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Legendy regionalne 
Legendy opowiedziała Pani Agnieszka Rusok 
 

Legenda o młynie 
 W młynie w Borku miyszkoł młynorz co mioł ło-
gromnie piykno cera Stazyjka. 
 
 O jej piykności wszyscy dookoła godali. Dowie-
dzioł sie też o niksiążę raciborski. 
 
 "Musza se ta pstronsko piykność obejrzeć" – stwier-
dziył. Wsiod do swoigo landałera i przyjechoł do pstron-
skiego młyna. Wiycie ludkowie, jak łon jom ujrzoł, jak mu 
serce zaczało klekotać. Łoczy wyczyszczył, gymba otwo-
rzył i ani słowa pedzieć nie umioł z wrażynio, tak mu sie 
spodobała. Łona zaś byłaby zymdlała, tak i sie też spodo-
boł i łod razu mu zapszoła. 
 
 Powiym wom rychtyk prowda – to było pszoci łod 
piyrszego wejrzynio. Ale tatulkowi sie to nie podobało. 
Wrzeszczoł, wadziył sie ze swoją cerom, że łon nie chce 
żodnego księcia yno młynorza, co by tyn młyn dali wiod. 
Stazyjka o tym ani słyszeć nie chciała. Raz po tak łostrej 
swadzie poszeł do dworskiej karczmy. Kupiył se dwie ży-
mły, jedna pomazano ze leberwosztym a drugo ze per-
swosztym i gorzałka ku tymu. Jak se pojodł i popiył, chciał 
iść dudom, ale we kolanach mioł galet, głowa ciynżko, 
pyrtało go na wszystki strony, tak aż go z drogi spyrtło. Na 
to yno myłki czekały, cap go i już nie puściyły. Zaczły go 
po polach wodzić, aż go na bagna zawiodły. Wołoł, 
wrzeszczoł, ale tam żodnej chałupy nie było. Myśloł, że 
sie już utopi. A tu naroz stanył przed nim taki piykny sy-
nek, podoł mu rynka i wyciongnył z bagna. Zdziwiony 
godo: "Skond żeś sie tu synku wzion?", a on: "Słyszołech, 
że wołocie pomocy toch przyszeł". 
 
 "A coś ty za jaki?". Łon odpowiedzioł: "Jo jest mły-
norczyk. Szukom dziołchy, bo chca sie ożynić". "Toś ty 
dobrze trefiył. Jo mom tako piykno cera i chca, żeby za 
młynorza sie wydała, żeby tyn młyn dali wiod". "A docie 
mi jom? Przycięgnijcie, że mi jom rychtyk docie" – pytoł 
młodzieniec. I tak też młynarz zrobił. Kiedy przyszli do 
młyna podoł Stazyjce: "Wiysz, to jest młynorczyk i ty sie z 
nim ożynisz". Ona nie chciała nawet o tym słyszeć. "Ale ty 
musisz się z nim łożynić bo jo mu przysiąg". Stazyjka za-
czła beczeć, ślimtać – "Tatulku, jo nie chca inkszego ka-
walera, tatulku". A wycie, kto był tyn nowy kawaler? To 
był som dioboł. Jak słyszoł te ślimtani i beczyni, to tako 
złość w niego skoczyła, zeklon szpetnie i pedzioł: "Jak nie 
chcesz być moja – bydziesz niczyja". Tompnoł swoją szła-
pom i cały młyn wroz z tym młynorzym i piyknom młyna-
rzowom sie zapod. Na tym miejscu wypłynyło łogromnie 
mocne źródło, kiere do dziś zapatruje nasza wieś w woda. 
 

O szewcu Franciku, kierego dziedzic pstrąski oduczył gor-
zała pić 
 W Pstrążnej mieszkoł szewiec Francik ze swoją 
babom Maryjkom. Francik było łogromnie robotny. Ze-
lowoł i szył szczewiki. Robiył je bardzo piykne i wygodne. 
Jak ich dużo uszył, spakowoł ich do kosza, kosz wraziył 
do trowniczki i zaniósł ich na jarmark do Rydułtów. 

Szczewiki były taki piykne i wygodne, że kiero dziołcha 
ich napasowała, to ich zaroz kupiyła. Francik szczewiki 
pryndko sprzedoł i uradowany cis dudom. Myśloł: „To sie 
Maryjka ucieszy”. Francik mioł jedna wada. Jak przecho-
dziył koło dworskij karczmy, to musioł wlyźć na jednego. 
Karczmorz wiodzioł tela piniyndzy, to mu tak długo poly-
woł, aż piniyndzy brakło. Szewiec był tak naprany, że jak 
zrobiył pora kroków, zamiytło nim i bync do krzypopy. 
 
 Zaroz też usnył. Maryjka nie umiała sie doczekać. 
Poszła mu naprociw. Jak ujrzała go w tej krzypopie leżeć, 
zaczła płakać, lamyncić i godać: „Coś ty Franciku naro-
biył? Wszystki piniondze żeś przepił. Za co jo dzieckom 
jedzynie i oblyczka kupia?”. Przejyżdżoł prawi opon 
dziedzic i widzioł jak Maryjka lamyntuje, zatrzymoł sie i 
pyto: „Co wy, Maryjko tak lamyntujecie?” Maryjka na to: 
„Panie dziedzicu, mój Francik jest dobrym i robotnym 
szewcym. Szyje i zeluje szczewiki łod rana do nocy. Po-
tym ich sprzeduje na jarmarku w Rydułtowach. Kiedy 
wraco dudom przechodzi łobok waszej karczmy i tam 
wszystki piniondze przepijo. Co jo biydno mom począć? 
Ni mom piniyndzy nawet na chlyb!” Dziedzic pedzioł: 
„Nie starej sie Maryjko, jo tefo twojigo Francika oducza ta 
gorzała pić. Ty sie o nic nie starej. Idź se spokojnie 
dudom”. Maryjka poszała do chałupyku swoim dzieciom. 
Pon dziedzic zawołoł swoich parobków i pedzioł: „Idźcie 
m po tego Francika co leży w tej krzypopie, zaniyście go 
do pywnice i tam go porzondnie wystroszcie, żeby mu sie 
odechciało już na dycko gorzoły”. Parobki aż sie rwały do 
tej roboty. W pywnicy rozpolyli łognisko, postawiyli gar-
niec z terom, łoblykli sie w kożuchy, łobwionzali sie 
łańcuchami a w rynkach trzymali widły. Przyprawili se też 
rogi po zabitych bykach. Jak zaczlo wrzeszczeć i kole nie-
go skokać i szturchać go widłami, to sie Francik prze-
rażony obudziył. Myśloł, że jest w piekle. Łoni zaczli 
skrzeczeć: „Ty łożyrku, ty nicponiu, dość jużeś na ziymi 
narozrabioł i gorzoły wypiył. Marsz z tobom do kotła, a 
wy tam jeszcze drzewa dołóżcie, co tam tera zawre”. Na 
Francika ze strachu wyszły siódme poty. Jak zaczon żykać: 
„Pon Boczku, kieby jo jeszcze roz na ziymia umioł 
przyjść, tobych wiyncyj gorzoły do gymby nie wzion. 
Wtym zjawiył sie anioł i pedzioł: „Dość tego, to nie jest 
jeszcze najgorszy człowiek, on sie jeszcze poprawi” i 
wadziył sie z tymi diobłami, żeby go wypuściyli. Diobły 
nie chciały ustompić. Powiedziały: „Jak już tak musi być, 
to musi sie jeszcze tej ognistej wody napić”. Francik piył, 
piył, aż zaś prawie nieprzytomny usnył. Parobki go zaś 
nazot do tej krzypopy zanieśli. Jak sie obudziył, stanył na 
rowne nogi i pryndko lecioł dudom do swojej Maryjki i z 
daleka wrzeszczoł: „Maryjka, kiebyś wiedziała kaj jo był? 
Jo był w samym piekle, kaj był pełno diobłów, a jaki tam 
był kocioł z wrawom terom! Diobły chciały mie tam 
wciepnyć. Wiysz, jo Pon Boczka tak prosiył, żebych mog 
jeszcze roz na ziemia przijść to bych już wiyncyj gorzoły 
do gymby nie wzion. Wiysz, anioł przyszeł i mie z tego 
piekła uratowoł!”. Łod tego czasu rychtyk prowda, Francik 
już wiyncyj gorzoły do gymby nie wzion i zaczło im sie 
dobrze powodzić. 
 

Zebrała: Joanna Rusok 

LEGENDY REGIONALNE 



Słoneczna Italia? Nie tym razem… 
 

 W dniach od 19 do 23 lutego szóstka uczennic Liceum 
Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 
przebywała we włoskiej Palestrinie. Skalniacy nie po raz 
pierwszy spacerowali po stromych, kamiennych uliczkach 
tego, położonego o godzinę drogi od Rzymu, miasteczka. Li-
ceo Eliano-Luzatti to szkoła z którą rydułtowskie LO realizuje 
już czwarty projekt współpracy szkół. Aktualnie jest to Era-
smus + ale w naszej wspólnej historii były już Comenius oraz 
dwukrotnie Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa.  

 

 Tym razem braliśmy udział w czwartym już spotkaniu 
projektowym Erasmus + HEALTHY MINDS FOR HAPPY 

LIVES. Spotkanie to odbyło się pod hasłem walki z cyberprze-
mocą. Uczestniczyliśmy w ciekawych spotkaniach ze specjali-
stami którzy zgłębiali z międzynarodową młodzieżą temat 
hejtu oraz mowy nienawiści. Pod okiem zaangażowanych w 
projekt nauczycieli odbyły się dla uczniów warsztaty kompute-
rowe podczas których wypracowali pokaźną kolekcję materia-
łów (ulotek, plakatów, infografik) odnoszących się do pytań 
kim jest hejter, jak reagować na hejt w internecie, jak mądrze 
korzystać z internetu.  

 

 Oprócz ciężkiej pracy były oczywiście przyjemności do 
których niewątpliwie należała wycieczka do muzeum archeo-
logicznego położonego na szczycie miasteczka (dojście do 

niego oznaczało wdrapywanie się po ok. 1000 schodów)  oraz 
poszukiwanie „skarbów” w centrum Palestriny. Kolejnym nie-
zapomnianym punktem naszego pobytu było zwiedzanie Rzy-
mu. Coloseum, Panthenon, fontanna di Trevi czy Watykan z 
placem św. Piotra to tylko kilka punktów na naszej trasie zwie-
dzania tego niezwykłego miasta.  

 

 Satysfakcja z pracy, miło spędzony czas w towarzy-
stwie znajomych i przyjaciów z krajów partnerskich, piękne 
okoliczności przyrody, nieustanna lekcja języka angielskiego 
ale też włoskiego i słowackiego, eksperymenty kulinarne 
(pizza z ziemniakami !), codzienne lekcje cierpliwości ( 10 
minut spóźnienia we Włoszech to nic, pół godziny też)  …. 
Czy może tu być miejsce na jakieś ALE ? Tak…  Było nam 
zimno. Ale oczywiście nie tak jak na lotnisku w Balicach po 
powrocie do Polski. Mamy nadzieję że czekające nas podsu-
mowujące spotkanie w Turcji odbędzie się w nieco cieplejszej 
temperaturze.  
 

M. Brych 

 

 

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 
styczniu 
 

- podjęto 132 interwencje, z czego nałożono 4 mandaty karne, 
udzielono 13 pouczeń drogowych i 6 porządkowych, 
- przyjęto 18 zgłoszeń od mieszkańców,  
- nałożono 4 mandaty karne na kwotę 350,- zł w związku z 
zaśmiecaniem, spożywaniem alkoholu i niewłaściwym parko-
waniem, 
- przeprowadzono 9 kontroli targowiska, 
- przeprowadzono 9 interwencji dotyczących psów i kotów, 
nałożono 1 mandat karny, udzielono pouczeń, 1 pies trafił do 
schroniska, 
- przeprowadzono 29 interwencji dotyczących spalania odpa-
dów, 
- przeprowadzono 35 kontroli terenu strefy RPP, 
- przeprowadzono 1 interwencję dotyczącą zakłócania 
spokoju, 
- podjęto interwencję dotyczącą pozbywania się śmieci w re-
klamówkach, 
- podjęto 13 interwencji dotyczących złego parkowania, 
- 1 interwencja dotyczyła bezdomnego - odmówił udzielenia 
pomocy, 
- przeprowadzono 10 konwojów wartości pieniężnych, 
- na bieżąco kontrolowano wszystkie obiekty państwowe, 
chodniki, drogi i oświetlenie, 
- przeprowadzono prelekcje w szkołach, 
- przeprowadzono akcję liczenia bezdomnych i udzielania im 
pomocy, 
- przeprowadzono interwencje na podstawie monitoringu. 
 

Zebrał: Stanisław Brzęczek 

Informacja z Nowin Rybnickich: 
 
 Anna Wachełka z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Oliwier 

Czekała ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Wojciech Gebauer ze 

Szkoły Podstawowej nr 2 zdobyli trzy równorzedne nagrody w 

konkursie ,,Po co nam brązowy worek?" . Miał on na celu pro-

mocję segregacji odpadów podlegajacych biodegradacji. 
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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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Powiatowy konkurs recytatorski w języku an-
gielskim 

We wtorek 27 lutego po raz drugi w naszej szkole 
odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski w Języku Angiel-
skim dla uczniów klas I-III. W sumie wzięło w nim udział 41 
uczniów z 16 szkół z całego powiatu! Przyjechali do nas go-
ście m.in. z Wodzisławia, Goczałkowic, Połomi, Skrzyszowa. 
Naszą szkołę reprezentowały: Hanna Buszka, Kinga Jendry-
sik i Alicja Porwoł.  

Po przywitaniu wszystkich gości przez panią dyrek-
tor, dla wprowadzenia radosnej atmosfery językowego święta, 
zaśpiewaliśmy piosenkę powitalną „Hello, hello”. Następnie 
wszyscy uczestnicy prezentowali wiersze w języku angiel-
skim – o różnej tematyce, z rekwizytami, a nawet w specjal-
nie na ten dzień uszytych strojach.  

Występy pierwszo-, drugo- i trzecioklasistów były 
przeplatane piosenkami, przy których towarzyszył dzieciom 
krasnal Tommy. Do komisji konkursowej należała metodyk 
języka angielskiego, pani Katarzyna Weiss z Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl., oraz 
dwie panie wylosowane spośród opiekunów uczniów.  

Po występach, na czas obrad komisji, każdy mógł się 
poczęstować pysznym domowym ciastem. Poziom występów 
był bardzo wysoki, nie było tak łatwo wybrać tych najlep-

szych, jednak nagrody czekały… - zostały one ufundowane 
przez Radę Rodziców naszej szkoły, wydawnictwo Pearson 
oraz Centrum Helen Doron w Wodzisławiu Śl. Wreszcie na-
deszła chwila wręczenia dyplomów i nagród.  

A oto nagrodzeni: 
Klasy pierwsze: 

I miejsce – Maja Kamfoniak z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śl. 
II miejsce – Magdalena Komarek ze Szkoły Podstawowej im. 
Św. Kazimierza w Mszanie, 
III miejsce – Tadeusz Kuruc ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Rydułtowach. 
Klasy drugie: 
I miejsce – Lena Nowak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 7 w Wodzisławiu Śl. 
II miejsce – Paulina Jakimczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Rydułtowach i Adam Oleksy ze Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śl. 
III miejsce – Filip Tolarz z Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. 
Klasy trzecie: 
I miejsce – Alicja Parus ze Szkoły Podstawowej im. Powstań-
ców Śląskich w Skrzyszowie oraz Kinga Pająk ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Rydułtowach 
II miejsce – Eliza Berger ze Szkoły Podstawowej w Połomi 
III miejsce – Patryk Chłapek ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II w Wodzisławiu Śl. 

Mamy nadzieję, że konkurs również w kolejnych 
latach będzie cieszył się tak dużym zainteresowaniem i sku-
tecznie zachęci najmłodszych uczniów do nauki języka an-
gielskiego.  Gratulujemy wszystkim uczestnikom i już dzisiaj 
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu – za rok! 

 
Marzena Buszka 

Martyna Szulc 
 
 

Informacja z Nowin Wodzisławskich z 27 lutego 2018 ro-
ku 
 
 Ekspertyzy przygotowane przez specjalistów nie 
pozostawiają wątpliwości. Budynek dworca PKP w Ry-
dułtowach nie jest w najlepszym stanie technicznym. Miasto, 
które niedawno przejęło obiekt, będzie miało twardy orzech 
do zgryzienia. 
Nie tak dawno Rydułtowy za symboliczną złotówkę przejęły 
od PKP budynek dworca oraz część przyległego do niego 
terenu. Od początku było pewne, że obiekt będzie wymagał 
dużych nakładów finansowych, a do tego pieczę sprawuje nad 
nim konserwator zabytków. Miasto planowało jednak, że 
zagospodaruje budynek, bo inaczej dworzec jeszcze bardziej 
by niszczał. 
W pierwszej kolejności urzędnicy zapytali mieszkańców, jak 
wyobrażają sobie zagospodarowanie dworca. Miasto ogłosiło 
nawet konkurs. Warunek był taki, że w obiekcie musi znaleźć 
się miejsce na poczekalnię i kasę biletową oraz że obiekt musi 
zachować swoją zewnętrzną fasadę, bo taki jest wymóg 
konserwatora zabytków. Pomysły były różne - od centrum 
przesiadkowego, przez muzeum, po przechowalnię rowerów. 
Następnie urząd zdecydował się na wybór projektanta, który 
by opracował tak zwany program funkcjonalno-użytkowy dla 
obiektu (czyli specjalne opracowanie związane z zaprojek-
towaniem i wykonaniem robót budowlanych). Był to kolejny 
krok ku realizacji zamierzeń miasta. W ramach swojego zada-
nia projektant przygotował ekspertyzę stanu technicznego 
budynku dworca PKP. Niestety, jej treść nie napawa optymiz-
mem. Okazuje się, że budynek jest w bardzo złym stanie. Z 
trzech powodów. Po pierwsze - stropy. Nie są żelbetowe, a 
drewniane i do tego źle zachowane. - Obecnie niedopuszczal-
ne jest, by stropy w budynkach użyteczności publicznej były 
drewniane. Należałoby je wymienić - mówi sekretarz miasta, 
Krzysztof Jędrośka. 
Po drugie - prac naprawczych wymaga konstrukcja dachu. Po 
trzecie - wymiary i układ klatek schodowych. Klatki są 
nienormatywne i nie spełniają obowiązujących wymogów. Po 
czwarte - mury obiektu są uszkodzone. Między innymi dlate-
go, że dworzec zbudowano zbyt blisko torów kolejowych i 
cały czas narażony jest na silne drgania, które go niszczą. 
Gdyby to wszystko zsumować to okazuje się, że prac 

naprawczych wymaga cały obiekt. To powoduje, że miasto 

jest w kropce, a przyszłość dworca stoi pod znakiem 

zapytania. - Będziemy się zastanawiać, co robić dalej. 

Decyzja jeszcze nie zapadła - przyznaje sekretarz miasta. 

Wiele będzie zależało od konsultacji z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Katowicach. To po jego 

wskazówkach i wytycznych zapadnie ostateczna decyzja. 

(mak) 
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Krzyżówka nr 38 - marzec  
 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. Objaw chorej tarczycy 
2. Koń czystej krwi lub pan z Kuwejtu 
3. Komik cyrkowy, klaun 
4. Kamienne kostki na drodze 
5. Jeden z modeli Fiata 
6. Nadbałtycki port 
7. Kawalerzysta 
8. Dom dla nieuleczalnie chorych 
9. Marka rumuńskich samochodów terenowych 
10. „Królewicz i …..” 
11. Chemiczny symbol glinu 
12. Zakuty łeb 
13. Futerał na strzały do łuku 
14. Wroga lub zbawienia 
15. Uroczysta, elegancka, duża impreza 
16. Stopa lub łokieć 
17. Druga połowa walca 
18. Po wtorku lub popielcowa 
19. Używają go sztangiści 
20. Wraz z elegancją cechuje modnisia 
21. Dopływ dolnej Wisły 

 

 

opublikujemy w kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź 
czekamy  do 31-03-2018! Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: 
Eugenia Bluszcz, Barbara Błaszczok, Stefan Majer. Wszystkim 
wyróżnionym gratulujemy wiedzy! 

Pionowo: 
1. Miarka w dłoni 
2. Coś niedorzecznego, bezsensownego 
3. Czerwone w polskim godle 
4. Niejeden w kuźni 
5. Kumka lub wisi na karniszu 
6. Liczba 3,14 dla matematyka 
7. Dział gałęzi przemysłu 
8. Ropucha olbrzymia 
9. Przymierza lub Noego 
10. Niechlujne pismo 
11. Wojska Ochrony Pogranicza 
12. Np. holowniczy 
13. Piękno, powab 
14. Prąd w korycie 
15. Uniwersalna roślina włóknista 
16. Opust, zniżka ustalonej ceny towaru 
17. W mitologii greckiej władca wiatrów 
18. Skórzany, pleciony bicz na krótkiej rękojeści 
19. Łączą mydło, kwiaty i śniadania 
20. Nielegalny, nieuznawany, bezprawny rząd 
21. Np. natłok myśli 
22. Odmiana rzeczowników przez przypadki 



KLUKA 387/15 marca 2018 25 LAT TMR 8 

Sprawozdanie z 25 lat działalności 
TMR 
 
13 stycznia tego roku obchodziliśmy rocznicę 
25-lecia zarejestrowanej działalności Towarzy-
stwa Miłośników Rydułtów, choć działalność 
założycieli Towarzystwa była o kilka lat wcze-
śniejsza przez działalność w Komitecie Oby-
watelskim na rzecz odłączenia Rydułtów od 
Wodzisławia Śl. a potem w Komitecie Założy-
cielskim Towarzystwa Miłośników Rydułtów. 
Przypomnę, że Przewodniczącym Komitetu 

Obywatelskiego był Przewodniczący Komitetu Założyciel-
skiego TMR-u Jan Jędrośka (ojciec Krzysztofa Jędrośki) a 
pierwszym Prezesem do sierpnia 1994r obecna pani Bur-
mistrz Kornelia Newy. Od tego czasu nieprzerwanie tą funk-
cję pełni niżej podpisany. Wiele się działo za sprawą działa-
czy TMR-u lecz od początku związanych z potrzebami nasze-
go miasta, które odzyskało samorządność. Przypomnę niektó-
re działania i inicjatywy TMRu na przestrzeni tych ponad 25 
lat aktywnej działalności. Opracowano i wydano w 1993r 
pierwsze po wojnie 4 rodzaje widokówek i folder o Rydułto-
wach. 1 kwietnia 1994 r  ukazało się pierwsze wydanie Kluki. 
Pierwszą siedzibą TMRu było kino Wawel, w którym adapto-
waliśmy pomieszczenia piwniczne na świetlicę. Zainicjowali-
śmy i byliśmy pierwszymi organizatorami obchodów Dni 
Rydułtów (wrzesień 1994) a z końcem roku (Sylwester) po 
raz pierwszy zaprosiliśmy naszych Mieszkańców  do powita-
nia Nowego Roku na rynek miasta inicjując tańce i zabawy. 
W maju 1995 roku przeprowadziliśmy na Machnikowcu I 
wyścig na rowerach górskich - uczestniczyło 56 zawodników. 
W okresie istnienia Ośrodka Kultury Wawel organizowaliśmy 
co 2 miesiące różnorodne imprezy kulturalne, integracyjne 
sportowe. Przypomnę niektóre tytuły" Spotkanie przy kawie”, 
"Hobbyści na start", „Jesień nie musi być smutna", „Roczek 
Kluki", "III Finał WOŚ” w Pomocy- TMR zebrała wtedy 
1240000zł(wtedy były tysiące), "Tak jak przed laty", „Nie 
samą kopalnią rydułtowik żyje!", "Hobby czyni życie ciekaw-
szym", "Ptok na punkcie ptoków", "Witej wiosno roztomiło", 
"Finał Finałów" ,"Biesiada Z Góreckim ",,Babie Lato", 
„Jesienna biesiada", "Spotkanie z Tony Halikiem", „Z piosen-
ką harcerską starą i nową", Sport i zabawa -to zdrowie", "Ze 
służbą zdrowia na TY", „Zapraszamy - Mona Liza!" ,”Święto 
Kobiet w TMR","Z piosenką radosną powitajmy wiosnę", 
"Muzyka, śpiew, humor i wdzięk", "U Zeflika na weselu", 
„Żegnamy mokre lato -witajmy babie lato" ,Na harcerską 
nutę", „Babcie dziadkowie wnuki",- była to impreza, którą w 
całości nagrywała Telewizja Katowice i kilkakrotnie emito-
wała. Niestety w 1998 r Ośrodek Kultury Wawel przestał 
istnieć i naszą siedzibę przenieśliśmy najpierw na II piętro 
byłej restauracji Rydułtowianka a potem do pomieszczenia 
Spółdzielni Spożywców (obok Banku Spółdzielczego ) przy 
ul Ofiar Terroru a po jego likwidacji do pomieszczeń 
SM  ROW przy ul Plebiscytowej by wreszcie "wylądować " 
w obecnej siedzibie własności państwa Jędrośka przy ul Trau-
gutta. Zmiana siedzib to oczywiście sprawa kłopotliwa, ale w 
żadnym przypadku nie zaprzestaliśmy różnorakich działalno-
ści. W 1996 roku zorganizowaliśmy pierwszą wielką akcję 
sprzątania terenów Machnikowca kontynuując ją co roku, a 
także organizując przez kolejne 5 lat wyścigi na rowerach 
górskich oraz na łyżwo rolkach By podkreślić ważność dzia-
łań zaangażowanych mieszkańców w społeczne działania na 
rzecz miasta i Mieszkańców od 1996 roku wręczamy statuetki 
przyznając tytuł Rydułtowika Roku, Takich tytułów dotąd 
przyznaliśmy 64, wyróżniając dodatkowo organizacje tytułem 
Lidera Aktywnych. Pucharów i dyplomów z tym tytułem 

przyznaliśmy 12 ale w 2014 roku oddaliśmy zaszczyt przy-
znawania tego tytułu Władzom Miasta uznając, że to bardziej 
rola Władz Miasta niż naszej organizacji. W 1996r realizowa-
liśmy jeden z pierwszych tzw przedakcesyjnych projektów w 
mieście spośród organizacji  społecznych. Projekt obejmo-
wał  uruchomienie w byłej przepompowni na os Ligonia 
świetlicy środowiskowej  i remont obiektów: muszli koncer-
towej, oraz obiektów nad stawem. W kolejne 4 lata realizując 
porozumienie z Urzędem Miasta wyczyściliśmy staw, urucho-
miliśmy pływanie na kajakach i pontonach oddając biologicz-
nie ożywiony staw do dyspozycji wędkarzy z założonego 
stowarzyszenia wędkarskiego Machnikowiec. W tym to też 
okresie na Machnikowcu organizowaliśmy wiele imprez re-
kreacyjnych sportowych i kulturalnych w oparciu o muszlę 
koncertową gdzie z pomocą miasta przywróciliśmy rów-
nież  oświetlenie i podłączenia zasilania. Do znaczących im-
prez na Machnikowcu należy zaliczyć 3 krotne zorganizowa-
nie koncertu zespołów rockowych, zorganizowanie nad sta-
wem 2 estrad gdzie wystąpiły w pięknej scenerii zespoły ta-
neczne, chóry, trębacze a zakończenie zabawą na muszli Była 
to impreza pod nazwą "Z pieśnią ,tańcem ,muzyką i poezją na 
powitanie lata" i wielu do dziś to wspomina ze była to impre-
za na miarę imprez kulturalnych jakie czasem pokazuje nie-
miecka telewizja RTL. Praktycznie do 2013 roku na os Ligo-
nia mieliśmy uruchomioną świetlicę środowiskową gdzie co 
tydzień odbywały się spotkania dyskusyjne ale była to tez 
siedziba dla zawiązanego klubu turystów kolarskich oraz 
gdzie przez 2 lata prowadziliśmy zajęcia rekreacyjne dla dzie-
ci z os Ligonia .Dla tych dzieci  2 x 24 os zorganizowaliśmy 
też 2 obozy w Czechach; w  Ludygowicach i Czakowie. Nie 
zabrakło też większych imprez organizowanych w kolejne 
rocznice Kluki połączone z przyznawaniem kolejnych tytu-
łów Rydułtowika, Lidera Aktywnych, ale też tytułu Mecenasa 
TMR-u bo też pomoc firm instytucji była w pierwszych latach 
znacznie większa niż to jest obecnie, Większe imprezy odby-
wały się w byłym Domu Kultury kop Rydułtowy ale też w 
sali NOT-u ,sali SP1 ,oraz sali Gimnazjum nr 1.Były też im-
prezy organizowane w restauracjach i kawiarniach gdzie 
przypominaliśmy różne zwyczaje ,które z dumą podkreślamy 
do dziś kultywują szkoły przedszkola i kluby .Przypomnę 
imprezy ; „Kiszymy kapusta", „Z nudelkula na Ty", 
„Działomy masło", „Gierujemy wino", „Od rompli do pralki". 
Nie można zapomnieć o dużych imprezach, które odbyły się 
w Domu Kultury  a mianowicie "Śląskie wesele," gdzie mło-
dą parę odegrali p Katarzyna Paprotny i obecny Z-ca Burmi-
strza Marcin Połomski oraz  impreza pod nazwą "Rodzi się 
nowe życie" oraz 2 cykle Wybieramy Miss Kluki i Miss Ry-
dułtów.. Jak więc widać co roku odbywało się kilka znaczą-
cych imprez dostępnych dla wszystkich ,którzy chcieli w nich 
uczestniczyć. Jeśli do tego dodamy wysiłek naszych Człon-
ków zaangażowanych w wydawanie Kluki, realizowanie róż-
norodnych projektów miasta, powiatu, województwa a nawet 
ogłoszonych przez agendy rządowe to widać, że byliśmy wi-
doczni nie tylko w Rydułtowach. Do największych projektów 
jakie z powodzeniem zrealizowaliśmy było prowadzenie 4 
biur Porad prawnych i obywatelskich na terenie powiatu wo-
dzisławskiego w latach 2010-2013 o  wartości 2,5 mln zł. 
Ogromnym wysiłkiem jest też coroczny szeroki, aktywny 
udział w Dniach Rydułtów i wszystkich uroczystościach orga-
nizowanych przez miasto. Corocznie na Walnym Zebraniu 
Członków Towarzystwa Miłośników Rydułtów przedstawia-
my i oceniamy działania programowe, organizacyjne i finan-
sowe ale warto przypomnieć, że pod względem finansowym 
nigdy nie było łatwo nie licząc lat 2010-2013,że jesteśmy 
organizacją, która od początku za własne środki utrzymuje 
siedzibę, ze jako organizacja pożytku publicznego mamy pra- 
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wo do odbierania na potrzeby programowe 1% odpisów po-
datku ale też z bólem trzeba stwierdzić , że ilość darczyńców i 
wartość tych odpisów ciągle maleje co raczej świadczy że 
nasi Mieszkańcy nie za bardzo doceniają naszą działalność 
albo uznają ,"że oni sobie jakoś poradzą". Odnosi się to 
zwłaszcza do emerytów górniczych, którym na przestrzeni lat 
2014-2017 udzieliliśmy ponad 4 tysiące porad ale doprawdy 
na palcach ręki można policzyć tych co przyszli z rozliczenie 
z ZUS by na tej podstawie moglibyśmy nieodpłatnie wypisać 
PIT z deklaracją 1 % na TMR  pod pozycją KRS 
000002098 .Już sama liczba wskazuje ze należymy do naj-
starszych zarejestrowanych organizacji społecznych i bardzo 
na to liczymy ,że czytające ten artykuł Osoby odpowiedzą 
pozytywnie na naszą prośbę by przyjść do TMRu z rozlicze-
niem z ZUS i deklaracją, że oddają 1 %na cele TMRu.. Jak 
Państwo wiecie 6 lat temu pod wodzą śp. Czesława Reznera 
założyliśmy zespół męski pod nazwą; Old Stars, potem zmie-
niliśmy na nazwę Miłośnicy a teraz utarła się nazwa Klika 
Machnika. Przez okres 3 lat występowaliśmy wspólnie z ze-
społem Rzuchowianki a po śmierci śp Czesława występujemy 
samodzielnie a kierownikami artystycznymi zespołu byli 
Grzegorz Szyra, Jerzy Adamczyk a od ubiegłego roku Henryk 
Sosna. Dzięki aktywności tego zespołu i uzyskanej popular-
ności mogliśmy zorganizować już 3 krotnie przegląd zespo-
łów regionalnych i występować na scenach kilku powiatów. 
Ilość zaproszeń do udziału w wielu prestiżowych występach 
napawa nas dumą ale też troską ,że do zespołu nadal nie udaje 
się nam pozyskać nieco młodszych mężczyzn. Przez te ponad 
25 lat "przewinęło " się pond 270 osób z czego  63 osoby ode-
szły na "wieczną wartę". Staramy się o tym pamiętać zwłasz-
cza odwiedzając najbardziej zasłużonych w m-cu maju na ich 
grobach i pochylając się w modlitwie nad pozostałymi .Mamy 
w TMRze ludzi bardzo zasłużonych, którzy mimo wieku są 
nadal w naszym Towarzystwie stąd honorujemy Was tytu-
łem ;Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Rydułtów. 
Do nich należą: Barnabas Krystyna, Barnabas Alojzy, Brze-
zinka Ewald. Habram Eugenia, Gwożdzik Adolf, Konieczny 
Brunon, Kosteczko Erwin, Masarczyk Rudolf, Musioł Alojzy, 
Pawełek Maria, Porembski Engelbert, Stebel Maria, Stebel 
Alojzy, Swoboda Jan, Tatura Leon, Wieczorek Ma-
ria,Antonina. Każdego roku na Walnym Zebraniu wymienia-
my najaktywniejszych Członków TMRu i dość trudno zrobić 
takie podsumowanie za 25 minionych lat ale niewątpliwie 
należą się podziękowania Osobom, które pracowały w kolej-
nych Zarządach TMRu i Komisji Rewizyjnej bo Członkowie 
tych organów zawsze brali udział w przygotowaniach i pro-
wadzeniu imprez , uroczystości, czy też przygotowaniu mate-
riałów programowych czy finansowych. W sprawozdaniu za 
ubiegły rok niewątpliwie zostaną  wymienieni najaktywniejsi 
w 2017 roku a jest za co, bo przecież realizowaliśmy aż 6 
projektów na rzecz naszego miasta. Jak już wspomniałem, 
ważną ale też wymagającą czasu, umiejętności i regularności 
jest wydawanie Kluki. To nie tylko pisanie artykułów, zbiera-
nie ciekawostek, bycie na wielu imprezach, uroczystościach 
to jeszcze komputerowe przepisywanie, dostarczonych tek-
stów, komputerowy skład gazety, projekt graficzny reklam, 
wybór zdjęć, korekta tekstów ,wysyłka elektronicznego skła-
du do drukarni ,rozwóz gazety, rozliczanie sprzedaży, przygo-
towanie faktur. To wymaga stałych osób zaangażowanych w 
wydawanie gazety ale niestety mamy taką sytuację ,że najbar-
dziej umiejętne osoby odchodzą do prac w firmach i instytu-
cjach zaś wykonywanie takich prac poza pracą zawodową jest 
niezwykle utrudnione. Trzeba zdać też sobie sprawę z faktu, 
że coraz mniej osób kupuje nie tylko naszą gazetę ale chciało-
by się żeby choć wszyscy Członkowie TMRu kupowali Klukę 
bo tak niestety  nie jest .Składam wszystkim osobom zaanga-

żowanym przez te lata w wydawanie Kluki gorące podzięko-
wania, bo jest to też dokument naszej działalności w mieście i 
nie tylko. Ranga TMRu  jako stowarzyszenia jest niemała, 
pokazują to wybory samorządowe, przecież cała trójka burmi-
strzów; Zbigniew Seemann, Alfred Sikora, Kornelia Newy 
wywodzą się z naszego stowarzyszenia i dotyczy to też wielu 
Radnych miasta i  powiatu. Ranga TMRu wynika też z naszej 
aktywności w wyrażaniu publicznych poglądów na ważne 
sprawy dotyczące miasta, powiatu czy ogółu mieszkańców. 
Temu służyły organizowane debaty publiczne z udziałem 
przedstawicieli Władz miasta, powiatu, przedstawicieli Rzą-
du, Sejmu i Senatu. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w 
konsultacjach dotyczących ustawy o stowarzyszeniach i za-
biegach o przywrócenie deputatów węglowych i ustawy o 
zabezpieczeniu emerytalnym (tzw ustawa 110). Kilkakrot-
nie  byliśmy w tych sprawach w Warszawie a delegacja złożo-
na z przedstawicieli różnych organizacji udawała się tam  pod 
naszym kierownictwem. Prócz mojej osoby i św pamięci An-
drzeja Korbicy kilkakrotnie w tych rozmowach pomógł i brał 
udział były Poseł Ryszard Zawadzki ,który jest naszym wiel-
kim przyjacielem, Wyrażaliśmy nasz zdecydowany pogląd i 
dalej tak czynimy ,gdy chodzi o ważne problemy w mieście 
czy regionie, Dotyczy to naszej kopalni ,sprzeciwu wobec 
planu rozbiórki Szarloty, poparciu zmian w naszym rydułtow-
skim szpitalu by ten nadal pełnił swoją funkcję, zwiększając 
zakres usług ludziom w podeszłym wieku oraz dzieciom. 
Wnosiliśmy o przejęcie dworca osobowego i przeprowadze-
nie remontów w ramach projektu rewitalizacji  terenów po-
przemysłowych i cieszy, że temat ten miasto podjęło. Wystą-
piliśmy do Sejmu  z projektem by wzorem 500+  wspomagać 
każdą rodzinę kwotą odpowiadającą wartości 3 ton węgla 
jako rekompensata dla tych którzy korzystają z ekologicznego 
ogrzewania. To byłby rzeczywisty krok w walce ze smogiem. 
Jak więc widać działamy na różnych płaszczyznach nie uni-
kając rzeczy trudnych ale jeszcze wykonywalnych przez na-
szych Członków, Tak więc podjęliśmy wyzwanie związane z 
opieką nad niepełnosprawnymi i ludźmi w podeszłym wieku. 
Nadal organizujemy wiele imprez kulturalnych z wydźwię-
kiem patriotycznym ,działania proekologiczne, konkursy, 
bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach miasta i powia-
tu ,chociaż skala wymaganej dokumentacji jest porażająca i 
zniechęcająca do podejmowania nowych zadań. Czy mieli-
śmy tylko sukcesy -oczywiście nie !Kilka razy staliśmy na 
krawędzi bankructwa ale zawsze nasi Członkowie i niektóre 
instytucje i firmy na tyle pomogły, że do takiej sytuacji nie 
doszło. Bardzo dziękuję tym wszystkim darczyńcom na prze-
strzeni tego ćwierćwiecza. Główne obchody 25 lecia chcemy 
zorganizować na przełomie września i października i mam 
nadzieję, że znajdziemy środki na zorganizowanie tej jakże 
prestiżowej imprezy dla naszego Towarzystwa jak i Władz 
Miasta. 

                                                                     Henryk Machnik 

 

Zarząd TMR informuje, że od 1 stycz-

nia br. honorowymi członkami TMR 

zostają: Leon Tatura oraz Ewald Brze-

zinka. 
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Kartka z kalendarza -  marzec 

1924 r. – sejm podjął uchwałę o budowie 
portu w Gdyni, 

1804 r. – urodził się Johann Strauss – 
kompozytor, 

1794 r. – urodził się Józef Bem, 
1794 – Tadeusz Kościuszko złożył przy-

sięgę na rynku w Krakowie, 
2018 r. – miało miejsce doroczne Święto Kobiet, 
1953 r. – zmarł Józef Stalin, 
2018 r. –Międzynarodowy Dzień Teatru, 
1909 r. – w Rydułtowach urodził się Jan Halszka – kapel-

mistrz kopalnianej orkiestry 
1921 r. – urodził się Józef Grzesik – długoletni kierownik 

Szkoły Podstawowej nr 1, 
1921 r. – urodził się ksiądz Franciszek Blachnicki, 
1921 r. – urodził się Paweł Gawron – sportowiec, który 

brał udział Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach w 
1951 r. W dyscyplinie gimnastyka przyrządowa , 
jego trenerem byl Franciszek Rupnik, 

1921 r. – miał miejsce plebiscyt na Górnym Śląsku, 
1999 r. – rydułtowski „Biuletyn Informacyjny” zastąpio-

ny został nową gazetą „Na Ratuszu”, 
1999 r. – arcybiskup Damian Zimoń erygował samo-

dzielną pełnoprawną parafię w Kalwarii Pszowskiej, 
1996 r. – otwarcie nowego budynku Urzędu Pocztowego 

przy ulicy Plebiscytowej 37, 
2018 r. – 42 lat obchodzi grupa Konar, 
1950 r. – urodziła się Danuta Miera – instruktorka ZHP 

Środowiska Rydułtowy, komendantka podobozu 
NAL, nauczyciel LO w Rydułtowach, zmarła w 
2016 r., 

1943 r. – urodziła się Irena Machnik – instruktorka ZHP 
Środowiska Rydultowy, nauczyciel, zmarła w 2009 
r. 

1982 r. – zmarł Konrad Rezner, wieloletni komendant 
ZHP Środowiska Rydułtowy, 

1961 r. – urodziła się Mariola Rainhold – instruktor ZHP 
Środowiska Rydultowy, zmarła w 2008 r. 

-  

                                                      Zebrał Stanisław Brzęczek 

 

W okresie walk o przyłączenie do Polski (1918 - 
1922) (cz.1) 
 Powstanie państwa polskiego w listopadzie 1918 r. 

oraz osłabienie Niemiec w wynku klęski poniesionej w I 

wojnie światowej, stanowiło realną przesłankę odzyskania 

ziem zaboru pruskiego, a także i Górnego Śląska. Los tych 

ziem zależał od decyzji zwycięskiej ententy wśród których, w 

tej sprawie, panowała duża róznica zdań. Najogólniej rzecz 

biorąc Francja stała na stanowisku powrotu Górnego Ślaska 

do Polski, opierając sie na konieczności maksymalnego 

osłabienia Niemiec. Zdaniem francuskich polityków jedynym 

skutecznym zapewnieniem bezpieczeństwa wschodnich gra-

nic było pociecie podstaw ekonomicznej potegi Niemiec 

(miedzy innymi przez odebranie Górnego Ślaska) i stworzen-

ie silnego obozu państw Europy Środkowej będących w 

sojuszu z Francją. Natomiast Anglia reprezentowała ten-

dencję pozostawienia ośrodka przemysłowego w granicach 

Niemiec. Była ona przeciwna wzrostowi politycznego 

znaczenia Francji, dążąc do ,,równowagi sił w Europie" zaint-

ersowana była w utrzymaniu najmniej osłabionego i okrojo-

nego państwa niemieckiego. 

Działalnośc narodowa 
 W omawinym okresie następował również proces 
tworzenia rad robotniczo-żołnierskich i chłopskich. W pro-
cesie tym lunośc polska nie wzięła udziała jednak masowego 
udziału i w konsekwencji rady robotniczo-żołnierskie i chłop-
skie miały niemiecki charakter.Ludność polska przystąpiła 
natomiast do tworzenia własnego narodowego systemu rad 
ludowych. Powodem rozdziału było m.in. negatywne stan-
owisko niemieckich sił politycznych wobec prób wprow-
adzenia do rad typu robotniczego, żołnierskiego itp. przed-
stawicieli polskich w zakresie odpowiadającym narodowej 
strukturze społeczeństwa polskiego, co warunkowało w 
większości niemieckie oblicze tych rad i ich nieprzychylny 
stosunek wobec polskiego ruchu niepodległosciowego. Pol-
skie rady ludowe tworzono na szczeblu gmin wiejskich i 
miejscich oraz powiatowych wyłącznie spośród Polaków. 
Miejscowe p.r.l. liczyły conajmniej 7, a powiatowe co 
najmniej 21 członków. Połowa mandatów zarezerwowana 
była dla przedstawicieli robotników, rolników i 
rzemieślników. 
 
 P.r.l. konstytuowały się zazwyczaj w czasie wieców 

organizowanych przez komisje wyborcze. Wybór prow-

adzono wiekszością głosów osób obojga płci w wieku co 

najmniej 20 lat. W sprawach  o znaczeniu lokalnym 

miejscowe p.r.l. podlegały swym instancjom powiatowym, 

zaś cała ich sieć podporządkowana była Naczelnej Radzie 

Ludowej w Poznaniu i jej bytomskiemu podkomisarzowi. Na 

Górnym Ślasku powstało około 500 p.r.l., także w Ry-

dułtowach w listopadzie 1918 r. W jej skład wchodzili: 

Emanuel Koźmicki, Józef Połomski, Ludwik Konieczny, An-

drzej Hercog, Wilhelm Chrószcz. 

 Polskie rady ludowe stwarzały płaszczyznę do wyboru 

delegatów na tzw. polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Miał 

on wyłonić przedstawicieli ludności polskiej w zaborze prus-

kim wobec władz niemieckich. W obradach sejmu (3-5 grud-

nia 1918 r.) wzięło udział 47 rybnickich przedstawicieli 

społeczeństwa polskiego. 

 Z Rydułtów delegatami na sejm byli: Edmund Banik, 

Józef Połomski, Ludwik Konieczny i Emanuel Koźmicki. W 

skład powołanej tam Naczelnej Rady Ludowej weszli z Ryb-

nickiego: Karol Sprysz z Pszowa, Emanuel Białas z 

Kleszczowa pod Żorami, Paweł Musioł z Marklowic, ksiądz 

Paweł Pośpiech z Kokoszyc oraz ksiądz Władysław Robota z 

Gierałtowic. 

 Rady ludowe nie funkcjonowały wszakże jako jedyny 

inspirator aktywności na Górnym Śląsku. Ważną rolę w tym 

okresie odgrywały również polskie ugrupowania polityczne, a 

mianowicie Narodowe Stronnictwo Robotników (NSR), prze-

kształcone później w Narodową Partię Robotniczą (NPR), 

Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe (ChZL), Polska Partia 

Socjalistyczna (PPS), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), 

Górnośląska Partia Ludowa (GPL), Zjednoczenie Zawodowe 

Polskie(ZZP).  

Zebrał: Stanisłąw Brzęczek 
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Jubileusz 10 - lecia SEKCJI SKATA LKS LY-
SKI 
 
 Sekcja SKATA LKS LYSKI w sobotę, 27 stycznia br. 
świętowała 10 - lecie istnienia. Uroczystość odbyła się w 
sali OSP Lyski, na której zebrało się ok. 60 uczestników 
imprezy. Spotkanie było wspaniałą okazją do świętowania 
oraz przypomnienia najważniejszych sukcesów i zasług 
zawodników, które przysłużyły się umacnianiu dorobku 
Związku. Należy wspomnieć, że zawodnicy osiągają liczne 
sukcesy na turniejach indywidualnych i drużynowych repre-
zentując Gminę Lyski na szczeblu centralnym, okręgowym 
oraz w turniejach okazjonalnych. W swojej dziesięcioletniej 
historii klub na swoim koncie zanotował wiele wygranych. 
Szczęśliwy okazał się dla drużyny rok 2015, kiedy to klub 
awansował do I Ligi. Ten ogromny sukces dał graczom mo-
tywację do dalszego działania, zdobywali kolejne punkty 
poprawiając swoją pozycję w rankingu. Trud i sportowe 
zaangażowanie graczy nie poszły na marne, w 2017 roku 
reprezentacja skata LKS Lyski wywalczyła sobie tytuł I Wi-
cemistrza Polski. Zawodnikom serdeczne gratulujemy tak 
wspaniałej wygranej oraz życzymy wielu kolejnych lat peł-
nych sukcesów. 
 Prezes Sekcji Skatowej Eugeniusz Cyran w imieniu 
sekcji LKS Lyski złożył serdeczne podziękowania Wójtowi 
Gminy Lyski Grzegorzowi Grytowi oraz Wójtowi Gminy 
Jejkowice Markowi Bąkowi za wieloletnią współpracę oraz 
finansowe i organizacyjne wsparcie, głównemu sponsorowi 
Andrzejowi Zdrzałkowi,  Prezesowi OSP Lyski Andrzejowi 
Kolarczykowi za użyczanie sali OSP szkaciorzom na zawo-
dy ligowe i turnieje, Prezesowi LKS Lyski Stanisławowi 
Kuczera, Czesławowi Pawliczek oraz wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób wspierają działalność sekcji skata LKS 
Lyski. 
 

Jubileusze małżeńskie 
 
 W 2017 roku 23 pary z terenu Gminy Lyski obcho-
dziły złote, diamentowe, bądź żelazne gody. Z tej okazji 20 
lutego br. w Restauracji „Taaka Ryba“ w Suminie odbyła się 
uroczystość, podczas której jubilaci zostali odznaczeni  
„Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznany-
mi przez Prezydenta RP. 
Wyjątkowy jubileusz 65-lecia małżeństwa, czyli Żelazne 
Gody obchodzili: Bolesława i Alfred Świerczyna, Aniela i 
Józef Radecki oraz  Anna i Leon Klima. 
 Diamentowe Gody, czyli 60 lat wspólnego pożycia 
małżeńskiego świętowali: Róża i Bolesław Przygoda, Maria 
i Paweł Hanisz, Helena i Ewald Piechula, Elżbieta i Jacek 
Nowak, Ernestyna i Henryk Kokoszka oraz Matylda i Nor-
bert  Klemenz. 
 Uroczystość corocznych obchodów jubileuszy 
uświetniły również pary małżeńskie obchodzące jubileusz 
50-lecia małżeństwa, czyli Złote Gody: Maria i Franciszek 
Pierchała, Helena i Józef Koźlik, Elżbieta i Paweł Kostka, 
Maria i Jan Szymik, Regina i Henryk Kasparek, Irena i 
Ewald Wranik, Dorota i Alojzy Warmuła, Maria i Józef Jon-
derko, Agnieszka i Emil Wrazidło, Elżbieta i Paweł Kalem-
ba, Kornelia i Konrad Wieczorek, Berta i Wilhelm Marcalik, 
Irena i Leonard Oczadły oraz Zelma i Alojzy Paprotny. 
 Podczas uroczystości obecni byli również przedsta-
wiciele Urzędu Gminy Lyski i Rady Gminy Lyski. Dostojni 
Jubilaci zostali obdarowani pięknymi kwiatami, upominka-
mi oraz pamiątkowymi dyplomami gratulacyjnymi. Nie 

zabrakło również życzeń: zdrowia, zadowolenia z dzieci, 
wnuków i prawnuków, wytrwałości na dalsze lata wspólne-
go życia oraz samych pogodnych dni. 
 Uroczystość przebiegła w miłej, pełnej wspomnień i 
refleksji atmosferze. 
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ZAPOWIEDZI RCK 
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Wydarzenia w mieście w obiektywie Bernadety 
Oślizły 
 
 Spotkanie z Marzeną Rogalską 
 Dzień Kobiet w Bibliotece 
 Dzień Kobiet w Akademii Aktywnego Senio-

ra 
 Kurs samoobrony dla seniorów 
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Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! 
 

Babcia i dziadek oglądają program uzdrowiciela w telewi-

zji. Cudotwórca polecił, by wszyscy, którzy chcą być wyle-

czeni, podeszli do telewizora, położyli jedną dłoń na od-

biorniku, a drugą w tym miejscu, które ma być wyleczone. 

Babcia wstała i powoli pokuśtykała do telewizora, położy-

ła na nim prawą rękę, a lewą na ramieniu dręczonym 

przez artretyzm, który sprawiał jej wiele bólu. Potem 

dziadek wstał, podszedł do telewizora, położył na nim pra-

wą rękę, a lewą na kroczu. Babcia skrzywiła się i powie-

działa: 

- Chyba nie zrozumiałeś. Celem tej terapii jest wyleczenie 

choroby, a nie wskrzeszenie zmarłego.  

 

Najgorsze połączenie chorób, to Alzheimer i biegunka - 

biegniesz, ale nie wiesz dokąd.  

 

Procesja pogrzebowa zmierza powoli, bardzo powoli w 

stronę cmentarza. 

 Nic dziwnego, bo średnia wieku w pochodzie waha się 

między 80 a 90 lat. Staruszki z trudem stąpają po błotni-

stej alejce, chwieją się na silnym wietrze, szlochają w chu-

steczki. Nagle, na zakręcie z trumny spada jedna wiązan-

ka. Wandzia schyla się, żeby ją podnieść. Nie jest jej ła-

two, bo ma sztywne kolano. Gdy w końcu udaje jej się 

podnieść niesforną wiązankę, Jadzia wykrzykuje ze zgro-

zą: 

- Moja droga, coś Ty narobiła?! Złapałaś bukiet!  

 

Stara wdowa i wdowiec spotykają się od pięciu lat. Facet 

w końcu zdecydował się jej oświadczyć. Szybko odpowie-

działa: "Tak". Następnego ranka facet się budzi, ale nie 

pamięta, co odpowiedziała! Zastanawia się: 

- Była uszczęśliwiona? Chyba tak. Nie. Wyśmiała mnie. 

Po godzinie daremnych prób przypomnienia sobie, jak to 

było, dzwoni do niej. Zawstydzony przyznaje, że nie pa-

mięta jej odpowiedzi na propozycję małżeństwa. 

- Och - odpowiedziała - Tak się cieszę, że dzwonisz. Pamię-

tałam, że powiedziałam "tak", ale zapomniałam komu...  

 

 

Peeling do cery wrażliwej. 

Jeśli Twoja skóra jest napięta i przesuszona, często zaczer-

wieniona i łuszczy się, to najprawdopodobniej jesteś posia-

daczką skóry wrażliwej. Powinnaś zrezygnować z peelingów 

gruboziarnistych i zamienić je na enzymatyczne, które zawie-

rają ekstrakty z roślin ( np.: papaina – z papaji, lub bromelai-

na – z ananasa). Papaina redukuje przebarwienia, a wyciąg z 

ananasa dobrze złuszcza oraz wygładza skórę. Stosuje się 

również enzymy z figi, aloesu, zielonych jabłek, kiwi i man-

go. Substancje te zmniejszają spoistość komórek, przez co 

delikatnie rozpuszczają obumarły naskórek. Po wykonaniu 

peelingu skóra jest wyraźniej miękka i łatwiej jej przyswajać 

substancje odżywcze z kremów nawilżających lub masek 

odżywczo-wzmacniających, które aplikujemy zaraz po wyko-

nanym zabiegu.  

Peeling delikatnie nakładamy na twarz, najlepiej pędzelkiem. 

Po upływie 10-20 minut zmywamy letnią wodą 

(dla cery wrażliwej najlepiej by było używać wody 

filtrowanej lub zmineralizowanej). 

Taki zabieg możemy wykonywać raz w tygodniu. 

Przygotowując samodzielnie taką miksturę należy pamiętać, 

że kwasy zawarte w surowych owocach i warzy-

wach mogą podrażnić naszą delikatną skórę. 

Przepis na domowy peeling: 

3 łyżki płatków owsianych, 

łyżka miodu,  

łyżka śmietanki, 

pół łyżeczki drobno zmielonych, wcześniej zamoczo-

nych migdałów lub orzechów włoskich. 

Wszystkie składniki miksujemy za pomocą blendera.  

Po uzyskaniu jednolitej masy nakładamy na skórę twarzy i 

dekoltu. Po kilku minutach delikatnie masujemy, a na-

stępnie spłukujemy wodą. Osuszamy skórę oraz nakłada-

my regenerującą maseczkę lub odżywczy krem.    

 

Małgorzata Wanat,  

Za  https://www.poradnikzdrowie.pl 
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Kącik poezji 

 

 Postanowiliśmy miesięcznik „Kluka”, urozmaicić 

o stronę poetycko – literacką. Mam nadzieję , że przybli-

żymy czytelnikom twórczość piszących autorów w Ry-

dułtowy, jak również z sąsiadujących okolic.  

Ewa Wierzbinska – Kloska 

 
Michalina Gałka--Nosiadek 

 Urodzona w 1980 r. 

w Rydułtowach. Absol-

wentka kierunku pedagogi-

ki Uniwersytetu Śląskiego 

oraz studium terapii zaję-

ciowej w Rybniku. Pasjo-

natka podróży, o których 

czasem pisze. W poezji 

kocha obraz, klimat słowa 

i przesłanie. Związana z 

Rydułtowską Grupą Lite-

racką Zwrotka oraz Wolną 

Inicjatywą Artystyczną Wytrych. W formie drukowanej 

jej wiersze znalazły się w antologiach: "Kopalnia strof" 

grupy poetyckiej Zwrotka, "Schody" Portalu Ósme Pię-

tro, "Ogrodowe iluzje" Forum Ogrodu Ciszy. Ponadto 

prezentowane były na łamach gazety Pszczyńska pl - w 

kąciku poczty poetyckiej Wacława Kostrzewy, w Radiu 

Katowice - Poczcie Poetyckiej Macieja Szczawińskiego, 

Przewoźnym Klubie Literackim, Zalewie Kultury, maga-

zynie kulturalno-literackim Szuflada, Babińcu Literac-

kim, Helikopterze, Lokalnej Gazecie Pszowik, magazy-

nie Wytrych oraz podczas licznych spotkań z poezją. W 

2017 r. nakładem Wydawnictwa KryWaj ukazał się jej 

debiutancki tomik pt. "Migdały w kolorze indygo". 

 

Migdały w kolorze indygo 

 

A jeśli zaniosłoby się na maj, wersopędy. Nasz wiosennik  

rozlał dzień nad Biebrzą. Parzylibyśmy zachcianki 

i ulubiony rodzaj herbaty. Czekasz, bo esencja zaowocu-

je  

w kubkach - oplecie język, strzepnie śnieg z brulionu.  

Spójrz, za olszyną łacha łasi grzbiet do pióra, 

pod brezentem myśli - zawilce. Puenta pachnie  

miętą, chce rozmotylić. Na okoliczność,  

gdyby nie miało się zdarzyć. 

Michalina Gałka--Nosiadek 

 

'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. 

Michalina Gałka--Nosiadek 

Anna Kusiak 

Mam 30 lat, urodzony 
skorpion. Mieszkanka 
Wodzisławia Śląskiego. 
Przelewając na papier 
swoje uczucia, próbuję sił 
w pisaniu wierszy.  
Natchnieniem jest dla 
mnie muzyka. 
Jestem członkiem grupy 

literackiej „Zwrotka” 

działającej  w Rydułtowach. 

 

MŁODOŚĆ 
 
Ręce pełne niedosytu 
potwór 
który przygniata 
 
sprytny upiór 
 
nie maskuje 
siebie 
 
wygląd bez skazy 
bez zmarszczek 
 
Anna Kusiak 

 
OBRAZ SNU 
 
Chciałabym żeby moją pustkę zajął sen 
taki, który uwidacznia światło gwiazdy 
gdy wieczór rozpoczyna noc 
w taki sposób by móc ją dotknąć 
 
potem chce patrzeć na pąki roślin 
i ich młode liście 
jak los kieruje je 
w najpiękniejszy okres w ich życiu 
 
niech moje oczy dostrzegają to 
gdy ranek wita nowy dzień 
 
chcę widzieć jak ludzie 
są nierozłączni ze swoim cieniem 
pod blaskiem latarni 
 
i jak natura rodzi w nas poezję 
słowa, uczucia 
by tylko zagłębiać się z nią w przyjaźń 
 
niczym krople farby 
w malarstwie  
gdzieś w najsłynniejszym muzeum. 
 
Anna Kusiak 
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Drodzy Czytelnicy! 
 
Ruszamy z nową rubryką skierowaną dla nastolatków 
‘’Oczami Młokosa‘’, na łamach której poruszać będziemy 
problemy, z jakimi zmaga się niemal każdy nastolatek.  
 
 

Kiedy depresja wygrywa z chandrą...  
 
 W okresie dojrzewania dochodzi do wielu istotnych 
zmian, które młody człowiek nie zawsze potrafi zrozumieć, a 
co dopiero zaakceptować. Poza zmianami hormonalnymi, od 
nastolatka oczekuje się wielu decyzji dotyczących przyszło-
ści. Zmiana szkoły i środowiska, wybór zawodu, nieszczęśli-
we zauroczenia. To wszystko potęguje w młodym człowieku 
rozchwianie emocjonalne, które coraz częściej doprowadza 
do depresji. 
 Depresja jest chorobą , którą objawia się pogorszeniem 
nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności oraz zaintereso-
wań. 
 Coraz więcej młodych ludzi zmaga się z depresją. 
Wielu nastolatków nie potrafi cieszyć się życiem. Stają się 
apatyczni i przygnębieni. Kiedy stan taki utrzymuje się dłu-
żej, możemy podejrzewać, że dotknęły nas objawy depresyj-
ne.  
 Może w naszym życiu zaszły jakieś dramatyczne wy-
darzenia, a może bez wyraźnego powodu czujemy się znie-
chęceni i niepotrzebni? Nie każde pogorszenie nastroju zwia-
stuje depresję, jednakże kiedy taki stan utrzymuje się dłużej, 
na pewno potrzebna jest nam fachowa pomoc, dzięki której 
zaczniemy się cieszyć życiem.  
 
Jak rozpoznać, że bliski nam przyjaciel zmaga się z depresją? 
 
 Zapoznajmy się z kilkoma, podstawowymi objawami 
mogącymi świadczyć o depresji. 
 Na samym początku depresji pojawia się apatia, która 
objawia się brakiem zainteresowania dniem codziennym, 
przyjaciółmi, rodziną. Nastolatek często woli zamknąć się w 
swoim pokoju, w którym potrafi przesiadywać godzinami, 
wpatrując się w sufit, zamiast porozmawiać z kimś bliskim. 
 Kolejnym sygnałem jest agresja. Nastolatek z byle 
powodu się złości i krzyczy.  
 Podczas depresji dochodzi również do kłopotów w 
szkole. Nastolatek zaczyna się gorzej uczyć, miewa kłopoty z 
pamięcią i koncentracją.  
 Zmieniają się również jego upodobania. Zaczyna słu-
chać posępnej muzyki.  
 Wszystkie te objawy powinny nas zaniepokoić, gdyż 
to pierwszy krok do myśli samobójczych, które towarzyszą 
tej podstępnej chorobie. Wielu nastolatków zaczyna przeglą-
dać strony internetowe o tematyce śmierci. Odurzanie się jest 
dla młodego człowieka wyjściem z tej sytuacji. Zaczyna się-
gać po alkohol i narkotyki. I tu pojawia się prawdziwy pro-
blem... 
 
Jakie są przyczyny depresji u nastolatków? 
 
 Do tych podstawowych zaliczyć możemy utratę po-
czucia własnej wartości. U nastolatka jest to związane z jego 
zmieniającym się wyglądem oraz nieradzeniem sobie w szko-
le. Kolejną przyczyną może być pesymistyczne postrzeganie 
świata. Młody człowiek jest negatywnie nastawiony do ota-
czającego go rzeczywistości, gdyż nie potrafi osiągnąć wy-
znaczonego sobie celu. Szybko dochodzi do wniosku, że zaw-
sze będzie odnosić porażki, niezależnie od tego, jak bardzo 
będzie się starać. Często ma to związek z rodzicami, którzy 
mają przerost ambicji i ogrom planów, co do przyszłości swo-

jego dziecka. Sytuacja taka często doprowadza do konfliktów 
i złych relacji rodzic-dziecko.  
 Poczucie winy, strach przed porzuceniem, czy odrzu-
ceniem w takich sytuacjach mogą przyczynić się do stanów 
depresyjnych. Wszystkie nagromadzone negatywne uczucia 
w psychice nastolatka kumulują się, co może być bardzo nie-
bezpieczne dla niego.  
 
Jak sobie pomóc? 
 Podzielenie się swoim problemem to połowa sukcesu 
w walce z depresją. Często dobrze jest się wypłakać, wyżalić 
lub po prostu wspólnie pomilczeć. Jeśli nie masz wparcia w 
rodzinie, a przyjaciele odsunęli się od Ciebie, poszukaj pomo-
cy specjalistycznej. W każdej szkole znajduje się pedagog 
szkolny, który na pewno Ci pomoże znaleźć rozwiązanie. Na 
pewno będziesz mógł liczyć na dyskrecję z jego strony.  
 Wielu ludzi przeszło przez podobne doświadczenia, i 
nauczyło się cieszyć życiem. Dołącz do ich grona i pokonaj 
depresję. 

Anna Głowacka-Piotrowska 

 

Leon zdał egzamin 
 
 W ruchu Rydułtowy kopalni ROW trwa eksploatacja 
ściany II EE1 w pokładach 713/1-2 i 712/1-2. Górnicy 
zmagają się z bardzo trudnymi warunkami geologiczno-
górniczymi. Prowadzonym robotom towarzyszą zagrożenia 
skojarzone, tąpaniowe (II stopień), metanowe (IV kategoria) i 
pyłowe (klasa B). Dość powiedzieć, że od początku eksploat-
acji ściany zanotowano aż 1073 wstrząsy, 60 z nich to 
wstrząsy wysokoenergetyczne o sile powyżej 10 do 5 J. 
 - W tych warunkach bicie rekordów raczej nie jest 
wskazane - wtrąca Jacek Jeszka, kierownik robót górniczych 
ds. wydobycia w ruchu Rydułtowy. 
 Ale pracować trzeba. I wraz z postępem robót prowa-
dzić profilaktykę, zarówno aktywną, jak i pasywną. Do tej 
pierwszej należy strzelanie w pokładzie lub stropie, aby od-
prężyć górotwór. Druga to stała kontrola naprężeń i ob-
serwacja sejsmologiczna. 
 
Ostrożnie do przodu! 
 - Te problemy ograniczają nam postęp robót. Nie 
może być większy jak 6 m na dobę. Pracujemy na trzy 
zmiany, dwie wydobywcze i jedną konserwacyjną. Taka or-
ganizacja zmian nam w zupełności wystarczy. W momencie 
oddania do eksploatacji ściana liczyła 165 m długości, miała 
wybieg 780 m i wysokość od 3,5 do 4 m. Liczymy, że nie 
będzie większych kłopotów z dokończeniem jej biegu. Zos-
tało jakieś 250 m. Chcemy zakończyć fedrowanie w trzeciej 
dekadzie maja – wylicza Jan Szymiczek, główny inżynier 
górniczy w ruchu Rydułtowy. 
 Kierownikiem oddziału wydobywczego jest Edward 
Reichel. Funkcję przodowego sprawuje Damian Jonderko. 
Górnicy mają dobrze zorganizowany dojazd do frontu robót. 
Na poziom 1150 m zjeżdżają szybem Leon IV. W dalszą 
drogę udają się podwieszaną kolejką spalinową. 
 - Przebycie całej tej drogi, z powierzchni do ściany, 
zajmuje nam 30 minut. To bardzo dobry czas. W przypadku 
pozostałych trzech ścian jest podobnie. W ogóle transport 
dołowy mamy bardzo dobrze zorganizowany - przyznaje 
Szymiczek. 
 Szyb Leon IV okazał się doskonałą inwestycją. Skrócił 
drogi transportu załogi, a tym samym wydłużył efektywny 
czas pracy o 1 godzinę. Transport ludzi odbywa się klatką 
wielkogabarytową, której dwa poziomy są w stanie pomieścić 
90 górników, oraz mniejszą, zabierającą 60 górników. Planuje 
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się też uruchomienie wyciągu pomocniczego dla usprawni-
enia transportu załogi na inne poziomy, m.in. 800 m i 1067 
m. 
 
Człowiek jest niezbędny 
 O ile jednak transport można usprawnić, to warunków 
geologiczno-górniczych już nie. Dlatego - mając na uwadze 
bezpieczeństwo załogi - w ruchu Rydułtowy stosuje się 
szereg rozwiązań techniczno-organizacyjnych ograni-
czających zatrudnienie załogi w strefie szczególnego 
zagrożenia tąpaniami, w tym zdalne sterowanie przenośni-
kami podścianowymi i ścianowymi z wykorzystaniem tele-
wizji przemysłowej zabudowanej w ścianie. Jeszcze bardziej 
nowatorskim rozwiązaniem jest przypadek ściany IX-E1 w 
pokł. 703/1, gdzie sterowanie przenośnikami odstawy 
oddziałowej jest oddalone od frontu ściany na odległość 1200 
m. 
 - Oczywiście, że marzyłaby się nam wszystkim kopal-
nia, w której wyrobiskach nie musieliby pracować ludzie, ale 
jest to raczej niemożliwe. Człowiek jest niezbędny do 
kontrolowania procesów technologicznych i przy obecnym 
stanie techniki nie sposób wycofać całej załogi z pod-
ziemnych wyrobisk. My ograniczamy jej stan do minimum. 
W ścianie II-E-E1 w pokł. 713/1-2 +712/1-2 pracuje 15 osób, 
z czego w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami na 
zmianie wydobywczej zaledwie siedmiu – podsumowuje 
Jacek Jeszka. 
 Jak poinformował Adam Musioł, naczelny inżynier 
ruchu Rydułtowy, zakład fedruje obecnie na 4 ścianach. Ty-
lko taki model kopalni gwarantuje utrzymanie ciągłości 
wydobycia w razie konieczności wyłączenia którejś ze ścian 
w ramach profilaktyki tąpaniowej. Przy wydobyciu zatrud-
nionych jest 10 brygad ścianowych. Zdolności wydobywcze 
zakładu kształtują się na poziomie 12 tys. t brutto (8,5 tys. t 
netto) i są realizowane. 
 

Żródło : Trybuna Górnicza    Autor: Kajetan Berezowski 

 

Wielkie otwarcie pracowni języka niemieckiego 
 
 W dniu 01.03.2018r miało miejsce w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach oficjalne 
otwarcie sali 34 i symboliczne przecięcie wstęgi. Po kilku 
miesiącach prac projektowych w ramach ogólnopolskiego 
projektu „Deutsch hat Klasse”, które trwały od listopada do 
marca, pracownia języka niemieckiego zmieniła swoje obli-
cze dzięki pracy włożonej przez grupę projektową. Grupa 
wykonała plakaty edukacyjne oraz liczne pomoce dydaktycz-
ne, dzięki którym lekcje języka niemieckiego stały się bar-
dziej atrakcyjne i urozmaicone.  Uczniowie wzbogacili swój 
język ucząc się  poprzez  zmianę najbliższego otoczenia, ja-
kim jest pracownia języka obcego, poprzez działanie i zaba-
wę, wykorzystując materiały edukacyjne przesłane przez Go-
ethe-Institut w Warszawie.  
 
 Uroczystość otwarcia zaszczycili swoją obecnością : 
prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów pan Henryk 
Machnik, reprezentujący również gazetę „Kluka”, rodzice,  
nauczyciele, uczniowie oraz przyjaciele szkoły. Symboliczne-
go przecięcia wstęgi dokonali: prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Rydułtów  w imieniu Stowarzyszenia oraz gazety 
„Kluka”, Małgorzata Piotrowska - szkolny koordynator pro-
jektu w imieniu dyrekcji oraz nauczycieli, pani Aleksandra 
Wieszołek w imieniu Rady Rodziców oraz pan Marek Krupa 

- doradca metodyczny PODN w Wodzisławiu Śl..  
 
 Grupa projektowa podsumowała udział w ogólnopol-
skim projekcie „Deutsch hat Klasse”, ważnym dla całej szko-
ły i zaprezentowała film, dokumentujący kilkumiesięczną 
pracę uczniów oraz jej efekty. Pomoce dydaktyczne w pra-
cowni języka niemieckiego będą służyć wszystkim uczniom i 
będą motywować do nauki języka niemieckiego. 
 
 Uczniowie przygotowali dla gości poczęstunek, samo-
dzielnie  upiekli ciasta. 
 

Julia Wieszołek 
Małgorzata Piotrowska 
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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 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informujemy, że zamieszczane w 2018 roku reklamy 
Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim nie były 
konsultowane z pracownikami banku a jedynie powsta-
wały na podstawie dostępnych na stronie banku mate-  

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla 

LUTY: 
Sosna Eryka 
 

MARZEC:  
Połomski Marcin 

Zygmunt Alojzy 

Przybyła Leon 

Dzierżawa Joanna  

Wojaczek Aleksandra 

Gwoździk Adolf,  

Wojtaszek Franciszka 

Kiliszowski Józef 

Zientek Iwona 

Machnik Henryk 

Malejka Henryk  

Brzęczek Stanisław 

Wloch Maria 
Dziwoki Stanisław  

 
WSZYSTKIEGO  
NAJLEPSZEGO!!! 

Abadon 

Balto 
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Moje rozważania 
 
 Dziś nieco mniej mojego tekstu. Przyczyna prosta, 
choć dość niezwykła, bo wiąże się nie tylko z normalnymi 
obowiązkami jako prezesa TMRu, ale  też z organizacją przy-
gotowań do obchodów pięknego święta jakim jest 
Dzień Kobiet. Nasz regionalny zespół popularnie nazwany 
Kliką Machnika otrzymał sporo zaproszeń do występów na 
imprezy z okazji Dnia Kobiet organizowanych zwykle przez 
Koła Gospodyń z różnych miejscowości. By sprostać oczeki-
waniom organizatorów Członkowie zespołu musieli się 
"sprężyć "nie tylko pod względem programowym ale też cza-
sowym bo proszę sobie uświadomić ,że 10 marca - sobota 
występowaliśmy wraz z Rzuchowiankami w Brzeziu, w nie-
dzielę w gminie Lubomia na Grabówce. Tu gospodarzem był 
zaprzyjaźniony zespół regionalny Gołężanki a prócz nas wy-
stąpiły zespoły: Pszowiki, Trojak z Czernicy, Dzimierzan-
ki ,Rzuchowianki i zespół regionalny z pow głubczyckie-
go ,oraz oczywiście Gospodynie. W poniedziałek kolejna im-
preza -tym razem gospodarzem było KGW z Czyżowic a pro-
gram artystyczny zapewnił żywiołowy występ zespołu Czyżo-
wianki i nasz zespół Klika Machnika. Nie mogę nie wspo-
mnieć ,że organizacja tej imprezy była na piątkę ,przy czynnej 
obecności władz gminy z Wójtem na czele, oraz Radnych 
gminy i powiatu a przede wszystkim przy znakomitej fre-
kwencji -ponad 200 kobiet wspaniale się bawiących. W środę 
wyjazd do Rybnika -dzielnica Radziejów -Dom Przyjęć" Iwo-
na". Tu organizatorem jest KGW a jak było -  to napiszemy w 
następnym numerze bo akurat to piszę przed wyjazdem 
do Rybnika. Dotyczy to też naszej imprezy którą organizuje-
my nazajutrz, czyli w czwartek w restauracji Platinum dla 
prawie setki uczestników. Przed nami też kolejna impreza 27 

marca ,tym razem o charakterze regionalnym w Pszo-
wie ,której organizatorem jest znakomity zespół ,od wielu lat z 
nami współpracujący czyli Pszowiki. Jeśli do tego dodam pro-
blemy z prowadzeniem przez nasze TMR 2 projektów pomo-
cowych to okazuje się ,że brakuje czasu by to wszystko ogar-
nąć .Projekty to; 1/ Rydułtowski Klub Seniora oraz Bank 
Usług Lokalnych prowadzonych w oparciu o zajęcia raz w 
tygodniu w RCK Feniks, oraz  przyjmowanie zgłoszeń o wza-
jemnym świadczeniu usług w naszej siedzibie i to 3 x w tygo-
dniu .2/ Drugi projekt ,gdzie zajęcia dla niepęłnosprawnych 
oraz ludzi w podeszłym wieku są organizowane codziennie w 
przychodni przy ul Strzelców Bytomskich, zaś uzupełniają-
cym działaniem jest organizowanie sieci wolontariuszy i z tym 
związanej pomocy sąsiedzkiej. Projekt nazywa się Interfejs 
pomocowy. Szeroko informujemy o tych działaniach i zachę-
camy ludzi starszych, schorowanych, samotnych do skorzysta-
nia z naszej oferty. Dodam, że oba projekty prowadzą zaanga-
żowane osoby -specjaliści od zajęć proponowanym na-
szym podopiecznym. Przygotowujemy materiały programowe 
na Walne Zebranie TMRu, które odbędzie się 14 kwietnia w 
SP4 -byłe Gimnazjum nr 1. Od 15 marca rozpoczynamy reali-
zację projektu 'Nasza droga do Polski" związana z obchodami 
100 lecia Niepodległości". Jednym z działań w ramach tego 
projektu jest organizacja przeglądu - występów zespołów 
wszystkich grup wiekowych z programem śląskim -ludowym 
a więc piosenki, wiersze, scenki teatralne, tańce w których 
znajdzie się też motyw Powstań Śląskich. Impreza  ma odbyć 
się 2 maja na rynku lub w RCK Feniks ,w zależności od wa-
runków pogodowych .Już dziś zapraszam zespoły szkolne, 
zrzeszone w OPP, zespoły pozaszkolne ,chóry, zespoły mu-
zyczne i seniorów do zgłaszania swojego udziału w tej presti-
żowej imprezie. Zgłoszenia w TMR do 5 kwietnia. 26 marca 
to data wyzwolenia Rydułtów spod okupacji niemieckiej i bez 
względu na to jak traktujemy tą rocznicę ,to wypada uczcić 
chwilą ciszy i symbolicznym kwiatkiem pamięć tych więź-
niów, którzy zginęli lub pomarli z głodu i wycieńczenia pracu-
jąc w czasie wojny na kopalni Rydułtowy. Tym wydarzeniom 
jest poświęcona tablica przed skrzyżowaniem z ul Leona i tam 
się spotkamy 26 marca o godz 11:00. Jak więc Państwo widzi-
cie czas mamy wypełniony maksymalnie i jeśli ktoś narzeka 
na nadmiar czasu to zapraszam do Towarzystwa Miłośników 
Rydułtów i  zapewniam ,że zaproponuję zajęcie w którym 
możecie pokazać swoje ukryte talenty i właściwie zagospoda-
rować  Wasz cenny czas. 
 

Henryk Machnik  

Do Mieszkańców Rydułtów  

i Gmin Sąsiednich 
 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów już od 24 lat prowadzi szereg skutecznych działań w dziedzinie kultury, zachowania 
tradycji, zwłaszcza śląskich, przedsięwzięcia na rzecz ekologii, pomoc szkołom i służbie zdrowia, działania pro obywatelskie. Do dzia-
łań 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 przypomnieć, że osoby które 

zadeklarują ofiarowanie 1% podatku mogą uzyskać nieodpłatne wypełnienie deklaracji PIT. Gwarantujemy 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% podat-

ku proszeni są o dostarczenie do siedziby TMR-u rozliczenia ZUS celem wypisania PIT 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy 

Za Zarząd TMR-u  
H. Machnik  

http://tekstu.przyczyna/
http://kobiet.nasz/
http://ci.by/
http://wce.tu/
http://machnika.nie/
http://rybnika.dotyczy/
https://poczta.interia.pl/next/?uid=14ce1c0cf6a59861
http://siedzkiej.projekt/
http://podopiecznym.przygotowujemy/
http://skich.impreza/
https://poczta.interia.pl/next/?uid=14ce1c0cf6a59861
http://towy.tym/
http://00.jak/
http://www.tmrrydultowy.pl
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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 

 

Do Mieszkańców Rydułtów  

i Gmin Sąsiednich 
 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów już od 24 lat prowadzi szereg skutecznych działań w dziedzinie kultury, zachowania 
tradycji, zwłaszcza śląskich, przedsięwzięcia na rzecz ekologii, pomoc szkołom i służbie zdrowia, działania pro obywatelskie. Do dzia-
łań 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 przypomnieć, że osoby które 

zadeklarują ofiarowanie 1% podatku mogą uzyskać nieodpłatne wypełnienie deklaracji PIT. Gwarantujemy również, że osoby,  które 

zaznaczą na PIT że życzą sobie podać nazwisko darczyńcy, zostaną opublikowane w gazecie „Kluka”, na naszym profilu na Facebooku 

i  naszej stronie internetowej www.tmrrydultowy.pl. Emeryci, którzy zadeklarują 1% podatku proszeni są o dostarczenie do siedziby 

TMR-u rozliczenia ZUS celem wypisania PIT 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy 

Za Zarząd TMR-u  
H. Machnik  

http://www.tmrrydultowy.pl

