-
wą tężni solankowej, to rewitalizacja Osiedla Karola, remont 
obiektów stadionu, to nowe osiedle na terenach poniżej Tesco, 
to sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż dróg w Radoszowach, to 
zagospodarowanie dworca kolejowego i jego otoczenia, napra-
wa i modernizacja wielu dróg i oczywiście dbałość o czystość, 
zieleń i oto by tak jak dotychczas były środki na sport, kulturę, 
rekreację i na wszystko inne, które pozwala wyzwalać wśród 
naszych Obywateli chęć do działania na rzecz ogółu. W tym 
miesiącu wspólnie z Władzami Miasta, Ciepłownią Rydułtowy i 
oczywiście Mieszkańcami zwłaszcza osiedla domków od UM 
do ul. Bema organizujemy spotkanie. Chcemy zastanowić się 
czy istnieje szansa na ciepłociąg biorąc pod uwagę koszty budo-
wy i koszty ciepła. Namawiamy parlamentarzystów by poważ-
nie zastanowili się nad naszym pomysłem związanym z walką 
ze smogiem, czyli dofinansowanie rodzin rocznie w wys. warto-
ści 3 ton węgla na pokrycie kosztów przesyłu energii dla rodzin, 
które przejdą na ekologiczne ogrzewanie.  
 
 Przyglądamy się zmianom jakie zachodzą w naszym 
szpitalu i o tym napiszemy w następnym numerze a teraz nieco 
o naszej działalności jako TMRu. Od roku prowadzimy działa-
nia pomocowe w ramach projektu "Środowiskowy interfejs Po-
mocowy", o którym szeroko w poprzednim numerze opisała 
koordynator projektu kol. Alicja Kołodziej. Od 8 stycznia uru-
chomiliśmy kolejny projekt pomocowy skierowany w zasadzie 
do wszystkich choć nabór do zajęć które prowadzimy w oparciu 
o RCK Feniks prowadzi nasz rydułtowski MOPS. Jesteśmy już 
po kilku zajęciach, które odbywają się w każdą środę a prowa-
dzą je specjaliści zaś koordynatorem projektu jest nasz dyna-
miczny działacz kol. Łukasz Majer. Drugim ogólnie dostępnym 
działaniem to przyjmowanie ofert wzajemnych usług w ramach 
tzw. Banku Usług Lokalnych. Mam nadzieję, że w tym wydaniu 
ukaże się szeroka informacja na temat tego innowacyjne-
go projektu. Napisany przeze mnie projekt kulturalny na ten rok 
niestety nie znalazł uznania Komisji, która wykryła uchybienia 
merytoryczne i finansowe w projekcie. Sprawa jest bardzo przy-
kra bo w projekcie założone były działania i oczywiście z tym 
związane wydatki związane z naszą rocznicą 25-lecia zarejestro-
wanej działalności TMRu, szereg działań nawiązujących do 
obchodów 100-lecia Niepodległości, oraz kolejny konkurs na 
Rydułtowika Roku. Brak środków na działania w sferze kultury 
wiąże się oczywiście z istnieniem zespołu Klika Machnika, któ-
ry wraz z klubem emeryta przy KWK Rydułtowy, Klubem Se-
niora (Stow. Moje Miasto) chórami Cecylia i Lira są wizytówka-
mi szerokiej i udanej aktywności rydułtowskich seniorów. A 
zespół Klika Machnika zdobywa kolejne uznania i zaproszenia 
do występów. Na dziś to zaproszenie na występy związane z 
obchodami Dnia Kobiet w dn. 8 ,11,12,14 i 15  marca i prestiżo-
wo na rybnickim rynku w dn. 16 czerwca. Za nami oryginalne 
kolędowanie w przychodni przy ul Tetmajera -NZOZ, występy 
w Czyżowicach, Kobyli oraz w Teatrze Ziemi Rybnickiej przy 
szczelnie wypełnionej publice. Cieszy że zespół zasilają nowe 
osoby ale oprawa muzyczna jest kluczowa i tu bez środków na 
nagłośnienie i opłacenie kosztów prób, dalsza nasza działalność 
jest zagrożona, Czy coś się w tej materii zmieni? Póki co, z na-
szych całkowicie środków organizujemy 15 marca w Platinum 
Dzień Kobiet. Zapisy i opłaty (35zł) przyjmują kol. Jolan-
ta Pikos i Henryk Mańka. Przygotowujemy się do Walnego Ze-
brania TMR-u, aktywujemy naszą stronę internetową zawieszo-
ną po zakończeniu projektu Świadomy Obywatel i będziemy 
prowadzić działalność - w tym utrzymywać obecną siedzibę do 
momentu, w którym groziłaby nam niewypłacalność. Mimo 
wielkiego niepokoju mam nadzieję, że 25 rok działalności nie 
będzie końcem istnienia Towarzystwa Miłośników Rydułtów, 
które zawsze działało i nadal działa na rzecz Miasta i Mieszkań-
ców. 

 
Henryk Machnik  

http://powojenny.karanie/
https://poczta.interia.pl/next/?uid=a7e121da47d3b811
http://damy.taka/
https://poczta.interia.pl/next/?uid=a7e121da47d3b811
https://poczta.interia.pl/next/?uid=a7e121da47d3b811
https://poczta.interia.pl/next/?uid=a7e121da47d3b811
https://poczta.interia.pl/next/?uid=a7e121da47d3b811
http://projektu.napisany/
http://roku.brak/
http://stow.moje/
http://publice.cieszy/
http://kobiet.zapisy/
http://kol.jolanta/
http://ka.przygotowujemy/
http://kol.jolanta/
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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 


