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21 PAŹDZIERNIKA 
WSZYSCY IDZIEMY NA WYBORY!!! 
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Gwara śląska 
 
 Być może, że w poczuciu estetyki w dzisiejszych cza-
sach, dla wielu osób tamten język śląski: słowa, powiedzenia, 
porzekadła wydają się brzydkie, wulgarne. Proszę pamiętać, że 
styl życia naszych przodków opierał się na codziennym życiu, 
najbliższej rzeczywistości, byciu, życiu w otaczającym ich 
świecie i warunkach. Spostrzegali świat takim jaki był, Jedną z 
dewiz było "Bier Michale co Bóg daje". 
Proszę zastanowić się czym są niby brzydkie ówczesne wyrazy 
w porównaniu z dzisiejszymi wulgaryzmami nagminnie uży-
wanymi również przez dzieci i młodzież. "Uszy więdną" idąc 
za grupą dzieci i młodzieży. 
 Nazbierałam znowu kilka słów śląskich: 
cilit - wróbel, 
gipko - szybko, 
cipa - wyraz ten był w naszej gwarze wieloznaczny, oznaczał 
kurę, na którą woła się cip, cip, cip, mówiono też o kobiecie 
złośliwie, gdy jej nie lubiano; tak też złośliwie mówiono o 
narządach seksualnych kobiety, 
masorz - rzeźnik, 
mitrężyć - marnować czas, pieniądze, rzeczy, 
kuloryba - kalarepa, 
szczyrkowka - grzechotka, 
kiszka - zsiadłe mleko, 
fasnyć - chwycić,  
szkuty, kłaki - włosy w nieładzie, 
chadra - szmata, 
chorkać - odkaszlnąć flegmę, 
charczeć - chrapać, 
wyzerno - rozrywkowa, wesoła dziewczyna, 
ścigo mi sie - czuję się słabo, źle, 
kibel - wiadro, też ubikacja, 
maras - brud, 
marasić - brudzić, 
chlastac woda - rozlewać wodę, 
chlastać gorzoła - pić w nadmiarze wódkę, 
romplować - hałasować,  
myrdać - ruszać, np. pies ogonem myrdo, 
bestyjo -  przekleństwo, 
bezkuryjo, ty giździe - przezwiska złośliwe, 
swaczyna - podwieczorek, 
kalfas - naczynie na zaprawę murarską, 
keryś - nie wiadomo kto, 
rechtor -nauczyciel, 
kapelon - wikary, 
balachwasty - opowiadać nieprawdopodobne rzeczy, 
konsek - kawałek, 
zdziebko - odrobina, trochę czegoś, 
krzykopa lub krzikopa - rów, często z wodą, 
kapsa - kieszeń, 
klachać, klachy - plotkować, obgadywać kogoś, 
kabot - żakiet, 
szykowno - zgrabna dziewczyna, 
szykownie dać - coś dać, dość dużo. 
 Dziś oprócz śląskich wyrazów chcę przytoczyć jeszcze 
jedną istotną rzecz w historii Rydułtów - historii istnienia . Tak 
jak inne miasta, miejscowości miały Rydułtowy swoje dzielni-
ce. Ludzie wymyślili  je sami, kojarząc z czymś. Pomagało to 
mieszkańcom w porozumiewaniu się i orientacji na terenie 
Rydułtów. Z tych co pamiętam:  

Nowsiok - ul. Ofiar Terroru, Park Hvidovre, 
Na Skale - od liceum w stronę kopalni, 
Eprajch - na Raciborskiej w stronę szybu, 
Majzlowiec - gęste zabudowania i duży plac od Plebiscytowej 
do Nowsioka 
Karlik - osiedle na Bema, 
Bezuchowiec - wylot ulicy Bema do Raciborskiej, okolice 
młyna, 
Cegielnia - krzyżówka obok cegielni, 
Bonszowiec - w stronę Głożyn, 
Głożyny - okolice Nacyny, 
Mańczykowiec - ulica Raciborska, w stronę Rybnika, 
Na Wasserturmie - okolice byłej szkoły górniczej, gdzie była 
wieża ciśnień, 
Berlin - za kopalnią, 
Agnesglik - naprzeciw młyna, w stronę kopalni, 
Gipsula - Osiedle na Wzgórzu, 
Paryż - za cegielnią. 
Być może w języku potocznym "krążyły" jeszcze inne. Dziś 
się ich nie używa. Dzielnice te zmieniły swoją zabudowę, wy-
glądają inaczej. No cóż - zmienia się postać tego świata i Ry-
dułtów też. 

Maria Antonina Wieczorek 

 

 

 

Gdzie można kupić „Klukę”? 
 
- 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. Radoszow-
ska 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. Plebiscyto-
wa 26 
- Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul. Trau-
gutta 255 
- Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16 
- Handel Art.. Przemysł. Weronika Nowak-Szynk, ul. 
Ofiar Terroru 41 i ul Raciborska  Zaczarowany Ołó-
wek 
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski 
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru 
- Kwiaciarnia „Margaretka” ul. Spokojna 
- Piekarnia Masarczyk ul. Raciborska 607 
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SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 
i URZĘDU 

za okres od 21 czerwca do 20 września 2018 r. 
 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 
SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA  

 
W dniu 17 sierpnia podpisano protokół konieczności wykonania robót 
dodatkowych oraz aneks na roboty dodatkowe. Wartość robót dodat-
kowych wyniosła 11 773,86 zł brutto. Roboty dodatkowe obejmowa-
ły wykonanie wzmocnienia stropu pod pomieszczeniami siłowni i 
fizjoterapii. W dniu 14 września podpisano aneks wydłużający termin 
wykonania umowy do dnia 6 października. Obecnie prowadzone są 
prace wykończeniowe w budynku a także prace związane z zagospo-
darowaniem terenu wokół budynku hali. 
W zakresie prowadzonego nadzoru inwestorskiego w dniu 28 czerwca 
podpisano aneks wydłużający termin wykonania umowy do dnia 31 
października. Z uwagi na rozszerzenie zakresu nadzoru inwestorskie-
go konieczne było spisanie dodatkowej umowy na nadzór inwestor-
ski, co nastąpiło dnia 18 lipca - na kwotę 7 995,00 zł brutto. 
 
Zawarto umowę z Bartoszem Debernym na przygotowanie Instrukcji 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynku hali na kwot 
1755,00 zł brutto. 
Termin wykonania: 6 października 
 
Wartość robót budowlanych – 4 649 284,99 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego – 20 745,00 zł 
 
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT 
 
Projektant opracował projekt budowlany, uzyskał stosowne uzgodnie-
nia i w dniu 31 sierpnia złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w 
Wodzisławiu Śl. celem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej. Opracowano stałą organizację ruchu, która uzyskała za-
twierdzenie w dniu 7 września. Trwa opracowanie projektu wyko-
nawczego i dokumentacji kosztorysowej. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 13 październik. 
Wartość umowy: 21 690,00 zł. 
 
W dniu 31 sierpnia zawarto umowę z ML DESIGN Piotr Lilla na 
opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacji ulicy Adama 
Mickiewicza” na długości 84 mb. Uzyskano uzgodnienia branżowe 
z gestorami sieci. 10 września złożono do Starostwa Powiatowego w 
Wodzisławiu Śl. wniosek zgłoszenia robót budowlanych. 
Termin opracowania dokumentacji: 14 wrzesień. 
Wartość umowy: 3 700 zł. 
 
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL. OFIAR 

TERRORU 91 W RYDUŁTOWACH – POPRAWA UKŁA-
DU KOMUNIKACYJNEGO 

 
W dniu 16 lipca została zawarta umowa z projektantem Waldemarem 
Boberem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. ”Studio Archi-
tektury Bober Waldemar Bober” z Radlina na wykonanie dokumenta-
cji budowlano-wykonawczej rozbiórki budynku dworca PKP w Ry-
dułtowach. Termin wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki 
wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na rozbiórkę określono 
do dnia 30 września.  
Wartość umowy: 6 150,00 zł 
 
PRZEBUDOWA TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM 

„MACHNIKOWIEC” - UTWORZENIE MIEJSCA USŁUG 
SPOŁECZNYCH 

 
Obecnie oczekuje się na rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020. 
Planowany termin rozstrzygnięcia - III kwartał 2018 r. 
 
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY 

ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA SOCJALNE 
 
Podpisano ugodę z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. Odział KWK 
ROW Ruch "Rydułtowy". 
Ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dla 
projektu zamiennego w zakresie zagospodarowania działki, w dniu 14 
września podpisano aneks, zmieniający termin realizacji zadania do 
dnia 6 października. 
Trwają prace budowlane wykończeniowe oraz prace związane z zago-
spodarowaniem terenu. 
 
Termin wykonania: 6 października. 
Wartość robót budowlanych: 1 513 423,31 zł 
 
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTOWI-

CZA - dwa odcinki 
 
W dniu 29 czerwca dokonano odbioru końcowego budowy chodnika 
na odcinku od zjazdu na kopalnię do granic miasta Rydułtowy. Doko-
nano również zgłoszenia o zakończeniu budowy tego odcinka. 
W chwili obecnej roboty budowlane, zgodnie z ustaleniami powinny 
się rozpocząć na odcinku etapu I - od Gabriela Narutowicza nr 37 do 
51. Roboty prowadzone są na zlecenie PGG Sp z.o.o. oddział 
KWK ROW Ruch „ Rydułtowy”. 
 
Wartość robót budowlanych: 
1) odcinek pierwszy:  
„budowa chodnika na ul. Gabriela Narutowicza na odcinku od zjazdu 
na kopalnię do posesji 89 – 67 353,11 zł. 
2) odcinek drugi: 
„budowa chodnika na ul. Gabriela Narutowicza na odcinku do posesji 
89 do granic Miasta Rydułtowy – 32 682,44 zł. 
 
Łączna wartość robót budowlanych: 100 035,55 zł 
 
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ  
 
Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych w dniu 24 lipca. 
Odbioru zadania dokonano w dniu 13 sierpnia. Obecnie trwa rozlicze-
nie zadania i sporządzenie druków OT.  
Termin wykonania robót: 17 sierpnia. 
Wartość robót budowlanych: 1 128 894,00 zł 
 
REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA KAROLA  
 
W dniu 15 czerwca opracowano ekspertyzy ornitologiczne dla po-
szczególnych budynków mieszkalnych i gospodarczych, znajdujących 
się na osiedlu Karola. W dniu 20 czerwca komplet dokumentacji 
związanej z opracowanymi ekspertyzami został wysłany do Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach celem uzyskania 
decyzji ornitologicznej. W dniu 25 lipca RDOŚ w Katowicach wydał 
decyzję dla całego zadania. 
 
UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA KRZYŻKOWIC-

KA  
 
W dniu 10 września wykonawca robót budowlanych, firma „Bruki 
Trawiński Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu, zgłosiła zakończenie 
robót. Powołano komisję odbiorową i w dniu 14 września nastąpił 
odbiór końcowy i oddanie inwestycji do użytkowania. 
Zadanie było prowadzone w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszka-
niową "ROW". 
Trwa rozliczanie inwestycji. 
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Wartość umowy dla działek Miasta Rydułtowy: 81 347,02 zł.
Wartość umowy dla działek SM ROW: 75 142,01 zł.
 
MODERNIAZCJA DROGI ULICY ŻYTNIEJ
 
W związku z koniecznością zamiany materiałów betonowych, prze-
widzianych w dokumentacji projektowej podpisano aneks przedłuża-
jący termin realizacji zadania do dnia 31 października.
 
Wartość umowy: 309 939,37 zł
Termin realizacji umowy: 31 października.
 
MODERNIAZCJA DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓRZU
 
W dniu 2 sierpnia wykonawca robót budowlanych, firma GEO
-
nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Rozliczono inwestycję 
i
Wartość zadania: 412 451,82 zł
 
MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZED-

 
Nadzór autorski został powierzony firmie opracowującej dokumen-
tację budowlaną 
Śl. Roboty budowlane prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej, 
który w dniu 17 sierpnia dokonał zgłoszenia zakończenia robót bu-
dowlanych dla części planowanych robót budowlanych, tj.: pomiesz-
czenia oddziału przedszkolnego, pomieszczeń szatniowych. W 
dniach 22 i 23 sierpnia odbyła się obowiązkowa kontrola Państwo-
wej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Roboty zo-
stały odebrane w dniu 23 sierpnia. W ramach zadania jest jeszcze 
planowane wykonanie pomieszczenia na
nowych warstw izolacyjnych na tarasie na I pietrze. Powyższe robo-
ty w
 
SIŁOWNIA NA SELEDYNOWEJ WYSPIE
 
W postępowaniu na wybór wykonawcy w wyznaczonym terminie 
wpłynęły 2 oferty cenowe:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COMES Sokołowscy Spółka 
Jawna, ul. Kościuszki 128A, 26

W dniu 23 sierpnia wykonawca robót budowlanych zgłosił zakoń-
czenie robót. Powołano komisję odbiorową i w dniu 24 sierpnia 
nastąpił odbiór końcowy inwestycji i oddanie do użytkowania.
Trwa rozliczanie inwestycji.
 
GARAŻE PRZY UL. WOJCIECHA KORFANTEGO
 
W związku z otrzymanym postanowieniem Starosty Powiatowego w 
Wodzisławiu Śląskim podpisano aneks zmieniający termin realizacji 
umowy do dnia 31 sierpnia.
Otrzymano decyzję z dnia 29 sierpnia, zatwierdzającą projekt bu-
dowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
Trwa rozliczanie inwestycji.
Wartość umowy: 10 455,00 zł
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Wartość umowy dla działek Miasta Rydułtowy: 81 347,02 zł. 
Wartość umowy dla działek SM ROW: 75 142,01 zł. 
 
MODERNIAZCJA DROGI ULICY ŻYTNIEJ 
 
W związku z koniecznością zamiany materiałów betonowych, prze-
widzianych w dokumentacji projektowej podpisano aneks przedłuża-
jący termin realizacji zadania do dnia 31 października. 
 
Wartość umowy: 309 939,37 zł 
Termin realizacji umowy: 31 października. 
 
MODERNIAZCJA DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓRZU 
 
W dniu 2 sierpnia wykonawca robót budowlanych, firma GEO-BUD 
-TBM Sp z o.o. z Żor, zgłosił zakończenie robót. W dniu 14 sierpnia 
nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Rozliczono inwestycję 
i przygotowano druk OT. 
Wartość zadania: 412 451,82 zł 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZED-

SZKOLA NR 3 
 
Nadzór autorski został powierzony firmie opracowującej dokumen-
tację budowlaną - Pracowni Projektowej Domino s.c. z Wodzisławia 
Śl. Roboty budowlane prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej, 
który w dniu 17 sierpnia dokonał zgłoszenia zakończenia robót bu-
dowlanych dla części planowanych robót budowlanych, tj.: pomiesz-
czenia oddziału przedszkolnego, pomieszczeń szatniowych. W 
dniach 22 i 23 sierpnia odbyła się obowiązkowa kontrola Państwo-
wej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Roboty zo-
stały odebrane w dniu 23 sierpnia. W ramach zadania jest jeszcze 
planowane wykonanie pomieszczenia na przepierki i wykonanie 
nowych warstw izolacyjnych na tarasie na I pietrze. Powyższe robo-
ty w chwili obecnej są już ukończone. 
 
SIŁOWNIA NA SELEDYNOWEJ WYSPIE 
 
W postępowaniu na wybór wykonawcy w wyznaczonym terminie 
wpłynęły 2 oferty cenowe: 

dla zadania „Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
przy ul. Radoszowskiej 3 w Rydułtowach – Otwarta Strefa 
Aktywności” - od 29 781,02 zł do 41 808,09 zł brutto, 

dla zadania „Siłownia na Seledynowej wyspie” - od 37 241,13 
zł do 50 289,39 zł brutto. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COMES Sokołowscy Spółka 
Jawna, ul. Kościuszki 128A, 26 - 500 Szydłowiec, za cenę: 

dla zadania „Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” 
– 29 781,02 zł 

dla zadania inwestycyjnego pn.: „Siłownia na Seledynowej 
wyspie” – 37 241,13 zł. 

W dniu 23 sierpnia wykonawca robót budowlanych zgłosił zakoń-
czenie robót. Powołano komisję odbiorową i w dniu 24 sierpnia 
nastąpił odbiór końcowy inwestycji i oddanie do użytkowania. 
Trwa rozliczanie inwestycji. 
 
GARAŻE PRZY UL. WOJCIECHA KORFANTEGO 
 
W związku z otrzymanym postanowieniem Starosty Powiatowego w 
Wodzisławiu Śląskim podpisano aneks zmieniający termin realizacji 
umowy do dnia 31 sierpnia. 
Otrzymano decyzję z dnia 29 sierpnia, zatwierdzającą projekt bu-
dowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 
Trwa rozliczanie inwestycji. 
Wartość umowy: 10 455,00 zł 
 
 

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERE-
NIE OSIEDLA ORŁOWIEC 

 
W dniu 20 lipca wykonawca zgłosił zakończenie robót. W dniu 25-
 lipca rozpoczęto czynności odbiorowe a 31 lipca nastąpił odbiór 
końcowy i oddanie kanalizacji do użytkowania. 
Trwa rozliczanie inwestycji. 
Wartość robót budowlanych – 163 549,77 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego – 4 920,00 zł 
 
ROZBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU 

MIASTA 
 
Projektant w dniu 30 sierpnia złożył wniosek o pozwolenie na budo-
wę do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 
 
Termin wykonania dokumentacji: 31 sierpnia. 
Termin uzyskania pozwolenia na budowę: 5 listopada. 
Wartość umowy: 57 072,00 zł. 
 
Wykonawca ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożaro-
wej dla budynku Urzędu Miasta Rydułtowy dostarczył do Urzędu 
Miasta Rydułtowy postanowienia wydane przez Śląskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Wartość umowy: 14 460,00 zł 
 
MODERNIZACJA UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKOR-

SKIEGO 
 
Projektant uzyskał stosowne uzgodnienia branżowe, opracował pro-
jekt budowlany i w dniu 31 sierpnia złożył wniosek do Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w celu uzyskania decyzji na ze-
zwolenie realizacji inwestycji drogowej. 
Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji: 30 
listopad. 
Wartość umowy: 25 830,00 zł. 
 
PIŁKOCHWYTY – BOISKO OSIEDLE NA WZGÓRZU 
 
Zaktualizowano kosztorys inwestorski. 
Przygotowuje się materiały do zapytania o cenę. 
 
 
ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO 
 
Ze względu na zmianę rozwiązania technicznego przesyłu interneto-
wego z kamery monitoringu, a co za tym idzie, zmianę proponowa-
nej dokumentacji projektowej, podpisano w dniu 25 czerwca aneks 
do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. 
 
Wartość umowy: 7 084,80 zł brutto. 
Termin wykonania dokumentacji: 16 sierpnia. 
Termin uzyskania pozwolenia na budowę: 20 października. 
 
Dnia 26 czerwca podpisano umowę o przyłączenie do sieci dystry-
bucyjnej TAURON Dystrybucja S. A. punktu monitoringu przy ul. 
Obywatelskiej.  
 
ZAGOSPODAROWANIE RONDA PRZY ULICACH A. MIC-

KIEWICZA–ŁADNEJ–STRZELCÓW BYTOMSKICH 
 
W dniu 28 czerwca Starosta Wodzisławski zatwierdził projekt bu-
dowlany i udzielił pozwolenia na budowę.  
Dnia 23 lipca wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia pu-
blicznego o wartości poniżej 30 000 euro na roboty budowlane. Za-
proszenie do złożenia oferty cenowej zamieszczono na stronie inter-
netowej dnia 24 lipca. Termin składania ofert upłynął 9 sierpnia. 
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W postępowaniu została złożona jedna oferta z ceną brutto 65-
 668,27 zł. Wartość złożonej oferty przewyższyła środki przeznaczo-
ne na wykonanie robót. Roboty budowlane zostały powierzone Za-
kładzie Gospodarki Komunalnej. W dniu 3 września rozpoczęto 
roboty budowlane. 
Termin wykonania prac: do 28 września. 
 
ODWODNIENIE PRZY ULICY PIETRZKOWICKIEJ 
 
W dniu 8 maja przekazano dokumentację projektową do Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., celem przy-
gotowania stosownego porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 
inwestycji. 
 
NAPRAWY i REMONTY – BOISKO PRZY GIMNAZJUM NR 

1 (SP4) 
 
Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska 
wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Rydułtowach” nastąpił w 
dniu 27 czerwca. Zapłacono kwotę 2 592,48 zł, czyli całą wypłaconą 
przez gwaranta (InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyj-
na Vienna Insurance Group w Warszawie) kwotę, będącą należno-
ścią za nieusunięcie usterki na obiekcie. 
 
MODERNIZACJA STANOWISKA PRZYRODY NIEOŻY-

WIONEJ „SKAŁKA” 
 
W dniu 27 czerwca wszczęto postępowanie na wyłonienie wyko-
nawcy robót. W wyniku zapytania wpłynęły 2 oferty cenowe na 
kwoty od 83 999,00 zł do 89 868,06 zł. Wybrano ofertę firmy 
F.H.U.Mariusz Fojcik ze Szczejkowic - za cenę 83 999,00 zł. W 
dniu 1 sierpnia zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. 
W dniu 3 sierpnia przekazano teren budowy. Obecnie trwają roboty 
budowlane. Wycięto drzewa i krzewy i dokonano pielęgnacji istnie-
jącego materiału roślinnego, porastającego skałkę. Usunięto korze-
nie roślinne, które dezintegrują materiał skalny. Wykonano funda-
ment pod nowy murek gabionowy, usunięto istniejące ogrodzenie z 
siatki, zabetonowano słupki nowego ogrodzenia i furtkę. 
W dniu 1 sierpnia zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego z firmą Mrozek Grzegorz Doradztwo Bu-
dowlane usługi G. Mrozek z Gaszowic na wartość 1 230,00 zł. 
Termin wykonania prac: 30 września. 
Wartość umowy: 83 999,00 zł  
 
MUR OPOROWY UL. SKALNA  
 
W dniu 27 kwietnia została zawarta umowa z projektantem Krzysz-
tofem Linkiem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Biuro 
Usług Projektowych „INFO–PROJEKT” z Górek Śląskich, 
na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego na podstawie 
opinii stanu technicznego muru oporowego przy ul. Skalnej. Termin 
opracowania dokumentacji 4 października.  
Wartość umowy: 8 786,99 zł brutto. 
Termin realizacji umowy: 4 października. 
 

Radoszowy 
 

Nazwa  wywodzi  się  od  polskiej  nazwy pozytywnej  emocji  ludzkiej  - 
„radości”. Niemiecki językoznawca Heinrich Adamy w swoim dziele o na-
zwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 r. we Wrocławiu wymienia 
jako  najstarszą  zanotowaną  nazwę  -  Radoszów  podając  jej  znaczenie 
„Angenehmer Ort, Fraudenort” czyli po polsku „Przyjemna, miła, radosna 
miejscowość”. 
W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księ-
ga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej za czasów biskupa Henryka 
z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest jako osobna 
wieś założona na prawie polskim łac. iure polonico w zlatynizowanej formie 
Rastow we fragmencie Rastow utroque solvitur decima more polonico.  

 Wikipedia 

"Jestem dumna, dziękuję". Kornelia Newy żegna się 
ze stanowiskiem 

02.10.2018 12:32  mak 
12 lat - tyle czasu Kornelia Newy sprawuje funkcję burmi-
strza Rydułtów. Właśnie dobiega końca jej trzecia kadencja. 
Pani burmistrz podjęła decyzję, że nie będzie ubiegać się o 
reelekcję. To oznacza, że już wkrótce pożegna się ze stanowi-
skiem. Już teraz postanowiła skierować do mieszkańców sło-
wa podziękowania za wieloletnią współpracę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Jestem dumna, dziękuję". Kornelia Newy żegna się ze stano-
wiskiem 
Na stronie rydułtowskiego urzędu miasta pojawiły się podzię-
kowanie, które burmistrz Kornelia Newy zaadresowała do 
mieszkańców Rydułtów. "Składam serdeczne podziękowania 
za to, że wspólnie z Wami mogłam rozwijać i wzbogacać 
nasze Rydułtowy przez ostatnie 12 lat. Czuję się zaszczycona, 
że poznałam tak wielu wspaniałych ludzi w różnych sferach 
życia i mogłam z nimi współpracować. Pomimo chwil trud-
nych, obarczonych wieloma problemami, a nieraz i porażka-
mi, głęboko w mej pamięci pozostaną jednak chwile radosne, 
okraszone osiągnięciami i sukcesami. Chwile, w których ry-
dułtowicy okazywali mi swoją życzliwość i sympatię. 
Tego dnia, gdy przestanę już być Burmistrzem Rydułtów i 
elementem wspaniałego, zgranego zespołu Władz Miasta, 
będę pełna wdzięczności wobec wszystkich, którzy wspierali 
mnie w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji i pragnę im wszyst-
kim najserdeczniej podziękować. Słowa podziękowania kie-
ruję do Rady Miasta za to, że nasza współpraca była odpo-
wiedzialna, zgodna i owocna. Dziękuję najbliższym współ-
pracownikom, których oddanie odczuwałam każdego dnia 
oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta za profesjona-
lizm i zaangażowanie w realizację zadań miasta. Dziękuję 
Mieszkańcom Rydułtów za szansę i zaufanie, którym mnie 
obdarzyli w trakcie trzech kolejnych wyborów samorządo-
wych. Dzięki Waszemu zaufaniu, wyrozumiałości i serdecz-
ności, zarządzanie miastem przynosiło mi radość i zadowole-
nie. Jestem dumna, że mogłam być burmistrzem naszego 
wspaniałego miasta i z poczuciem dumy reprezentować Ry-
dułtowy na zewnątrz. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. 
 

Nowiny Wodzisławskie 

Poziomo:
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Poziomo: 
 

1. Więcej niż złość 
2. Karzeł, pokraka 
3. Symbol niklu 
4. Jare lub ozime 
5. Finansowe zobowiązania firmy 
6. Niejedna na ekranie komputera 
7. Nie każdy jest żrący 
8. Duża Irenka 
9. Nakrycie głowy z antenką 
10. Żartobliwie o małym dziecku 
11. Dawna nazwa Konga 
12. Dawniej intrata 
13. Jedna ze stron monety 
14. „Zadowolony” pierwiastek 
15. Komplety naczyń i sztućców 
16. Jesienna szaruga 
17. Wiejskie obejście jaśnie pana 
18. W powiedzeniu przyszła do woza 
19. Stopień w marynarce wojennej 
20. Nie roń … bez powodu 
21. Czasem robi się na paznokciu 
22. Choroba zakaźna, lepra 
23. Hinduski krezus 
24. Tarcza Zeusa 
25. Nieodzowny do życia 
26. Biała w ręku ślepca 

Pionowo: 
 
1. Grabież opuszczonego mienia 
2. Ostatnia litera alfabetu 
3. Była np. Oświecenia 
4. Nie cacanki a zalecanki 
5. Duża jaszczurka z Komodo 
6. Wydzielona część stadionu 
7. Opryszek z Paryża 
8. Karciana gra bliska Ślązakom 
9. Miasto w niełasce 
10. Duża niemiecka rzeka 
11. Ciepłowniczy lub gazowy 
12. Może zstąpić @ w adresie e-mail 
13. Dźwięk d z krzyżykiem 
14. Wskazywała drogę Trzem Królom 
15. Pod butami narciarza 
16. U Mendelejewa sód 
17. Miejsce pracy nauczyciela 
18. Gdy przesadzimy może się przebrać 
19. Pasiasty koń 
20. Feler 
21. Np. orszak sztandarowy 
22. Kolorowa, wirująca zabawka dziecięca 
23. Tłoczenie np. powietrza 
24. Tam płynie prom ze Świnoujścia 
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 Drogi Czytelniku opubliko-
waliśmy już kilka artykułów przed-
stawiając działania i dokonania na 
przestrzeni minionych lat a dziś do-
piero zaczynamy od 2007 ro-
ku .Sięgam do sprawozdania Zarzą-
du za ten rok i przypominam ze w 
okresie zimowym zorganizowaliśmy 
2 wieczorki towarzyskie w klubie na 
os Ligonia i w Parysie, grupa 30 os 
wzięła udział w konferencji  w Cze-
chach (Markvartowice).W Milusi 
zorganizowaliśmy dla 50 kobiet ko-
lejną imprezę  na Dzień Kobiet a 
gośćmi honorowymi byli: ś.p Sena-
tor Antoni Motyczka z Małżonką i 
Burmistrz Kornelia Newy a w kilka 
dni później debata, w której prócz 
wymienionych osób wziął udział 
Ryszard Zawadzki. W kwietniu uda-
ło się nam opracować nową statuet-

kę (wykonał ją św pamięci Damian Święty). W maju miła uro-
czystość - spotkanie Władz Miasta z Redakcją Kluki w ka-
wiarni KS Naprzód. Z okazji Dnia Dziecka wspólnie z harce-
rzami  szczepu "Błękitne Niebo" zorganizowaliśmy turniej gier 
i zabaw dla dzieci a 4 lipca z okazji 78 rocznicy włączenia 
Rydułtów  byliśmy głównymi organizatorami pokazu histo-
rycznego z tych pamiętnych dni. Ponieważ ta uroczystość była 
częścią Festiwalu Stowarzyszeń więc tak na rynku jak i na 
targowisku gdzie odbyły się występy nie mogło zabraknąć 
naszej wystawy. Oczywiście największą atrakcją był udział 
Kompanii WP w obchodach. Lato to  okres wycieczek  do 
Jaworza, Brennej i Wisły, które zorganizowaliśmy wspólnie z 
klubem SITG i przy wsparciu UM (autobus). Wynajęliśmy też 
dla naszych Członków salę w SP 1 na zajęcie sportowe, ale tu 
muszę przyznać, że niewielu Członków wzięło udział w tych 
co tygodniowych zajęciach sportowych. Warto dodać, że po-
mogliśmy napisać i rozliczyć projekty, które z powodzeniem 
realizowały zaprzyjaźnione grupy i stowarzyszenia (Konar, 
Pikotki -wartość 16200 zł) oraz realizowaliśmy projekt zwią-
zany z opieką nad dziećmi  w oparciu o klub na os Ligonia. W 
tych zajęciach uczestniczyło przez okres wakacji średnio 15 
dzieci. Święto Niepodległości było od początku oczkiem w 
głowie naszego Zarządu, więc i w tym roku  zorganizowaliśmy 
spotkanie ze śpiewami patriotycznymi z udziałem  też chórów. 
W listopadzie reprezentowaliśmy też rydułtowskie organizacje 
na festiwalu organizacji pozarządowych w Orlowej zdobywa-
jąc honorowe 2 miejsce spośród 40 organizacji z całego regio-
nu śląsko -morawskiego. Kolejny 2008 rok i co tygodniowe 
spotkania w klubie na os. Ligonia zaś w lutym Walne Zebranie 
a tradycyjnie w marcu duża  impreza dla kobiet - tym razem w 
restauracji ARTOR z różnymi niespodziankami. Przypomnę, 
że zorganizowaliśmy porwanie pani Burmistrz a zbawcami 
była grupa rycerzy, która potem odbyła turniej o pamiątkę od 
porwanej a piękny występ dał zaproszony zespół 
„Rzuchowianki"  - to był początek współpracy z tym świetnym 
zespołem regionalnym, który wtenczas prowadził ś,p Czesław 
Rezner. W kwietniu tradycyjna akcja sprzątania i odwiedziny 
na grobach zmarłych Członków TMRu. W kawiarni Domu 
Kultury zorganizowaliśmy spotkanie z Władzami Miasta przy 

obecności prawie 100 osób a potem smutny fakt - oddanie 
Klubu na os Ligonia właścicielowi -SM ROW ,(brak środków 
na utrzymanie),który wkrótce zlecił rozebranie budyneczku ,w 
którym tak wiele się działo. Przy współudziale z Miastem w 
czerwcu w USC spotkanie z wyróżnionymi odznaką Złote 
Grabie, Honorowymi Rydułtowikami i wyróżnionymi tytułem 
Rydułtowika Roku. W lipcu kolejny Festiwal Stowarzyszeń i 
tym razem prezentowaliśmy pamiątki związane z górnictwem 
korzystając ze zbiorów Izby Pamięci, modeli Henryka Smol i 
wykonaną makietą rydułtowskiej hałdy przez  Grzegorza Wa-
lę. 22 lipca pamiętna wycieczka regionalna na trasie; Niewia-
dom, Zalew Rybnicki, Rudy Raciborskie, kolejka, ognisko 
Szymocice. W sierpniu wzięliśmy licznie udział w odsłonięciu 
obelisku na rynku, który był moim pomysłem i oczywiście w 
kolejnych Dniach Rydułtów, zaś ogromnie zaangażowaliśmy 
się w miejsko - powiatowych dożynkach. Nasz przejazd plat-
formą, zabytkowymi pojazdami, oryginalne wystroje  wielu 
uświadomiło, że 100 lat temu Rydułtowy miały również rolni-
cze oblicze. Miłą sprawą było uzyskanie nagrody z Woj, Fun-
duszu Ochrony Środowiska w uznaniu za nasze działania pro-
ekologiczne. Ta nagroda pozwoliła nam wybrnąć z poważnych 
kłopotów finansowych i zamknąć kolejny rok 2009 plusem. 
Rok 2010 to rok szczególny dla Zarządu TMRu, bo też rozpo-
częliśmy realizację ogromnego projektu z Kapitału Ludzkiego 
polegający na uruchomieniu 4 Biur Porad Prawnych i Obywa-
telskich na terenie powiatu wodzisławskiego tj; w Rydułto-
wach ,w naszej siedzibie, w Wodzisławiu -  PCPR (Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie) w Gorzycach (GOPS), oraz w 
Mszanie (UG). Był to projekt napisany  bezpośrednio do Mini-
sterstwa  Sprawiedliwości zaś Koordynatorem projektu byłem 
ja (H. Machnik) zaś Kierownikiem biura w Rydułtowach śp. 
Andrzej Korbica. Już w październiku 2010 roku uruchomili-
śmy wszystkie biura i do końca tego roku zatrudnieni przez 
nas prawnicy udzielili  486 porad. Projekt ten realizowaliśmy 
do końca 2013 roku udzielając 8432 porady prawne 
i obywatelskie. By osiągnąć taki wynik prowadziliśmy cały 
czas wielką akcję informacyjną na terenie całego powiatu. 
Warto wiedzieć, że niewątpliwie był to projekt o wartości i 
znaczeniu wręcz ponad lokalnym bo też kosztował 2,5 mln zł a 
udzieliliśmy najwięcej porad spośród organizacji, które reali-
zowały identyczny program, o czym świadczy ogólna ocena i 
dyplom  dla naszej  organizacji wręczony na podsumowaniu w 
Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Oczywi-
ście realizowaliśmy też  zadania w ramach naszych miejskich 
konkursów a były to koncerty, przeglądy zespołów regional-
nych, spotkania, zawody, prezentacje, zabawa sylwestrowa z 
udziałem SITG, Zespołu Ciaproki i Dyrekcji Przedszkola Nr 4. 
Te działania realizowaliśmy w ramach projektów pod nazwą: 
"Tradycje śląskie w piosence, obrzędach, zabawie "Dla ducha i 
ciała ", „Dni Rydułtów i nowi liderzy", Turniej Brydża Sporto-
wego. Reprezentowaliśmy również Rydułtowy na powiato-
wych dożynkach w Pszowie prezentując w przejeździe po mie-
ście za pomocą ogromnej platformy czynną zabytkową kuźnię 
i sprzęt  rolniczy oraz osoby w zabytkowych strojach  oraz 
nasz pojazd telewizyjny, w którym jechał przebrany za bisku-
pa nasz kol. Stanisław B., a prezentował się tak okazale, że na 
jego wezwanie ludzie klękali w Pszowie na drodze!  Wszyst-
kie te działania zmusiły nas do zaciągnięcia poważnego kredy-
tu by mieć środki na wkład własny do projektów a nadto trze-
ba było wyłożyć niemałe pieniądze na przygotowanie po-
mieszczeń dla biur porad. Kredyt oczywiście spłaciliśmy w 

następnych latach przez dobrowolne wpłaty naszych Człon-
ków zaangażowanych w realizację projektu "Świadomy Oby-
watel" .Brak środków był też przyczyną, ,że w 2010 roku nie 
zorganizowaliśmy żadnej wycieczki dla naszych Członków.. 
W kolejnym roku
realizacja projektu "Świadomy Obywatel" ale też podjęliśmy 
nowe wyzwania ogłaszając i przeprowadzając konkursy na 
Rydułtowika Roku, "Rydułtowską Superwomankę", "Kobietę 
Gospodarną”, „Na najpiękniejsze otoczenie domu” i 
"Najpiękniejszy balkon". W ramach tych konkursów powstała 
piękna galeria zdjęć prezentowanych na Dniach Rydułtów i w 
RCK Feniks, wykonaliśmy dziecięcy herb miasta ze zdjęciami 
184 dzieci z naszych
sprzątania terenów wokół Machnikowca. W restauracji Plati-
num dla 100 osób zorganizowaliśmy podsumowanie 3 letniego 
cyklu promowania kobiet aktywnych "Nasza słaba płeć?". W 
okresie lata zorganizowaliśmy atrakcyjną ,2 dniowa wycieczkę 
"Po obu stronach granicy" z docelowymi
mi ;Głuchołazy i Opawa ,zaś we wrześniu była piękna wy-
cieczka do Tarnowskich Gór.. Mieliśmy też niestety publiczny 
zarzut ,że nie organizujemy już zawodów sportowych dla dzie-
ci i dorosłych i tak jest ,ale z uwagi na fakt ,ze większość na-
szych Członków jest już dużo starszych ,więc byliśmy zmu-
szeni do zmian programowych dostosowanych do możliwości 
naszych Członków .Ważną częścią działań były spotkania oby-
watelskie z udziałem Władz miasta i powiatu ale też Posła 
Ryszarda Zawadzkiego i koncerty organizowane przez
nalny zespół męski "Miłośników" wraz z zespołem Rzucho-
wianki z udziałem zespołu Sukces
prowadzonym przez naszą Członkinię
bardzo udanych przedsięwzięć należała też organizacja piesze-
go przejścia przez nasz rydułtowski tunel a potem wyjście na 
hałdę "Szarlota". Podobne działania podejmowaliśmy w 201-
2
oraz zrealizowano 2 filmy promocyjne. Kontynuowano wyda-
wanie gazety Kluka, mimo ponoszonych strat związanych z 
małą ilością
Rzuchowiankami byliśmy coraz bardziej widoczni w regionie 
o czym świadczy występ na „Festiwalu Kołocza” w Żorach, na 
przeglądach zespołów regionalnych w Cieszynie i
oraz na 3 dożynkach; w Rzuchowie, Pstrążnej, Lęgo-
wie.
zorganizowaliśmy 2 tygodniowe szkolenie dla osób pragną-
cych podjąć działalność gospodarczą oraz tygodniowe szkole-
nie dla
domy Obywatel" więc też nie zabrakło wielkiego podsumowa-
nia, które odbyło się w Domu Orkiestry" przy licznym udziale 
naszych Członków, zaproszonych Gości w tym Władz 
Gmin
śli
zrealizowaliśmy, to widać było nas Członków TMRu bar-
dzo
czystościach w mieście i regionie 27
żowych imprezach i uroczystościach jak; Powitanie wiosny w 
Raszczycach i Piotrowicach, na wystawie wojewódzkiej w w 
Śmiłowicach k Orzesza, na Święcie wianków w Olzie' na pa-
sterce w Rzuchowie. Niestety ten rok to ogromna strata dla 
działań kulturalnych naszego stowarzyszenia ale też zespołu 
Rzuchowianki bo po krótkiej chorobie umiera śp. Czesław 
Rezner 
szych połączonych zespołów; Miłośników i Rzuchowianek. 
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następnych latach przez dobrowolne wpłaty naszych Człon-
ków zaangażowanych w realizację projektu "Świadomy Oby-
watel" .Brak środków był też przyczyną, ,że w 2010 roku nie 
zorganizowaliśmy żadnej wycieczki dla naszych Członków.. 
W kolejnym roku  największym oczywiście wyzwaniem była 
realizacja projektu "Świadomy Obywatel" ale też podjęliśmy 
nowe wyzwania ogłaszając i przeprowadzając konkursy na 
Rydułtowika Roku, "Rydułtowską Superwomankę", "Kobietę 
Gospodarną”, „Na najpiękniejsze otoczenie domu” i 
"Najpiękniejszy balkon". W ramach tych konkursów powstała 
piękna galeria zdjęć prezentowanych na Dniach Rydułtów i w 
RCK Feniks, wykonaliśmy dziecięcy herb miasta ze zdjęciami 
184 dzieci z naszych przedszkoli. Odbyła się tradycyjna akcja 
sprzątania terenów wokół Machnikowca. W restauracji Plati-
num dla 100 osób zorganizowaliśmy podsumowanie 3 letniego 
cyklu promowania kobiet aktywnych "Nasza słaba płeć?". W 
okresie lata zorganizowaliśmy atrakcyjną ,2 dniowa wycieczkę 
"Po obu stronach granicy" z docelowymi  miejscowościa-
mi ;Głuchołazy i Opawa ,zaś we wrześniu była piękna wy-
cieczka do Tarnowskich Gór.. Mieliśmy też niestety publiczny 
zarzut ,że nie organizujemy już zawodów sportowych dla dzie-
ci i dorosłych i tak jest ,ale z uwagi na fakt ,ze większość na-
szych Członków jest już dużo starszych ,więc byliśmy zmu-
szeni do zmian programowych dostosowanych do możliwości 
naszych Członków .Ważną częścią działań były spotkania oby-
watelskie z udziałem Władz miasta i powiatu ale też Posła 
Ryszarda Zawadzkiego i koncerty organizowane przez  regio-
nalny zespół męski "Miłośników" wraz z zespołem Rzucho-
wianki z udziałem zespołu Sukces  i zespołem "Czelodka " 
prowadzonym przez naszą Członkinię kol Sylwię Jakubiec Do 
bardzo udanych przedsięwzięć należała też organizacja piesze-
go przejścia przez nasz rydułtowski tunel a potem wyjście na 
hałdę "Szarlota". Podobne działania podejmowaliśmy w 201-
2 roku, w tym  porady w ramach „Świadomego Obywatela” 
oraz zrealizowano 2 filmy promocyjne. Kontynuowano wyda-
wanie gazety Kluka, mimo ponoszonych strat związanych z 
małą ilością reklam. Poprzez występy naszego zespołu wraz z 
Rzuchowiankami byliśmy coraz bardziej widoczni w regionie 
o czym świadczy występ na „Festiwalu Kołocza” w Żorach, na 
przeglądach zespołów regionalnych w Cieszynie i Rybniku. 
oraz na 3 dożynkach; w Rzuchowie, Pstrążnej, Lęgo-
wie.  Przy współpracy z Żorską Agencją Przedsiębiorczości 
zorganizowaliśmy 2 tygodniowe szkolenie dla osób pragną-
cych podjąć działalność gospodarczą oraz tygodniowe szkole-
nie dla bezrobotnych. Rok 2013 to ostatni rok projektu" Świa-
domy Obywatel" więc też nie zabrakło wielkiego podsumowa-
nia, które odbyło się w Domu Orkiestry" przy licznym udziale 
naszych Członków, zaproszonych Gości w tym Władz 
Gmin  w których działały poradnie prawno-obywatelskie. Je-
śli do tego dodamy kolejne zadania, które podejmowaliśmy i 
zrealizowaliśmy, to widać było nas Członków TMRu bar-
dzo mocno. Nasz zespół Miłośników wystąpił na różnych uro-
czystościach w mieście i regionie 27 razy w tym na tak presti-
żowych imprezach i uroczystościach jak; Powitanie wiosny w 
Raszczycach i Piotrowicach, na wystawie wojewódzkiej w w 
Śmiłowicach k Orzesza, na Święcie wianków w Olzie' na pa-
sterce w Rzuchowie. Niestety ten rok to ogromna strata dla 
działań kulturalnych naszego stowarzyszenia ale też zespołu 
Rzuchowianki bo po krótkiej chorobie umiera śp. Czesław 
Rezner - Członek Zarządu ale też kierownik artystyczny na-
szych połączonych zespołów; Miłośników i Rzuchowianek. 

Poszukiwaliśmy muzyka, na krótki czas występowaliśmy pod 
kierunkiem Grzegorza. Szyry a potem z nim i Jerzym Adam-
czykiem rozpoczęliśmy działalność artystyczną pod ucieszną 
nazwą Klika Machnika. Ale były też inne ciekawe wydarzenia; 
Nasi Członkowie wzięli udział w realizacji filmu ;U stóp Szar-
loty .Zainaugurowaliśmy obchody XX lecia TMRu ,Wzięliśmy 
udział w konferencji w Warszawie i zorganizowaliśmy 
2  dniowy przegląd zespołów regionalnych w RCK Feniks i 
oczywiście tak jak i w innych latach uczestniczyliśmy w róż-
nych uroczystościach organizowanych przez miasto i różne 
organizacje .Warto tu wymienić obchody Święta flagi. Memo-
riał im.  Hałaczka i Margycioka, Obchody 4 lipca Dni Ryduł-
tów, Święto Niepodległości ,Powitanie Nowego Roku itd.. I 
niestety kolejne nieszczęście - umiera mój Z-ca śp Andrzej 
Korbica -doskonały organizator uczynny dla ludzi i niestru-
dzony w działaniach. Jak więc widać ten rok 2013 nie był naj-
szczęśliwszym dla naszego TMRu pomimo iż akurat spłacili-
śmy zaciągnięte kredyty!  
 

Henryk Machnik 

 

 
Pietrzkowice 

 
Gmina Pietrzkowice – dawna gmina wiejska istniejąca na 
przełomie lat 40. i 50. w woj. śląskim i woj. katowickim 
(dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy były Pietrzko-
wice (obecnie część Rydułtów). Gmina zbiorowa Pietrzkowice 
powstała po II wojnie światowej w powiecie rybnickim w woj. 
śląskim (śląsko-dąbrowskim). 6 lipca 1950 zmieniono nazwę 
woj. śląskiego na katowickie. Brak informacji o dokładnej 
dacie powstania jednostki. W wykazie gmin z 1946 roku jed-
nostka administracyjna o nazwie Pietrzkowice nie jest wymie-
niona ani jako samodzielna gmina ani jako gromada innej gmi-
ny. 1 stycznia 1951 roku gmina o nazwie Pietrzkowice zostaje 
zniesiona, a jej obszar włączony do nowo utworzonego miasta 
Rydułtowy. 

Wikipedia 

 

 
Komunikat  MOPS 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach od 
17.09.2018r. we współpracy z Zakładem Gospodarki Komu-
nalnej  w  Rydułtowach realizuje projekt socjalny pt.: "Jak 
dobrze mieć sąsiada ". Podjęte działania maja na celu popra-
wę i wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz zwiększe-
nie integracji mieszkańców kamienicy w Rydułtowach, przy 
ul. Bohaterów Warszawy. Efektem podjętych działań bę-
dzie zagospodarowanie podwórka , czyli miejsca przyjaznego 
dla wszystkich mieszkańców powyższej kamienicy bez wzglę-
du na wiek. 
 

Pozdrawiam 

Agnieszka Sypniewska-Biadoń 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Rydułtowach 
te. 32 45 74 797 
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Kalendarium - październik 

17 X 1849r. - w Paryżu zmarł Fryderyk Chopin, 

8 X 1910r. - zmarła Maria Konopnicka, 

12 X 1492r. - KrzysztoF Kolumb odkrył nowy 
ląd, zwany później Ameryką, 

17 X 1817r. - zmarł Tadeusz Kosciuszko, 

14 X 2003r. - kompozytor Henryk Mikołaj Górecki w katowickiej 
Katedrze otrzymał nagrodę "Lux ex Silesia" - "Światło ze Śląska", 

13 X 1875r. - w powiecie kluczborskim, w Jakubowicach urodził się 
pierwszy dyrektor szpitala w Rydułtowach - Georg Emil Nepilly, 

2 X 1954r. - zmarł Ludwik Konarzewski senior, założyciel Państwo-
wego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach, 

8 X 2004r. -zmarł dr Bolesław Lepiarczyk, instruktor ZHP, dyrektor 
rydułtowskiego szpitala, 

1994r. - w październiku cena "Kluki" wynosiła 5.000 zł., 

1997r. - przy ul. Ofiar Terroru otwarto oddział Banku Śląskiego, 

1999r. - przy ul. Tetmajera otwarto "Praktykę lekarza rodzinnego"; 
dokonały tego drdr Bożena Konieczny - Freund, Czesława Szymi-
czek, Maria Maleczewska i Maria Szulc, 

12 X - 61 urodziny obchodzi Koło Gospodyń Wiejskich w Radoszo-
wach, 

24 X 2009r. - w historii ZHP w Rydułtowach po raz trzeci powstał 
Hufiec Rydutowy, 

30 X 2009r. - panowie Henrykowi Machnikowi i Alojzemu Steblowi 
Rada Miasta nadała odznaki "Złote Grabie", 

1 X 2010r. - Siostry Służebniczki  obchodziły 100 lecie przybycia do 
Rydułtów, 

14 X - Dzień Edukacji Narodowej, 

26 X 1997r. - zmarł instruktor ZHP Stanisław Tytko, kapitan WP, 
drużynowy I DH im. Tadeusza Kościuszki w 1931r., 

28 X 2002r. - zmarł instruktor ZHP, kwatermistrz w latach 1958-62, 
phm. Idzi Wiosna. 

zebrał Stanisław Brzęczek 

Cena negliżu  
 

Dostęp do Internetu jest czymś oczywistym i koniecznym we współ-
czesnym świecie. Nie potrafimy sobie chyba wyobrazić nastolatka 
nie mającego smartfonu. Telefonami komórkowymi dysponują już 
nie tylko nastolatki, ale coraz częściej dzieci w szkołach podstawo-
wych.  

Jaki jest nasz – rodziców stosunek do tego tematu. Prawdopodobnie 
już przyzwyczailiśmy się do tego, że nasze dzieci nie rozstają się z 
telefonami komórkowymi i nie wyobrażają sobie dnia bez dostępu 
do Internetu, uważając to za całkowicie normalne. 

Czy wiemy jednak, co robią nasze dzieci w sieci? 

Nikogo już zbytnio nie dziwi, że nastolatki już po kilku spotkaniach 
lub wymianie wiadomości tekstowych gotowe są opowiedzieć o 
sobie najdrobniejsze szczegóły ze swojego życia. Często nie zdają 
sobie sprawy z tego, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Odważ-
ne rozmowy często sprowadzają się  do dyskusji na temat seksu. 
Sytuacja staje się szczególnie groźna, kiedy młode dziewczyny goto-
we są na przesyłanie swoich nagich zdjęć znajomym z sieci, którzy 
często są oszustami podszywającymi się pod młode osoby.   

Wśród większości nastolatków obecne jest powszechne przekonane, 

że ciało jest ich głównym atutem. Popkultura podpowiada, że to 
ciałem należy osiągać sukces – i ciałem najłatwiej go osiągnąć. Nic 
więc dziwnego, że na wielu portalach społecznościowych w więk-
szości profili młodzieży są zdjęcia, które mają silny erotyczny pod-
tekst. 

Kiedy nadchodzi wreszcie refleksja i decyzja o usunięciu czegoś, 
czego się już usunąć nie da, wtedy pojawia się mega problem. Do-
piero wtenczas dochodzi do nas, że skasowanie materiałów z macie-
rzystego serwisu nie gwarantuje, że ktoś nie zdążył ich skopiować. 
Prędzej czy później wypłyną. 

Wielu z nas z pewnością powie, że za naszych czasów" było inaczej. 
Z innych źródeł czerpaliśmy wiedzę na temat seksu, a część z nas w 
ogóle nie była przygotowana przez rodziców i szkołę do inicjacji. 
Czasy się zmieniły, współczesne nastolatki otwarte są na rozmowy o 
seksie. Nie widzą niczego złego w pokazywaniu swojej seksualno-
ści. Często decydują się na publikowanie swojej nagości w sieci. 
Czy aby na pewno mają na uwadze własne bezpieczeństwo? Często 
w głowach młodych dziewczyn pojawiają się nurtujące pytania:  A 

co jeśli odmówię wysłania swoich intymnych zdjęć? Będę uchodzić 

za zbyt pruderyjną, wstydliwą a może mało ciekawą dziewczynę?  

I tutaj drodzy Rodzice, nasuwa się ciekawy temat asertywności sek-
sualnej. To niewątpliwie jeden z najbardziej niedocenianych tema-
tów w toku wychowania w rodzinie , a tym samym edukacji w szko-
le.  

Jak uczyć dziecko asertywności? Przede wszystkim powinno się 
tłumaczyć różnice między komunikacją uległą a asertywną, wskazy-
wać na emocje i na potrzeby.  

Nastolatki bardzo często działają pod wpływem emocji, są w okresie 
dojrzewania, tak zwanej  burzy hormonów, są też pewnie bardziej 
pobudzeni seksualnie i przez to łatwiej odpowiadają na tego typu 
propozycje. Konsekwencje sekstingu, z czego młodzi ludzie często 
w ogóle nie zdają sobie sprawy, mogą być dramatyczne. 

Warto więc drodzy Rodzice porozmawiać o tym z dzieckiem, do 
czego gorąco zachęcam.  

 

Ania 

Kiszonki 
utworzone przez Kinga Mzyk 
 
Kiszonki 
Kiszona kapusta, również ta czerwona, kiszone ogórki czy kiszone cy-
tryny to doceniane, szczególnie przez nasze babcie, probiotyki. Są boga-
te w witaminy i bakterie kwasu mlekowego, które wzmacniają organizm 
i wpływają na system obronny, chroniąc nas przed chorobami. Istotne 
jest to, że kiszonki są mniej kaloryczne niż przetworzone warzywa czy 
owoce gdyż w trakcie kiszenia zmniejsza się ich zawartość cukru. Jakie 
cenne dla naszego organizmu wartości odżywcze mają kiszonki?
 
Wartości odżywcze kiszonek
Kiszonki to przede wszystkim źródło witamin z z grupy B (B1, B2, B3), 
C, A, E, K, jak również magnezu, fosforu, wapnia i potasu. Mają tyle 
samo witaminy C, co świeże warzywa czy owoce. Witamina B wpływa 
na nasz metabolizm i reguluje trawienie białek, tłuszczów i węglowoda-
nów. Witaminy z grupy B dobroczynnie działają na skórę, włosy i pa-
znokcie.
Zwiększają wchłanianie żelaza wit. K i witamin z grupy B, co za tym 
idzie, chronią nas przed anemią. Kiszone warzywa stanowią nieocenione 
źródło błonnika, które zapewnia sytość i przyspiesza metabolizm, po-
zwala na utrzymanie prawidłowej wagi ciała, pobudza pracę jelit i zapo-
biega zaparciom. Dzięki fermentacji kiszonki nie tracą cennej witaminy 
C, jak podczas gotowania.
 
Właściwości kiszonek
Udowodniono, że kiszonki fermentowane z warzyw z grupy kapustowa-
tych wykazują działanie przeciwnowotworowe. Sok z białej kapusty 
działa przeciwmutogennie a biała kiszona kapusta zapobiega nowotwo-
rom piersi, jelita grubego i płuc.
Spożywanie kiszonek przez kobiety w ciąży może wzmocnić odporność 
dziecka i zapobiec alergii pokarmowej. Składniki odżywcze, witaminy i 
minerały z kiszonych warzyw i owoców w procesie fermentacji przeni-
kają do soku dlatego jest równie wartościowy.
Kiszonki regulują ciśnienie krwi. Do ich istotnych właściwości należy 
wpływanie na perystaltykę jelit, wspomaganie trawienia, niwelowanie 
niestrawności i ich skutków, przeciwdziałanie zaparciom. Jak inne pro-
biotyki, kiszonki zwiększają odporność, chronią przed infekcjami.
Mają dobroczynne działanie na włosy, skórę i paznokcie. Minimalizują i 
redukują bóle migrenowe. Pomagają w profilaktyce depresji. Powodują 
zwiększenie naszej koncentracji, redukują uczucie senności. Wpływają 
na lepszy metabolizm i szybsze spalanie kalorii.
Są szczególnie polecane osobom, które dbają o sylwetkę, redukują uczu-
cie głodu. Podczas procesu fermentacji warzywa tracą kalorie, dzięki 
czemu spożywanie kiszonych warzyw powoduje, że nie tyjemy i nie 
czujemy uczucia głodu. Ze względu na niskokaloryczność są składni-
kiem wielu diet, nie tylko odchudzających. Kiszonki wpływają na popra-
wienie krążenia, zmniejszają stężenie złego cholesterolu.
Regulują gospodarkę kwasowo
zmu. Sprawdzają się podczas leczenia i zapobiegania zakażeń rotawiru-
sowych, zapaleń jelit, biegunek poantybiotykowych.
 
Jakie kiszonki jeść?
Najzdrowsze są kiszonki przygotowane w warunkach domowych. Nie-
zwykle ważny jest sposób fermentowania, czy jest on naturalny czy 
wspomagany poprzez substancje dodatkowe. Produkowane i sprzedawa-
ne w sklepach niestety posiadają wzmacniacze smaku, konserwanty, 
szczepy bakterii i substancje, które przyspieszają proces fermentacji.
Takie kiszonki posiadają mniej walorów zdrowotnych i odżywczych. 
Kiszonki przygotowywane w warunkach domowych posiadają najwięcej 
walorów zdrowotnych.
 
Co można kisić?
Do kiszenia wykorzystuje się produkty z dużą zawartością cukru i wody, 
od ich proporcji zależy tempo pierwszej fazy fermentacji. Poza kapustą i 
ogórkami mogą to być: buraki, kalafiory, marchew, biała rzodkiew, 
cebula, czosnek, fasolka szparagowa, botwinka, bakłażany, papryka, a 
nawet owoce: cytryny, śliwki, jabłka i gruszki, a także oliwki.
Produkty muszą być świeże, zdrowe, dojrzałe. Umieszczone w słoju lub 
kamionce warzywa należy zalać solanką (sól ma właściwości konserwu-

Składamy najserdeczniejsze życze-
nia urodzinowe październikowym 

solenizantom!!  
 

A są to: 
1. Adam Kała 
2. Eugenia Habram 
3. Kornelia Newy 
4. Danuta Kałuża 
5. Jan Czogalik 
6. Dominika Urbanek 
7. Stefania Stebel 
8. Krystyna Żurczak 
9. Erwin Kosteczko 
10.Łukasz Majer 
11.Engelbert Połomski 
12.Zbigniew Seemann 
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Kiszonki – dlaczego warto je jeść? 
utworzone przez Kinga Mzyk  
 
Kiszonki – dlaczego warto je jeść? 
Kiszona kapusta, również ta czerwona, kiszone ogórki czy kiszone cy-
tryny to doceniane, szczególnie przez nasze babcie, probiotyki. Są boga-
te w witaminy i bakterie kwasu mlekowego, które wzmacniają organizm 
i wpływają na system obronny, chroniąc nas przed chorobami. Istotne 
jest to, że kiszonki są mniej kaloryczne niż przetworzone warzywa czy 
owoce gdyż w trakcie kiszenia zmniejsza się ich zawartość cukru. Jakie 
cenne dla naszego organizmu wartości odżywcze mają kiszonki? 
 
Wartości odżywcze kiszonek 
Kiszonki to przede wszystkim źródło witamin z z grupy B (B1, B2, B3), 
C, A, E, K, jak również magnezu, fosforu, wapnia i potasu. Mają tyle 
samo witaminy C, co świeże warzywa czy owoce. Witamina B wpływa 
na nasz metabolizm i reguluje trawienie białek, tłuszczów i węglowoda-
nów. Witaminy z grupy B dobroczynnie działają na skórę, włosy i pa-
znokcie. 
Zwiększają wchłanianie żelaza wit. K i witamin z grupy B, co za tym 
idzie, chronią nas przed anemią. Kiszone warzywa stanowią nieocenione 
źródło błonnika, które zapewnia sytość i przyspiesza metabolizm, po-
zwala na utrzymanie prawidłowej wagi ciała, pobudza pracę jelit i zapo-
biega zaparciom. Dzięki fermentacji kiszonki nie tracą cennej witaminy 
C, jak podczas gotowania. 
 
Właściwości kiszonek 
Udowodniono, że kiszonki fermentowane z warzyw z grupy kapustowa-
tych wykazują działanie przeciwnowotworowe. Sok z białej kapusty 
działa przeciwmutogennie a biała kiszona kapusta zapobiega nowotwo-
rom piersi, jelita grubego i płuc. 
Spożywanie kiszonek przez kobiety w ciąży może wzmocnić odporność 
dziecka i zapobiec alergii pokarmowej. Składniki odżywcze, witaminy i 
minerały z kiszonych warzyw i owoców w procesie fermentacji przeni-
kają do soku dlatego jest równie wartościowy. 
Kiszonki regulują ciśnienie krwi. Do ich istotnych właściwości należy 
wpływanie na perystaltykę jelit, wspomaganie trawienia, niwelowanie 
niestrawności i ich skutków, przeciwdziałanie zaparciom. Jak inne pro-
biotyki, kiszonki zwiększają odporność, chronią przed infekcjami. 
Mają dobroczynne działanie na włosy, skórę i paznokcie. Minimalizują i 
redukują bóle migrenowe. Pomagają w profilaktyce depresji. Powodują 
zwiększenie naszej koncentracji, redukują uczucie senności. Wpływają 
na lepszy metabolizm i szybsze spalanie kalorii. 
Są szczególnie polecane osobom, które dbają o sylwetkę, redukują uczu-
cie głodu. Podczas procesu fermentacji warzywa tracą kalorie, dzięki 
czemu spożywanie kiszonych warzyw powoduje, że nie tyjemy i nie 
czujemy uczucia głodu. Ze względu na niskokaloryczność są składni-
kiem wielu diet, nie tylko odchudzających. Kiszonki wpływają na popra-
wienie krążenia, zmniejszają stężenie złego cholesterolu. 
Regulują gospodarkę kwasowo-zasadową i usuwają toksyny z organi-
zmu. Sprawdzają się podczas leczenia i zapobiegania zakażeń rotawiru-
sowych, zapaleń jelit, biegunek poantybiotykowych. 
 
Jakie kiszonki jeść? 
Najzdrowsze są kiszonki przygotowane w warunkach domowych. Nie-
zwykle ważny jest sposób fermentowania, czy jest on naturalny czy 
wspomagany poprzez substancje dodatkowe. Produkowane i sprzedawa-
ne w sklepach niestety posiadają wzmacniacze smaku, konserwanty, 
szczepy bakterii i substancje, które przyspieszają proces fermentacji. 
Takie kiszonki posiadają mniej walorów zdrowotnych i odżywczych. 
Kiszonki przygotowywane w warunkach domowych posiadają najwięcej 
walorów zdrowotnych. 
 
Co można kisić? 
Do kiszenia wykorzystuje się produkty z dużą zawartością cukru i wody, 
od ich proporcji zależy tempo pierwszej fazy fermentacji. Poza kapustą i 
ogórkami mogą to być: buraki, kalafiory, marchew, biała rzodkiew, 
cebula, czosnek, fasolka szparagowa, botwinka, bakłażany, papryka, a 
nawet owoce: cytryny, śliwki, jabłka i gruszki, a także oliwki. 
Produkty muszą być świeże, zdrowe, dojrzałe. Umieszczone w słoju lub 
kamionce warzywa należy zalać solanką (sól ma właściwości konserwu-

jące). Kapustę należy posolić, nie zalewać, aby dobrze się ugniata i aby 
powstał z niej sok. 
Z uwagi na właściwości zdrowotne i konserwujące do kiszenia potrzebu-
jemy również koper, ziele angielskie, czosnek, cebulę, jagody jałowca – 
to one nadają smak. Przez pierwsze trzy dni kiszenie wymaga temperatu-
ry 15-20°C, a naczynie z kiszonką ma być uchylone, by uchodziły gazy. 
Potem trzeba je zamknąć (odcinając dopływ tlenu, zabezpieczymy ki-
szonkę przed rozwojem pleśni) i przenieść w chłodne miejsce, by prze-
rwać fermentację. 
 
Odbuduj zdrowie – jedz naturalne kiszonki! 
Naturalna fermentacja jest niezwykle ważna dla naszego zdrowia, można 
ją porównać do nadtrawienia pokarmów w naszym układzie pokarmo-
wym. Właściwie przebiegający proces trawienia rozkłada związki z 
pokarmów na prostsze, które zwiększają wchłaniane potrzebnych nasze-
mu organizmowi, korzystnych dla naszego zdrowia substancji. 
Bakterie uwalniane w procesie fermentacji rozkładają witaminę C, która 
występuje w postaci związanej i nasz organizm nie potrafi jej w pełni 
wykorzystać.  Spożywając kiszonki możemy dostarczyć organizmowi 
większą dawkę witaminy C, bowiem już 5 łyżek kiszonej kapusty pokry-
wa dzienne zapotrzebowanie organizmu na tę witaminę. 
Bakterie odpowiedzialne za proces fermentacji kiszonek wpływają do-
broczynnie na nasz organizm gdyż wspomagają produkcję witaminy K i 
B, oraz  tryptofanu, aminokwasu odpowiedzialnego za regulację proce-
sów i przemian zachodzących w całym organizmie. Z uwagi na to, że nie 
jest on produkowany przez nasz organizm, jego niedobory mogą mieć 
poważne skutki odbijające się na naszym zdrowiu. 
Tryptofan reguluje produkcję serotoniny (potocznie zwanej „hormonem 
szczęścia”), która wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu ner-
wowego. Wiąże się bezpośrednio ze stanem psychicznym, samopoczu-
ciem, stanem emocjonalnym. Bierze on również udział w procesie pro-
dukcji melatoniny odpowiedzialnej za regulację cyklu snu i czuwania. 
Niski poziom serotoniny może być przyczyną bezsenności, rozdrażnie-
nia, obniżonego nastroju, a w efekcie depresji. Tryptofan uczestniczy 
także w budowie masy mięśniowej, a także wzmacnia układ odporno-
ściowy. 
Ten niezwykły aminokwas  wpływa  na  prawidłowe funkcjonowanie 
całego organizmu, bierze udział także w procesie przemiany materii, 
laktacji i produkcji hormonu wzrostu. To dzięki niemu spożywanie ki-
szonek zmniejsza apetyt. Istotne jest zatem dostarczanie tego niezbędne-
go, egzogennego aminokwasu w diecie, ponieważ nasz organizm sam 
nie jest w stanie go syntetyzować. 
Bakterie kwasu mlekowego neutralizują wiele toksyn, rozkładają szko-
dliwe substancje, na przykład pestycydy i regulują pracę przewodu po-
karmowego i wypróżnianie. Praca przewodu pokarmowego jest zaburzo-
na gdy nie posiadamy wystarczającej ilości enzymów rozkradających 
pokarm. Jeśli  posiadamy za mało soków żołądkowych niestrawione 
pokarmy zalegają w żołądku, ulegają fermentacji i procesom gnilnym. 
Wpływa na to również niedobór podstawowych witamin i minerałów, 
które nie zostały przyswojone z dostarczanych pokarmów. 
 
Kiszonki a kwas żołądkowy 
Za mała ilość kwasów żołądkowych jest poważnym problemem zdro-
wotnym wielu ludzi. Włączenie kiszonek do naszej diety pozwoli na 
usprawnienie działania układu pokarmowego. Szczególnie ważne jest 
ich spożywanie przy zdiagnozowaniu obecności Helikobakter Pyroli. 
Kapusta należy do roślin zielonych odpowiedzialnych za właściwe wy-
dzielanie kwasu solnego. Dobroczynnie na układ pokarmowy działa sok 
z białej kapusty ponieważ bardzo szybko odbudowuje mikroflorę i nor-
malizuje pracę jelit. Z badań klinicznych wynika, że 100-200 ml świeże-
go soku z białej kapusty wypite pół godziny przed każdym posiłkiem (3-
5 razy dziennie) potrafi wyleczyć chory przewód pokarmowy w ok. dwa 
tygodnie. 
https://diagnozujmy.pl/dlaczego-warto-jesc-kiszonki/ 
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Węgry 

 
W dniach od 17-20 września odbyła się pielgrzymka autoka-
rowa śladami Jana Pawła II na Węgry, organizowana przez 
parafię Św. Jerzego. Głównym duszpasterzem pielgrzymki 
był ks. proboszcz Marek Gwioździk, ale na pielgrzymkę z 
nami pojechał również Jego przyjaciel z czasów seminaryj-
nych - ks. Grzegorz Hawel, obecnie dyrektor Domu Księży 
Emerytów w Katowicach. Przewodnikiem naszym był p. Da-
riusz, jak się później okazało osoba o niezwykłej wiedzy hi-
storycznej, ale też doskonale znająca realia współczesnego 
życia Węgrów. 

 Pielgrzymka rozpoczęła się wczesnym rankiem, kiedy 
to wyruszyliśmy 

w kierunku Starego Sącza, gdzie sprawowana była Msza 
Święta w kaplicy Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania 
im. Jana Pawła II,  w pobliżu ołtarza wybudowanego z okazji 
wizyty naszego papieża, jaka miała miejsce 16.06.1999 roku. 

 Późnym popołudniem dotarliśmy do sanktuarium ma-
ryjnego w Máriapócs - miasteczka we wschodnich Wegrzech. 
Znajduje się tam kościół grekokatolicki św. Michała Archa-
nioła, w którym czczona jest ikona Płaczącej Madonny. Ikona 
w Máriapócs jest kopią, gdyż oryginał przechowywany jest w 
katedrze św. Szczepana w Wiedniu. Oprowadzający nas po 
sanktuarium diakon powiedział nam jednak, że przed kopią 
ikony nadal dokonują się cuda. W kościele mogliśmy także 
posłuchać pięknych śpiewów kościoła wschodniego. 

 Z Máriapócs  pojechaliśmy do hotelu w Egerze. Nie-
którzy wybrali się jeszcze na wieczorny spacer, by podziwiać 
to pięknie oświetlone, zabytkowe miasto, które zwiedzać mie-
liśmy w dniu następnym. Po Egerze oprowadzał nas nasz 
przewodnik. Uczestniczyliśmy we Mszy Św. w pięknym ko-
ściele św. Antoniego przy centralnym placu miasta. Mieliśmy 
okazję podziwiać takie zabytki jak: neoklasycystyczną bazyli-
kę z lat 1831–1836, drugą co do wielkości na Węgrzech, 
eklektyczny  ratusz  miejski,  barokowo-rokokowy  budynek 
Liceum Karola Eszterhazyego (obecnie Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna) wraz z obserwatorium astronomicznym, minaret, 
wysunięty  najdalej  na  północ  zabytek  turecki,  
zamek z XIII w.. 

 Ponieważ Eger słynie również z pełnej winnych piwni-
czek "Doliny Pięknej Pani" mieliśmy okazję uczestniczyć 
także w degustacji wyśmienitych węgierskich win, gdzie przy 
piosence biesiadnej znakomicie spędziliśmy czas. A wieczo-
rem czekała nas kolejna niespodzianka – już w Budapeszcie - 
kolacja z czardaszem  i węgierskim folklorem. Było bardzo 
wesoło, gdyż ludowi artyści angażowali naszych pielgrzy-
mów do wielu zabaw i tańców. 

 Nocowaliśmy w hotelu na statku na wodach Dunaju. 
Cały dzień zwiedzaliśmy Budapeszt, w tym uczestniczyliśmy 
także we Mszy w Skalnej kaplicy wykutej to we Wzgórzu 
Gellerta (biskup i męczennik). Usytuowana jest na wysokości 
około 25 m nad poziomem Dunaju. Poświęcona została w 
1926 r., lecz przez lata komunistycznych rządów była za-
mknięta. Wewnątrz, niezależnie od pory roku, panuje stała 
temperatura 21°C.  Msza w tym miejscu była dla nas wielkim 
przeżyciem, tym bardziej, że w środku można było znaleźć 

wiele polskich akcentów (kaplica Matki Boskiej Częstochow-
skiej, w której znajduje się ogromny, wykonany z brązu orzeł 
z wizerunkiem Pani Jasnogórskiej na piersi, wizerunek św. 
Maksymiliana Kolbego, godło Polski, godło Węgier, a po-
środku godło Paulinów jako symbol przyjaźni). 

 Zwiedzanie Budapesztu i podziwianie jego zabytków 
zwieńczone zostało nocnym rejsem po Dunaju, kiedy to raz 
jeszcze mogliśmy podziwiać nie tylko pięknie podświetlone 
mosty, ale także takie budowle jak Zamek Królewski, kościół 
Macieja, Parlament, Baszta Rybacka i wiele, wiele innych. 

 W dniu następnym udaliśmy się do urokliwego miasta 
artystów Szetendre,  pełnego krętych i wąskich  uliczek. Byli-
śmy w Muzeum Marcepanu, gdzie mogliśmy podziwiać cu-
downości wykonane z tego pysznego materiału. Tam też, w 
sklepiku przy Muzeum zaopatrzyliśmy się w prezenty dla 
bliższej i dalszej rodziny oraz przyjaciół.  

Po wizycie w Szetendre wyruszyliśmy do  Esztergom. Jest to 
jedno  z najstarszych miast na Węgrzech, które zostało zało-
żone w roku 960 przez księcia Gejzę i było pierwszą stolicą. 
Miały tu miejsce chrzest i koronacja św. Stefana, a także na-
rodziny św. Kingi i jej siostry bł. Jolanty. Nazywany jest tak-
że "węgierskim Watykanem". W Esztergomie mieliśmy oka-
zję podziwiać wspaniałą bazylikę oraz wejść na wieżę, z któ-
rej  rozpościera  się  wspaniały  widok  na  miasto  
i okolice. 

 Niedaleko Esztergomu zjedliśmy jeszcze pyszną obia-
dokolację w węgierskiej ludowej restauracji.  A potem już … 
tylko powrót do domu. 

 Podsumowując czas pielgrzymki, niewątpliwie stwier-
dzić trzeba, że chyba wszyscy byli zadowoleni z tego niezwy-
kłego czasu, który dawał możliwość zarówno modlitwy i to w 
przepięknych miejscach, jak też dzielenia się radością we 
wspaniałym towarzystwie, także naszych księży, których mie-
liśmy okazję poznać jako ludzi „i do tańca i do różańca” (tak 
dosłownie).   

 Cóż więcej dodać? Kiedy następny wyjazd?! 

Katarzyna Tumulka - Ferenc 

AKTUALNOŚCI 

 

Do końca roku 2018 jeszcze daleko ale już dziś można powie-
dzieć, że rok ten był bardzo szczęśliwy dla szachistów repre-
zentujących Rydułtowy.

Na początku wspomnieć trzeba bardzo dobre występy na-
szych zawodników w Mistrzostwach Polski i
dium Mistrzostw Śląska Juniorów.

Wywalczyliśmy też długo wyczekiwany awans drużyny se-
niorów do grona 10 najlepszych zespołów w województwie, a  
na początku lipca przyszło najważniejsze osiągnięcie w 13
letniej historii Uczniowskiego Klubu Sportowego Ognisko 
Rydułtowy 

Dzięki wsparciu naszego miasta liczba grających w szachy 
jest coraz większa. Dzieci i młodzież uczestniczą w regular-
nie prowadzonych zajęciach koła szachowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w

Pod koniec czerwca grupa 21 juniorów wyjechała na tygo-
dniowy obóz turniejowo 
Wyjazd był dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki w ramach programu KLUB, a także przez miasto Ryduł-
towy i miasto Pszów. Poza udziałem w treningach prowadzo-
nych przez wykwalifikowanych trenerów, dzieci korzystały w 
wielu ciekawych atrakcji przygotowanych przez organizato-
rów 
park linowy, wycieczki turystyczne na Szczeliniec i do 
Kłodzka.

W połowie września jak co roku zorganizowano Otwarte Mi-
strzostwa Rydułtów. Po raz pierwszy turniej ten odbył się w 
Szkole Podstawowej nr 4. Gościnne mury szkoły okazały się 
bardzo szczęśliwe dla gospodarzy. Rozgrywki zakończyły się 
dużą niespodzianką. Zwycięzcą został ubiegłoroczny absol-
went tej szkoły 
lu dużo wyżej notowanych na listach rankingowych zawodni-
ków. Wygrał aż 8 pojedynków spośród dziewięciu rozegra-
nych partii.

Drugie miejsce zajął Rafał Tymrakiewicz z Dąbrowy Górni-
czej, a trzecie Eneasz Wiewióra z

Najwyższe miejsce wśród kobiet wywalczyła Gabriela Króli-
czek z Rybnika, a w kolejnych grupach wiekowych zwycięz-
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Do końca roku 2018 jeszcze daleko ale już dziś można powie-
dzieć, że rok ten był bardzo szczęśliwy dla szachistów repre-
zentujących Rydułtowy. 

Na początku wspomnieć trzeba bardzo dobre występy na-
szych zawodników w Mistrzostwach Polski i miejsca na po-
dium Mistrzostw Śląska Juniorów. 

Wywalczyliśmy też długo wyczekiwany awans drużyny se-
niorów do grona 10 najlepszych zespołów w województwie, a  
na początku lipca przyszło najważniejsze osiągnięcie w 13-
letniej historii Uczniowskiego Klubu Sportowego Ognisko 
Rydułtowy - awans do krajowej Ekstraligi Juniorów. 

Dzięki wsparciu naszego miasta liczba grających w szachy 
jest coraz większa. Dzieci i młodzież uczestniczą w regular-
nie prowadzonych zajęciach koła szachowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Rydułtowach. 

Pod koniec czerwca grupa 21 juniorów wyjechała na tygo-
dniowy obóz turniejowo - szkoleniowy do Stronia Śląskiego. 
Wyjazd był dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki w ramach programu KLUB, a także przez miasto Ryduł-
towy i miasto Pszów. Poza udziałem w treningach prowadzo-
nych przez wykwalifikowanych trenerów, dzieci korzystały w 
wielu ciekawych atrakcji przygotowanych przez organizato-
rów - spływ przełomem bardzkim, zwiedzanie kopalni złota, 
park linowy, wycieczki turystyczne na Szczeliniec i do 
Kłodzka. 

W połowie września jak co roku zorganizowano Otwarte Mi-
strzostwa Rydułtów. Po raz pierwszy turniej ten odbył się w 
Szkole Podstawowej nr 4. Gościnne mury szkoły okazały się 
bardzo szczęśliwe dla gospodarzy. Rozgrywki zakończyły się 
dużą niespodzianką. Zwycięzcą został ubiegłoroczny absol-
went tej szkoły - Adam Radecki. Nasz junior wyprzedził wie-
lu dużo wyżej notowanych na listach rankingowych zawodni-
ków. Wygrał aż 8 pojedynków spośród dziewięciu rozegra-
nych partii. 

Drugie miejsce zajął Rafał Tymrakiewicz z Dąbrowy Górni-
czej, a trzecie Eneasz Wiewióra z Pawłowic. 

Najwyższe miejsce wśród kobiet wywalczyła Gabriela Króli-
czek z Rybnika, a w kolejnych grupach wiekowych zwycięz-

cami zostali: 

Kacper Bilczewski w grupie do lat 18 

Adam Radecki w grupie do lat 16 

Daniel Trybuś w grupie do lat 14 

Piotr Karwacki w grupie do lat 12 

Michał Rożek w grupie do lat 10. 

 

Wszystkich chętnych - uczniów szkół podstawowych i śred-
nich zapraszam na zajęcia koła szachowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej prowadzone w Szkole Podstawowej nr 4 w każ-
dy poniedziałek i środę od godziny 17.00. 

 

Jacek Stebel 

 

W Publicznym Przedszkolu Nr 3w Rydułtowach po-
wstała nowa grupa 

 
Dnia 3 września br. nowa grupa czterolatków rozpo-

częła swoją przygodę edukacyjną w Publicznym Przedszkolu 
nr 3 w Rydułtowach. Po dokonaniu przebudowy części bu-
dynku istniejącego już przedszkola nastąpiło otwarcie dodat-
kowego oddziału przedszkolnego.   

W grupie „Słoneczka” miejsce znalazło 25 dzieci. 
Dzięki staraniom Urzędu Miasta Rydułtowy oraz Pani dyrek-
tor przedszkola z początkiem roku szkolnego rydułtowskie 
maluchy mogą bawić się, uczyć i poznawać świat w nowo 
powstałym oddziale przedszkolnym. Wspólnymi siłami stwo-
rzono wspaniałe warunki przedszkolaczkom. Tu warto wspo-
mnieć o pracownikach referatu inwestycji, którzy nadzorowa-
li całe przedsięwzięcie, pracownikach przedszkola oraz pra-
cownikach Zakładu Gospodarki Komunalnej bez których nie 
osiągnęło by się zamierzonego celu. To dzięki wspólnym 
działaniom i zaangażowaniu prace odbywały zgodnie z pla-
nem i już 3 września wszystko zostało przygotowane na przy-
jęcie dzieci. 

                  Dziękuję za współpracę  
 Janina Kowol  

nauczyciel PP3 
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H. Machnik

się w tej kadencji wykonać, z czego jest Pan zadowolony, a co w Pana 
ocenie mogło być wykonane, a nie zostało?
 
G. Gryt:

wej, mianowicie stacji uzdatniania wody w Suminie. Stacja ta w chwili 
obecnej oprócz tego, że jest głównym źródłem zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców największego wodociągu w gminie to jej moc przerobowa 
jest na tyle duża, że równolegle może zaopatrzyć w wodę  jeszcze miesz-
kańców dwóch sąsiednich wodociągów. Ciągle modernizujemy oczysz-
czalnię ścieków oraz rozbudowujemy sieć kanalizacyjną i wodociągową. 
Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę dla kolejnych etapów kanalizacji w 
Lyskach i Suminie. Gotowe są również nowe dokumentacje na rozbudo-
wę sieci wodociągowej w Pstrążnej, Raszczycach, Zwonowicach, Ly-
skach i Suminie. Zrealizowaliśmy kilka zadań drogowych np. pierwszy 
etap ulicy Polnej w Adamowicach,  pierwszy etap ulicy Szkolnej w 
Pstrążnej, pierwszy etap ulicy Łąkowej w Raszczycach czy też pierwszy 
etap ulicy Stodolskiej w Zwonowicach. Realizujemy budowę kanalizacji 
w drogach, które przygotowujemy do przebudowy np. ul. Zatoka w 
Bogunicach, ul. Polna w Adamowicach i ul. Łąkowa w Nowej Wsi.
 
drodze wojewódzkiej kolejne etapy chodników w Żytnej i Dzimierzu. 
Również projektujemy duży zakres chodnika dla sołectwa Pstrążna. 
Dokonaliśmy wykupu gruntów pod przyszłe inwestycje przy tej drodze 
w Raszczycach i Pstrążnej. Nieprzewidzianym wydatkiem była odbudo-
wa  Szkoły Podstawowej w Raszczycach po pożarze. W tej kadencji była 
to najpoważniejsza inwestycja. W oświacie przeprowadziliśmy wiele 
remontów. Największe to przebudowa przedszkola w Zwonowicach, 
którą w chwili obecnej realizujemy czy kolejny etap przebudowy przed-
szkola w Lyskach. Wyremontowaliśmy również część przedszkola w 
Żytnej. Nie udało się rozpocząć drugiego dużego zakresu budowy kana-
lizacji sanitarnej na terenie gminy dla Raszczyc, Adamowic i Żytnej w 
związku z tym, że nie wszyscy mieszkańcy mogli podpisać zgody na 
przejście z kanalizacją przez ich posesje, gdyż nie posiadali uregulowa-
nych stanów prawnych. Dopiero w chwili obecnej projektanci kończą 
realizację projektu połączenia Raszczyc z Markowicami, dla tej części 
gminy. Z powodu nie uregulowanego stanu prawnego właścicieli posesji 
nie wykorzystaliśmy jednego miliona złotych dotacji na tę inwestycję.
 
H. Machnik

wprowadziła budżety sołeckie. Jakie ma Pan z nimi doświadczenia?
 
G. Gryt:

mi dysponują mieszkańcy danego sołectwa. Można je porównać do bu-
dżetów obywatelskich. Realizacja budżetów sołeckich pokazała, jakie 
potrzeby infrastrukturalne mają mieszkańcy poszczególnych sołectw. 
Dzięki nim powstało kilka elementów małej architektury takich jak wia-
ty, siłownie czy wymiana elementów na placach zabaw. Gmina Lyski na 
budżety sołeckie rocznie przekazuje kwotę ok 300 000 zł, a po zrealizo-
waniu ich z budżetu państwa otrzymuje kwotę ok 100 000 zł dotacji.
 
H. Machnik

sfera życia związana z kulturą czy rozwojem fizycznym mieszkańców?
 
G. Gryt:

sportowymi staramy się objąć każdą grupę wiekową i społeczną.  Dla 
najmłodszych działa Świetlica Środowiskowa obejmująca swym działa-
niem wszystkie 10 sołectw, gdzie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w 
różnorakich zajęciach np.  tanecznych, artystycznych, logopedycznych.  
Dla lubiących aktywny wypoczynek stworzyliśmy i nadal tworzymy 
piękne ścieżki rowerowe, organizujemy wiosenne i jesienne  rajdy rowe-
rowe. Dla lubiących biegać zorganizowany został bieg „Lysecka piątka”, 
który przyciągnął mieszkańców w każdym wieku.
 
udało się stworzyć w starym ośrodku zdrowia w Lyskach Dzienny Dom 
dla seniorów w ramach oddziału Ośrodka Wspierania Rodziny Dzięki 
oddziałowi senior
dzać czas na specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach, tym samym 

Święto Pieczonego Kartofla w Szkole Podstawowej nr 4 

„Wolność- kocham i rozumiem” 

Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, 

Promyk słońca, nadzieja…. 

Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud 

Potrafi wyczarować mistrza trud… 

Wolność to nie cud, lecz szansa 

By sprawić najpiękniejsze sny i marzenia… 

 Tymi słowami piosenki Marka Grechuty powitali te-
gorocznych gości nauczyciele, rodzice oraz uczniowie naszej 
szkoły. Tradycyjny- organizowany niezmiennie od kilkunastu 
lat – festyn był wyjątkowy, ponieważ odbywał się w roku, na 
który przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Niebywała to okazja, by wyrazić swą radość z 
powodu tego, że jesteśmy wolnym, niezależnym narodem, że 
mimo zawieruchy zgotowanej naszemu krajowi przez histo-
rię- przetrwaliśmy prześladowania i niewolę, i wyszliśmy z 
tych doświadczeń wzmocnieni.  Stąd hasło przewodnie festy-
nu - „Wolność kocham i rozumiem.” 

Cieszyliśmy się więc na różne sposoby.  

Młodzież i nauczyciele przygotowali wzruszający i 
pełen pozytywnej energii program artystyczny, w którym nie 
mogło zabraknąć akcentów patriotycznych. Usłyszeliśmy 
więc piękne pieśni wyrażające dumę z tego, że jesteśmy Pola-
kami i opiewające dramatyczne wydarzenia naszej najnow-
szej historii. Nie zabrakło strof o Ojczyźnie oraz radosnych 
tańców i piosenek w wykonaniu naszych Milusińskich- naj-
młodszych członków społeczności szkolnej. Swoje niezwykłe 
talenty prezentowali uczniowie starszych klas, którzy w tym 
roku dopiero rozpoczęli naukę w naszej szkole. Zachwycił 
nas pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Wiktora Pawel-
ca i jego partnerki, która przybyła do nas prosto ze swojej 
szkoły, by zaprezentować się w niezwykle ognistych rytmach 
muzyki latynoamerykańskiej.  Manifestowaliśmy jedność i 
akceptację dla odmienności- jesteśmy przecież jedną wielką i 
zgraną społecznością. 

Wielką atrakcją okazały się 2 inicjatywy realizowane 
w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 
2017-2021 sfinansowanego ze środków Ministra Edukacji 
Narodowej. Pierwszą z nich była rekonstrukcja historyczna 
„Polskie drogi do Wolności” przygotowana przez Grupę Re-
konstrukcji Historycznych „Piechota Heer,” jaka odbyła się 
na łące przylegającej do murów szkoły. Było dynamicznie, 
głośno i ciekawie- młodsi uczniowie mogli wziąć udział w 

zawodach zorganizowanych przez członków grupy oraz po-
znać uzbrojenie i umundurowanie wojsk polskich i austriac-
kich z początku XX wieku. Drugą- wystawa „Kopalnia straj-
kuje… Strajk i pacyfikacja kopalni Wujek 13-16 grudnia 
1981” udostępniona naszej szkole przez Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności w Katowicach. Składała się ona z 24 
plansz obrazujących dramatyczne wydarzenia, które odbiły 
się echem w całym kraju. Wystawie towarzyszyła jakże poru-
szająca muzyka skomponowana przez nieżyjącego już pie-
śniarza- barda Solidarności- Jacka Kaczmarskiego. 

Nie zabrakło licznych stoisk klasowych – w tym 
roku wyjątkowo różnorodnych i zasobnych- licznie oblega-
nych przez uczniów oraz gości. Uwijali się przy nich zarówno 
przedsiębiorczy młodzi ludzie, jak i ich rodzice, którzy z 
wielkim sercem przygotowywali produkty dla swoich po-
ciech. Licznie korzystano z tradycyjnej kawiarenki oraz 
szkolnej kuchni- bo cóż to za festyn bez dania firmowego? 
Gromadzono się przy kotle z grochówką, grillu i ognisku.  

Niezwykłą atrakcją okazały się też  nadmuchiwana 
zjeżdżalnia i pokaz samochodów ekskluzywnych marek, któ-
rymi można się było przejechać po szkolnym placu 
(oczywiście pod opieką dorosłych).  

Największą wartość stanowili jednak ci, którzy ze-
chcieli ten wieczór spędzić z nami: prawdziwie niezwykli i 
zaangażowani rodzice z Rady Rodziców, rodzice uczniów - z 
wielkim oddaniem wspierający ich działania oraz absolwenci 
naszej szkoły, licznie przybyli tego dnia, by wyrazić swoją 
więź z murami, tradycją i nauczycielami placówki, która w 
pewnym sensie znika z krajobrazu miasta zastąpiona przez 
nowy w pewnym sensie ośrodek kuźni talentów.  

Ich krzepiące i pełne szacunku słowa dają siłę do 
dalszej pracy i powodują, że wszyscy stajemy się lepsi. 

Festyn trwał do późnych godzin wieczornych, ponie-
waż trudno się było rozstać… 

Pozostało nam tylko zaprosić wszystkich w przy-
szłym roku i podziękować z głębi serca tym, dzięki którym 
możliwe się stało to niecodzienne spotkanie. 

Koordynatorzy: 

Beata Spakowska, Ewa Skaba, Magdalena Szklanny,  

Stefan Drożdżok   
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Wywiad Henryka Machnika  

z Wójtem Gminy Lyski Grzegorzem Grytem 
 
 
H. Machnik: Kończy się kadencja 2014-2018. Co w Pana ocenie udało 
się w tej kadencji wykonać, z czego jest Pan zadowolony, a co w Pana 
ocenie mogło być wykonane, a nie zostało? 
 
G. Gryt: Kadencję rozpoczęliśmy od największej inwestycji wodociągo-
wej, mianowicie stacji uzdatniania wody w Suminie. Stacja ta w chwili 
obecnej oprócz tego, że jest głównym źródłem zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców największego wodociągu w gminie to jej moc przerobowa 
jest na tyle duża, że równolegle może zaopatrzyć w wodę  jeszcze miesz-
kańców dwóch sąsiednich wodociągów. Ciągle modernizujemy oczysz-
czalnię ścieków oraz rozbudowujemy sieć kanalizacyjną i wodociągową. 
Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę dla kolejnych etapów kanalizacji w 
Lyskach i Suminie. Gotowe są również nowe dokumentacje na rozbudo-
wę sieci wodociągowej w Pstrążnej, Raszczycach, Zwonowicach, Ly-
skach i Suminie. Zrealizowaliśmy kilka zadań drogowych np. pierwszy 
etap ulicy Polnej w Adamowicach,  pierwszy etap ulicy Szkolnej w 
Pstrążnej, pierwszy etap ulicy Łąkowej w Raszczycach czy też pierwszy 
etap ulicy Stodolskiej w Zwonowicach. Realizujemy budowę kanalizacji 
w drogach, które przygotowujemy do przebudowy np. ul. Zatoka w 
Bogunicach, ul. Polna w Adamowicach i ul. Łąkowa w Nowej Wsi. 
 W porozumieniu z Zarządem Województwa wykonaliśmy na 
drodze wojewódzkiej kolejne etapy chodników w Żytnej i Dzimierzu. 
Również projektujemy duży zakres chodnika dla sołectwa Pstrążna. 
Dokonaliśmy wykupu gruntów pod przyszłe inwestycje przy tej drodze 
w Raszczycach i Pstrążnej. Nieprzewidzianym wydatkiem była odbudo-
wa  Szkoły Podstawowej w Raszczycach po pożarze. W tej kadencji była 
to najpoważniejsza inwestycja. W oświacie przeprowadziliśmy wiele 
remontów. Największe to przebudowa przedszkola w Zwonowicach, 
którą w chwili obecnej realizujemy czy kolejny etap przebudowy przed-
szkola w Lyskach. Wyremontowaliśmy również część przedszkola w 
Żytnej. Nie udało się rozpocząć drugiego dużego zakresu budowy kana-
lizacji sanitarnej na terenie gminy dla Raszczyc, Adamowic i Żytnej w 
związku z tym, że nie wszyscy mieszkańcy mogli podpisać zgody na 
przejście z kanalizacją przez ich posesje, gdyż nie posiadali uregulowa-
nych stanów prawnych. Dopiero w chwili obecnej projektanci kończą 
realizację projektu połączenia Raszczyc z Markowicami, dla tej części 
gminy. Z powodu nie uregulowanego stanu prawnego właścicieli posesji 
nie wykorzystaliśmy jednego miliona złotych dotacji na tę inwestycję. 
 
H. Machnik: Gmina Lyski jako jedna z pierwszych w naszym rejonie 
wprowadziła budżety sołeckie. Jakie ma Pan z nimi doświadczenia? 
 
G. Gryt: Budżety sołeckie to środki finansowe w budżecie gminy, który-
mi dysponują mieszkańcy danego sołectwa. Można je porównać do bu-
dżetów obywatelskich. Realizacja budżetów sołeckich pokazała, jakie 
potrzeby infrastrukturalne mają mieszkańcy poszczególnych sołectw. 
Dzięki nim powstało kilka elementów małej architektury takich jak wia-
ty, siłownie czy wymiana elementów na placach zabaw. Gmina Lyski na 
budżety sołeckie rocznie przekazuje kwotę ok 300 000 zł, a po zrealizo-
waniu ich z budżetu państwa otrzymuje kwotę ok 100 000 zł dotacji. 
 
H. Machnik: Działalność gminy to nie tylko inwestycje, to również 
sfera życia związana z kulturą czy rozwojem fizycznym mieszkańców? 
 
G. Gryt: Od lat naszymi działaniami kulturalnymi, promocyjnymi czy 
sportowymi staramy się objąć każdą grupę wiekową i społeczną.  Dla 
najmłodszych działa Świetlica Środowiskowa obejmująca swym działa-
niem wszystkie 10 sołectw, gdzie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w 
różnorakich zajęciach np.  tanecznych, artystycznych, logopedycznych.  
Dla lubiących aktywny wypoczynek stworzyliśmy i nadal tworzymy 
piękne ścieżki rowerowe, organizujemy wiosenne i jesienne  rajdy rowe-
rowe. Dla lubiących biegać zorganizowany został bieg „Lysecka piątka”, 
który przyciągnął mieszkańców w każdym wieku. 
 Seniorów objęliśmy działaniem „Senior-Wigor”, dzięki czemu 
udało się stworzyć w starym ośrodku zdrowia w Lyskach Dzienny Dom 
dla seniorów w ramach oddziału Ośrodka Wspierania Rodziny Dzięki 
oddziałowi senior-wigor seniorzy mogą się aktywizować, wspólnie spę-
dzać czas na specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach, tym samym 

nie czują się osamotnieni. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin osób 
niepełnosprawnych, jak i samych niepełnosprawnych organizujemy dla 
nich profesjonalne zajęcia i fachową opiekę w Ośrodku Wspierania Ro-
dziny w Nowej Wsi. Organizujemy również Wigilię dla ubogich i samot-
nych oraz wspólne kolędowanie dla osób potrzebujących. 
 Od lat organizujemy również szereg działań dotyczących pro-
mocji i profilaktyki zdrowia m.in.  zorganizowaliśmy konferencję profi-
laktyki chorób nowotworowych, konferencję pn. „Borelioza -  cicha 
epidemia”,  prelekcję  dotyczącą  szczepień  ochronnych  czy  akcję 
„koperty życia”. Na spotkania dotyczące zdrowia mieszkańców zapra-
szamy profesorów z najlepszych ośrodków medycznych w Polsce. Chcę 
podkreślić, że większość z tych działań zrealizowanych jest nie ze środ-
ków budżetu gminy, ale ze środków pozyskanych przez nas z zewnętrz-
nych źródeł. 
 Od wielu lat staram się rozszerzać paletę imprez stałych na tere-
nie gminy. Tradycyjnie organizujemy bądź wspieramy imprezy takie jak 
np.  dożynki.  Do  stałego  kalendarium  weszły  takie  pozycje  jak: 
„Pożegnanie  lata”  
(edycja  7),  „Konkurs  Pieśni  Chóralnej”  (edycja  6),  „Rajd  rowero-
wy”  (edycja  16),  „Magia  Rocka”  (edycja  16),  „Turnieje  skato-
we” (edycja 21), „Turnieje szachowe” (edycja 3), „Międzynarodowe 
zawody  karpiowe”  (edycja  19)  czy  „Jarmark  Bożonarodzenio-
wy” (edycja 10). W tym roku odbył się pierwszy bieg „Lysecka piątka”, 
którą to imprezę chcemy przemiennie realizować z naszym czeskim 
partnerem Darkovicami. 
 
H. Machnik: Jak Pan skomentuje sprawę nagłośnionego przez media 
tematu umorzenia należności podatkowych niektórym przedsiębiorcom ? 
 
G. Gryt: Chcąc wyjaśnić i udzielić Mieszkańcom rzetelnych informacji 
w pierwszej kolejności należy podnieść, iż przedmiotowe umorzenie 
było umorzeniem jednorazowym oraz częściowym. Jako Wójt posiadam 
w tym zakresie stosowne umocowanie na podstawie obowiązujących 
przepisów. Moja decyzja o umorzeniu, przemyślana oraz szeroko kon-
sultowana (w tym m.in. z radnymi), miała na celu przede wszystkim 
wspomożenie tych firm w dobie ogólnoświatowego kryzysu, tak aby 
firmy te mogły ów ciężki okres przetrwać i dalej działać w naszej Gmi-
nie; nie mogłem bowiem dopuścić do czarnego, ale prawdopodobnego 
scenariusza, iż przedsiębiorstwa te z uwagi na trudną sytuację finansową 
dokonają np. redukcji etatów, ograniczą czy wręcz zaprzestaną swojej 
działalności. Dobra kondycja tych przedsiębiorstw wpływała oraz dalej 
wpływa bezpośrednio zarówno na stan finansów naszej Gminy, jak też 
na możliwość utrzymania czy wzrostu stanu zatrudnienia w tych firmach 
– w których pracują przecież głównie Mieszkańcy naszej Gminy. 
 Kwota dochodu z okresu ostatnich 5 lat z samych tylko podat-
ków i opłat lokalnych od tych przedsiębiorstw oscyluje na poziomie 7,5 
mln zł. Do tego należy jeszcze dodać bardzo znaczące wpływy do gmin-
nego budżetu, które przedsiębiorstwa te przekazują w ramach podatku 
CIT, PIT w tym również PIT od pracowników zatrudnionych w tych 
przedsiębiorstwach. 
 Już proste porównanie tych dwóch kwot (medialnych 300 tyś. 
zł. a 7,5 mln zł.) obrazuje jak - w mojej ocenie – dokonane umorzenie 
nie tylko nie przyniosło uszczerbku w budżecie gminy, ale wręcz spowo-
dowało znaczące wpływy do budżetu w kolejnych latach, co umożliwia 
należyte działanie gminy i wykonywanie jej zadań. Jednorazowe umo-
rzenie umożliwiło w jakiejś części tym przedsiębiorcom przetrwanie 
najtrudniejszego okresu kryzysu, pozwoliło na dalsze prowadzenie dzia-
łalności na terenie naszej Gminy oraz utrzymanie zatrudnienia - co przy-
niosło i przynosi wymierne korzyści nie tylko Gminie, ale również jej 
mieszkańcom zatrudnionym w tych przedsiębiorstwach. 
 Ponadto należy podnieść, iż połowa przedsiębiorców objętych 
postępowaniem karnym, to: jednostka organizacyjna Gminy Lyski oraz 
spółka z 100% jej  udziałem kapitałowym. Niezrozumiałe są zatem, 
wręcz absurdalne zarzuty, iż moje postępowanie i umorzenie tym pod-
miotom tylko części należności podatkowych naruszyło interesy Gminy 
oraz jej mieszkańców.   
 Na marginesie należy dodać, iż nieuwzględnienie przeze mnie 
wniosku o umorzeniu złożonego przez jedno z tych przedsiębiorstw 
będącego w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej – prawdopodobnie 
pozbawiłoby mieszkańców Zwonowic dostaw wody. 
 
H. Machnik: Dziękuję za rozmowę. 
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Świetlica ,, TACY SAMI’’ 
 
 W Rydułtowach liczną grupę stanowią osoby niepeł-
nosprawne, które ukończyły etap edukacji, a nie pozostają w 
zatrudnieniu ze względu na stopień niepełnosprawności. Oso-
by te narażone są na izolację społeczną, jednakże alternatywą 
dla nich i ich rodzin jest Świetlica TACY SAMI, zagospoda-
rowująca ich wolny czas, stwarzająca możliwość, „bycia ra-
zem”, rozwijająca ich zdolności, zainteresowania i stymulują-
ca ich dalszy rozwój. Świetlica prowadzona jest przez Stowa-
rzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach 
od 2001roku.W roku bieżącym umożliwiając osobom z nie-
pełnosprawnością uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach  
staramy się poprawić ich stan rozwojowy i psychiczny. Zaję-
cia prowadzą wykwalifikowani pedagodzy wspomagani przez 
wolontariuszy. Są to  zajęcia plastyczno – techniczne, sporto-
wo – rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia muzyczne, 
teatralne, uspołeczniające, trening gospodarstwa domowego, 
arteterapia, sensoterapia. Zajęcia dostosowane są do stanu 
psychofizycznego podopiecznych. Często korzystamy z si-
łowni na świeżym powietrzu przy USC, organizujemy piesze 
wycieczki po okolicy. W sierpniu wyjechaliśmy  w Beskidy 
by  zdobyć Szyndzielnię i poznać kulturę Podbeskidzia, zwie-
dzając ekspozycje Muzeum Historycznego w zamku książąt 
Sułkowskich. Ponadto  proponujemy uczestnikom zajęcia 
rozwijające. Obecnie są to zajęcia  z edukacji kulturalnej, by  
poszerzyć wiedzę osób niepełnosprawnych na temat kultury i 
sztuki oraz  rozwinąć  ich wrażliwość, wyobraźnię i poczucie 
estetki. Spotykamy się z ludźmi kultury, zwiedzamy wysta-
wy, uczestniczymy w koncertach i imprezach kulturalnych 
organizowanych przez Miasto. Braliśmy udział w warsztatach 
filmowych połączonych z projekcją filmu ,,Sebastian i  
Bella 3’’ w RCK FENIKS. Organizujemy  spotkania okolicz-
nościowe oraz  integracyjne ze zdrowymi rówieśnikami. Stale 
współpracujemy z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Rydułto-
wach, szkołami, Domem Dziecka w Gorzyczkach, Orkiestrą 
Dobroczynną , zespołem ,,Bebiki.PL’’, świeticą,, SAMI SW-
OI’’. Dokładamy wszelkich starań by  przygotować  uczestni-
ków jak najlepiej do realizacji zadań życia codziennego i po-
dejmowania różnych ról społecznych w sposób godny i nieza-
leżny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed nami jeszcze wiele ciekawych przedsięwzięć ale 
największe, do którego już się przygotowujemy 
to ,,FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,,TO JA’’. Festiwal 
będzie miał  miejsce 14 listopada br. w Rydułtowskim 
Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy. 
Wszystkie te działania nie byłyby możliwe gdyby nie 
wsparcie Urzędu Miasta Rydułtowy z środków którego 
dotowane jest  zadanie,, TACY SAMI prowadzenie świe-
tlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych’’, za co 
w imieniu podopiecznych i ich rodziców  bardzo dziękuję. 
 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin i Osób  

Niepełnosprawnych w Rydułtowach 

Barbara Wojciechowska 

 

21 września 2018 odbył się jubileusz 70
blicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckie-
go. 

Imprezę uświetnił występ Modern Trio z niecodziennym 
udziałem drugiej skrzypaczki. Po przywitaniu władz miasta, 
powiatu, radnych, dyrektorów i przedstawicieli bibliotek, 
jednostek oświatowych, kulturalnych, jednostek organizacyj-
nych, księży, rodzinę Góreckich, kontrahentów, przyjaciół, 
czytelników oraz pozostałych gości i delegacje przedstawiono 
krótką historię książnicy oraz najważniejsze wydarzenia 
ostatnich 5 lat. 

Następnie nastąpiły podziękowania za współpracę oraz życze-
nia jubileuszowe. Jubileusz był tez okazją do zaprezentowa-
nia biblioteki po remoncie, który został przeprowadzony w 
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Prio-
rytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 

W sposób szczególny należy się szacunek i ukłony dla całego 
zespołu bibliotecznego, dzięki któremu wszystkie realizowa-
ne projekty, imprezy, konkursy mogą się odbywać na najwyż-
szym poziomie. Dziękujemy za życzenia, słowa uznania i 
każdy wyraz sympatii.

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy im. H. M Góreckiego 
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Jubileusz 70 - lecia książnicy 

21 września 2018 odbył się jubileusz 70-lecia Biblioteki Pu-
blicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckie-
go.  

Imprezę uświetnił występ Modern Trio z niecodziennym 
udziałem drugiej skrzypaczki. Po przywitaniu władz miasta, 
powiatu, radnych, dyrektorów i przedstawicieli bibliotek, 
jednostek oświatowych, kulturalnych, jednostek organizacyj-
nych, księży, rodzinę Góreckich, kontrahentów, przyjaciół, 
czytelników oraz pozostałych gości i delegacje przedstawiono 
krótką historię książnicy oraz najważniejsze wydarzenia 
ostatnich 5 lat.  

Następnie nastąpiły podziękowania za współpracę oraz życze-
nia jubileuszowe. Jubileusz był tez okazją do zaprezentowa-
nia biblioteki po remoncie, który został przeprowadzony w 
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Prio-
rytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020" 

W sposób szczególny należy się szacunek i ukłony dla całego 
zespołu bibliotecznego, dzięki któremu wszystkie realizowa-
ne projekty, imprezy, konkursy mogą się odbywać na najwyż-
szym poziomie. Dziękujemy za życzenia, słowa uznania i 
każdy wyraz sympatii. 

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy im. H. M Góreckiego  
Mickiewicza 33 

44 -280 Rydułtowy 
 tel. +48 32 45 77 813  

www.biblioteka.rydultowy.pl 

Akcja Bohaterom w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Noblistów Polskich w Rydułtowach 

 
Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako 
jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską toż-
samość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak 
patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się 
wrogom. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość 
jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie od-
chodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamental-
ną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarze-
nia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie 
Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja 
BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego 
w symboliczny sposób. 
BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania 
o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie 
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego po-
przez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych 
na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazu-
jąc na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamo-
ści narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować 
wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie 
dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, 
czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię 
bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji 
bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włą-
czenia do świadomości społecznej indywidualnych historii 
Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.   https://
bohateron.pl 

Uczniowie LO im.Noblistów Polskich w Rydułtowach dołą-
czyli do ogólnopolskiej akcji wysyłania kartek z pozdrowie-
niami i życzeniami dla Powstańców, wybierając indywidual-
nie adresatów pocztówek z bazy sylwetek powstańców: 
https://bohateron.pl/powstancy/ 

 Filmiki z akcji w klasach pierwszych i drugich LO: 

 https://youtu.be/dwyQ5sX9hE8 

https://youtu.be/kgBv2s2Envo 

 Akcja wysyłania kartek to nie wszystko. Nasze zadanie na 
ten rok szkolny to podjęcie projektu historycznego na 100-
lecie Niepodległości. Mamy zamiar stworzyć materiały multi-
medialne, promujące wybrane postacie historyczne (Irena 
Sendlerowa, Karol Wojtyła) oraz przybliżyć uczniom i miesz-
kańcom mało znaną historię podobozu KL Auschwitz na tere-
nie obecnej kopalni "Rydułtowy". Mamy nadzieję, że uda 
nam się zrealizować podjęte zobowiązania. 

Katarzyna Czekała 

wz. Dyrektora szkoły 

 



KLUKA 394/15 października 2018 KĄCIK POEZJI 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozmowa z górą 
 
szłam drogą w kurzu kiedy góra  
po przeciwległej stronie 
wdała się ze mną w milczenie: 
jak to jest zapytałam że nie są mi znane  
twoja masywna symetria i spoczynek: 
jeśli nawet - odparła góra 
to co chciałabyś tak tkwić 
osadzona tu bez perspektywy żadnej zmiany 
podniesiona na poziom  
wiecznie tego samego widoku: 
poszłam dalej –  
licząc swoje niezliczone palce 
 

Ewa Wierzbińska - Kloska  
 
 
zjawa 
 
jej postać podobna ziemskiemu  
a może to tylko rysy  
pokrewieństwa 
wszystko już dawno wygasło  
na rozjaśnionej nie znać twarzy 
żadnych zdarzeń 
wznosi się spomiędzy głazów 
jedynie duch pełen jej wyrazu 
ona sama świeci przez przejrzyste 
ciało  
 

 
Ewa Wierzbińska – Kloska 

 
idę kasztanową aleją  
 
prosto do słońca  
po dotykalnym pięknie 
dywanie subtelnym 
z liści 
mijam zagajnik i brzozy  
dumne panny – złotolistne  
o zmierzchu  
mrugają oczy latarń 
i wschodzącego księżyca 
przyspieszam krok 
w domu  
czeka to co najcenniejsze - 
ciepły dotyk twoich dłoni 
 

Ewa Wierzbińska - Kloska 
 
 
dziergam na polanie 
 
szal z nici babiego lata 
z dodatkiem ostatnich ciepłych 
promieni 
słyszę ciche westchnienie września  
wydał znużony oddech 
w ciepłym splocie 
zasypia jak motyl 
w kokonie 
ustępując miejsca barwnej 
jesieni 
 

Ewa Wierzbińska – Kloska 
 

 

Kim jest Ewa Wierzbińska
a uczuciami mocno już zakotwiczona na Śląsku, w Rydułto-
wach. Szczęśliwa żona Zygmunta. Jest poetką, wiele jej wier-
szy znalazło się w antologiach, ale ma i swoje tomiki wierszy, 
niektóre z nich czytane są w radio a także chętnie umieszcza je 
na Facebooku. Należy do stowarzyszeń, m.in. Grup Literac-
kich „Zwrotka” w Rydułtowach i „Wytrych” w Rybniku. Z 
przyjemnością bierze udział w warsztatach literackich czy wie-
czorach autorskich. 
Tych kilka zdań to pewnością za mało o Ewie i jej poczyna-
niach, dodam tylko, że jest osobą odważną i silną, która na co 
dzień zmaga się z problemami zdrowotnymi i swoimi ograni-
czeniami ruchowymi. 
Pisze sporo i dlatego zdecydowała się na samodzielne wydanie 
kolejnego tomiku wierszy pod znamiennym tytułem „Odcienie 
życia”. Wstępem opatrzył je Janusz Cygan, używając słów 
autorki opisał jej stany emocjonalne czy przeżycia. Kilka traf-
nych słów o autorce napisał Marcin Połomski 
który ma swój udział w rozwiązaniu technicznych problemów 
autorki związanych z wydaniem książki.
W ten sobotni wieczór zebrało się sporo przyjaciół, znajomych 
i pewnie nie pożałowali. Muzyczną oprawę spotkania pięknie 
przygotowały panie dyr. Szkoły Muzycznej I stopnia im.Pawła 
Świętego Anna Urbańczyk i Lila Petlowana. Wybrane z tomi-
ku wiersze  czytali na przemian z utworami muzycznymi  au-
torka oraz Janina Turek 
Kózka. Wiersze wzruszały, zachwycały, czasem zmuszały do 
refleksji.
Potem były gratulacje, życzenia, kwiaty, zaś autorka wytrwale 
wpisywała dedykacje. Goście przy słodko zastawionym stole 
wymieniali wrażenia bardziej czy mniej poetyckie. Znajomi 
Ewy opowiadali o tym jak na różne sposoby 
ne
na to spotkanie dobra znajoma Ewy , Zofia Tarchała  i po raz 
pierwszy panie się spotkały a współpracują w radiu interneto-
wym Sigma Fm od dawna.
Składając życzenia i kwiaty poetce uświadomiliśmy sobie, że 
poprzez projekt „ Środowiskowy Interfejs Pomocowy” prowa-
dzony przez TMR Ewa wraz z mężem o wiele częściej korzy-
stają z imprez oferowanych przez miasto czy TMR. Warto 
wspomnieć, że to prezes TMR Henryk Machnik wpadł na po-
mysł aby rydułtowscy poeci publikowali swoje wiersze nie 
tylko do tomików, ale do miesięcznika Kluka, dzięki czemu 
łatwiej je popularyzować a piszących prezentować w swoim 
mieście, redaktorką tegoż kącika poetyckiego jest właśnie 
Ewa.
„Niezapomniane chwile w RCK”
„Ewa tak jak na zdjęciach, pogodna i uśmiechnięta z życio-
wym bagażem nie tylko w wierszach” 
Zofia
 

 Urodziłam się w 1957r. Kościanie (w Wielkopolsce) Od czternastu lat należę do Leszczyńskiego Sto-

warzyszenia Twórców Kultury. Mam w swoim dorobku cztery tomiki: Niebieskie Otchłanie, Po tamtej 

stronie tęczy , A ja cię kocham i „Odcienie życia” a także publikacje w kilkunastu Antologiach, różnych 

Grup Literackich. W 2007 r. otrzymałam wyróżnienie Konfrontacjach LSTK w Lesznie. Jestem także druko-

wana w zbiorowych zeszytach Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i w „Angorze”. Mieszkam 

w Rydułtowach, gdzie należę do Grupy Literackiej „ZWROTKA” i Rybnickiej Grupy „WYTRYCH”. Kocham 

poezję, przyrodę i ludzi. Od dziesięciu lat jestem szczęśliwą mężatką. 

Ewa Wierzbińska – Kloska 
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Jesienny wieczór autorski Ewy 

 
-sobota RCK 17.30 Lustrzana sala, tym razem tonęła 
w półmroku a całą dekorację „robił” czerwony dywan 
i hortensje- 

Kim jest Ewa Wierzbińska-Kloska? Urodzona Wielkopolanka 
a uczuciami mocno już zakotwiczona na Śląsku, w Rydułto-
wach. Szczęśliwa żona Zygmunta. Jest poetką, wiele jej wier-
szy znalazło się w antologiach, ale ma i swoje tomiki wierszy, 
niektóre z nich czytane są w radio a także chętnie umieszcza je 
na Facebooku. Należy do stowarzyszeń, m.in. Grup Literac-
kich „Zwrotka” w Rydułtowach i „Wytrych” w Rybniku. Z 
przyjemnością bierze udział w warsztatach literackich czy wie-
czorach autorskich.  
Tych kilka zdań to pewnością za mało o Ewie i jej poczyna-
niach, dodam tylko, że jest osobą odważną i silną, która na co 
dzień zmaga się z problemami zdrowotnymi i swoimi ograni-
czeniami ruchowymi.  
Pisze sporo i dlatego zdecydowała się na samodzielne wydanie 
kolejnego tomiku wierszy pod znamiennym tytułem „Odcienie 
życia”. Wstępem opatrzył je Janusz Cygan, używając słów 
autorki opisał jej stany emocjonalne czy przeżycia. Kilka traf-
nych słów o autorce napisał Marcin Połomski –wice burmistrz, 
który ma swój udział w rozwiązaniu technicznych problemów 
autorki związanych z wydaniem książki. 
W ten sobotni wieczór zebrało się sporo przyjaciół, znajomych 
i pewnie nie pożałowali. Muzyczną oprawę spotkania pięknie 
przygotowały panie dyr. Szkoły Muzycznej I stopnia im.Pawła 
Świętego Anna Urbańczyk i Lila Petlowana. Wybrane z tomi-
ku wiersze  czytali na przemian z utworami muzycznymi  au-
torka oraz Janina Turek -dyr. RCK, Joanna Marcisz i Grzegorz 
Kózka. Wiersze wzruszały, zachwycały, czasem zmuszały do 
refleksji. 
Potem były gratulacje, życzenia, kwiaty, zaś autorka wytrwale 
wpisywała dedykacje. Goście przy słodko zastawionym stole 
wymieniali wrażenia bardziej czy mniej poetyckie. Znajomi 
Ewy opowiadali o tym jak na różne sposoby –często wirtual-
ne- się kontaktują. Przyjechała po raz pierwszy do Rydułtów 
na to spotkanie dobra znajoma Ewy , Zofia Tarchała  i po raz 
pierwszy panie się spotkały a współpracują w radiu interneto-
wym Sigma Fm od dawna. 
Składając życzenia i kwiaty poetce uświadomiliśmy sobie, że 
poprzez projekt „ Środowiskowy Interfejs Pomocowy” prowa-
dzony przez TMR Ewa wraz z mężem o wiele częściej korzy-
stają z imprez oferowanych przez miasto czy TMR. Warto 
wspomnieć, że to prezes TMR Henryk Machnik wpadł na po-
mysł aby rydułtowscy poeci publikowali swoje wiersze nie 
tylko do tomików, ale do miesięcznika Kluka, dzięki czemu 
łatwiej je popularyzować a piszących prezentować w swoim 
mieście, redaktorką tegoż kącika poetyckiego jest właśnie 
Ewa. 
„Niezapomniane chwile w RCK”- Ewa 
„Ewa tak jak na zdjęciach, pogodna i uśmiechnięta z życio-
wym bagażem nie tylko w wierszach” – pisze na Facebook 
Zofia 
 

Alicja Kołodziej 
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X Memoriał Pożarniczy im. kpt. Adama Byczka 

 

 22 września 2018 r w Dzimierzu odbył się jubileuszo-

wy X Memoriał Pożarniczy im. kpt. Adama Byczka. Celem 

organizacji tych zawodów jest uczczenie pamięci postaci kpt. 

Adama Byczka, wieloletniego Komendanta Powiatowego 

Straży Pożarnych w Rybniku, wybitnego działacza Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych i wielkiego orędownika idei 

niesienia pomocy potrzebującym. 

Drużyny zgodnie z regulaminem zostały podzielone na trzy 

kategorie: GLM- lekkie samochody gaśnicze, GBA- średnie 

samochody oraz GCBA- ciężkie wozy gaśnicze. 

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiały się na-

stępująco: 

 

W kategorii GLM: 

I miejsce – OSP Żytna 

II miejsce – OSP Lyski 

III miejsce – OSP Dzimierz 

 

W kategorii GBA: 

I miejsce – OSP Jankowice 

II miejsce – OSP Palowice 

III miejsce – OSP Dębieńsko Stare 

 

W kategorii GCBA: 

I miejsce – OSP Zwonowice 

II miejsce – OSP Świerklany 

III miejsce – OSP Szczejkowice 

 

W finałowej rozgrywce walczyli OSP Żytna, OSP Zwonowice. 

Najlepsi okazali się druhowie z OSP Zwonowic, jednostka 

OSP Żytna zajęła drugie miejsce. Wśród kibiców nie zabrakło 

Wójta Gminy Lyski Pana Grzegorza Gryt. Gratulacje i upo-

minki od  Gminy Lyski dla wszystkich drużyn w im. Wójta 

wręczył Pan Arnold Powalla- radny powiatowy.   

 

Wszystkim strażakom dziękujemy i zapraszamy za dwa lata na 

kolejny Memoriał, tym razem do Zwonowic. 

 

Zawody Karpiowe o Puchar Wójta Gminy Lyski, które na 

stałe są już wpisane do kalendarza imprez Gminy Lyski. Tra-

dycyjnie zawody odbyły się na łowisku w Pstrążnej. Jak co 

roku Sędzią zawodów był Mirosław Maciejewski. W niedzielę 

2 września zakończono zawody i wyłoniono tegorocznych 

zwycięzców, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody. Podczas 

zawodów złowiono 71 szt. ryb o łącznej wadze 645,502 kg. 

Największą rybę o wadze 22,350 kg złowił Tomaš Kašovsky 

na stanowisku nr 4. Wyniki ustalono na podstawie sumy wyło-

wionych 3 największych ryb i prezentowały się następująco: 

pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie Stanisław Radosz 

i Paweł Grabiński ze stanowiska nr 2, waga największych ryb 

złowionych przez zwycięzców wyniosła 49,525 kg. Drugie 

miejsce zajęła drużyna ze stanowiska nr 10,  a składająca się z 

Drahomira Šenk i Filipa Hrtán, których ryby ważyły 49,300 

kg. Trzecie miejsce na podium zajęła drużyna w składzie To-

maš Tichy i David Kubalak, którzy złowili ryby o łącznej wa-

dze 48,700 kg. Jak nakazuje zwyczaj popularnych Zawodów 

Karpiowych zwycięzcy zostali oblani kubłem zimnej wody. 

Zawody z roku na rok stają się coraz bardziej popularne, cze-
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XIX Międzynarodowe Zawody Karpiowe 

o Puchar Wójta Gminy Lyski 

 

 30 sierpnia br. rozpoczęły się XIX Międzynarodowe 

Zawody Karpiowe o Puchar Wójta Gminy Lyski, które na 

stałe są już wpisane do kalendarza imprez Gminy Lyski. Tra-

dycyjnie zawody odbyły się na łowisku w Pstrążnej. Jak co 

roku Sędzią zawodów był Mirosław Maciejewski. W niedzielę 

2 września zakończono zawody i wyłoniono tegorocznych 

zwycięzców, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody. Podczas 

zawodów złowiono 71 szt. ryb o łącznej wadze 645,502 kg. 

Największą rybę o wadze 22,350 kg złowił Tomaš Kašovsky 

na stanowisku nr 4. Wyniki ustalono na podstawie sumy wyło-

wionych 3 największych ryb i prezentowały się następująco: 

pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie Stanisław Radosz 

i Paweł Grabiński ze stanowiska nr 2, waga największych ryb 

złowionych przez zwycięzców wyniosła 49,525 kg. Drugie 

miejsce zajęła drużyna ze stanowiska nr 10,  a składająca się z 

Drahomira Šenk i Filipa Hrtán, których ryby ważyły 49,300 

kg. Trzecie miejsce na podium zajęła drużyna w składzie To-

maš Tichy i David Kubalak, którzy złowili ryby o łącznej wa-

dze 48,700 kg. Jak nakazuje zwyczaj popularnych Zawodów 

Karpiowych zwycięzcy zostali oblani kubłem zimnej wody. 

Zawody z roku na rok stają się coraz bardziej popularne, cze-

go dowodem jest fakt, iż w zawodach coraz częściej biorą 

udział kobiety. 
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Nie będę się silić na ośmieszanie naszego Prezydenta bo 
sam czyni to aż nazbyt dobrze, ale przeraża świadomość, że 
uprawia politykę wręcz poddańczą wobec USA, zamiast 
wzmacniać sojusze w ramach NATO i UE. Czy skończy się 
wreszcie cyrk z Sądem Najwyższym i KRS? Cały świat 
widzi, że z tą reformą sądownictwa wyszedł wielki bubel 
prawny, tylko nasi rządzący brną dalej w zaparte - do czego 
to doprowadzi, czy do izolowania Polski jako nieprzewidy-
walnego partnera - to byłaby również katastrofa dla nas 
Obywateli, bo postrzegać nas będą jako oszołomów, z któ-
rymi nie warto zawierać sojuszy ani handlować. Miała być 
kampania samorządowa a mamy kampanię typowo poli-
tyczną, w którą całkowicie zaangażował się Rząd, dyskre-
dytując osiągnięcia samorządów w województwach, w któ-
rych nie gospodarzą zwolennicy obecnych władz. Sięga się 
też po brutalne, policyjne, prokuratorskie metody. Przy-
kład  -gmina Lyski. Za fakt, że Wójt G. Gryt umorzył zale-
głości podatkowe niektórym firmom z terenu Lysek, które 
kilka lat temu miały poważne kłopoty finansowe ,obecnie 
przygotowuje się wobec niego rozprawę karną, mimo iż 
Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdzająca co rok bu-
dżet gmin nie stwierdziła nadużycia. Wielu kandydatów na 
Radnych podnosi, że władze samorządowe mają wspierać 
lokalny biznes ,czy to nie była forma wspierania lokalnego 
biznesu.? Niestety chodzi tu o wyeliminowania G. Gryta z 
wyborów, w których niewątpliwie byłby po raz kolejny 
zwycięzcą. Jedną z form wspierania nie tylko bizne-
su  przez samorząd jest udzielanie gwarancji kredytowej 
czy udzielenie pożyczki na sfinansowanie zadań w ramach 
projektów składanych przykładowo przez organizację spo-
łeczną do powiatu czy województwa. Piękny przykład dała 
tu gmina Kornowac, która pożyczyła OSP Rzuchów kilka-
set tysięcy zł na sfinansowanie inwestycji w postaci zago-
spodarowania terenów wokół OSP, w tym wybudowania 
zaplecza dla imprez plenerowych w postaci sceny, kręgu 
tanecznego, oświetlenia itp. Byliśmy 16  września na 
otwarciu tego  obiektu, nasz zespół Klika Machnika miał 
zaszczyt zaśpiewać dla biesiadników i zapewniam, że uro-
czystość i biesiada były naprawdę znakomicie przygotowa-
ne przez niezawodną ekipę strażaków, pań z KGW Rzu-
chów pod kierunkiem  p Doroty Wieczorek i Sołtysa  Bro-
nisława Panica .A w naszych Rydułtowach rozkręca się 
kampania wyborcza. Do Rady Miasta  kandyduje 126 kan-
dydatów. Na Urząd Burmistrza już tylko 3 kandydatów ,bo 
kandydaci z SLD i PISu nie spełnili wymogów procedural-

nych .Startujący to ;Marcin Połomski, Stefan Sładek i Ma-
rek Wystyrk.. Zarejestrowano Komitety Wyborcze do Rady 
Miasta; 21 KWW Samorządni Razem, 22 KWW Moje 
Miasto, 23 KWW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządo-
wa, KWW Zdrowe Rydułtowy. Do Rady Powiatu wybierać 
będziemy 3 osoby. I tu  o mandat  ubiegać  się będą kandy-
daci  z następujących Komitetów Wyborczych: KWW 
Wspólnota Samorządowa, KWW PIS, KWW Zgoda i Roz-
wój, KWW Kukiz 15,KWW Głos Pokoleń, Koalicyjny KW 
Koalicja Obywatelska. Z Komitetu Wyborczego Koalicja 
Obywatelska startuję i ja z ostatniego miejsca  ale myślę, że 
nasi Mieszkańcy zechcą i na mnie zagłosować zwłaszcza 
Ci znający mnie i moją długoletnią działalność w ZHP, w 
SITG i obecnie w Towarzystwie Miłośników Rydułtów a w 
międzyczasie działając w Sejmiku Śląskim, Radzie Miasta, 
Radzie Powiatu, -czy w Sądzie jako ławnik .Wiedzą, że za 
mną stoi nie tylko doświadczenie i oddadzą na mnie głos 
bo mają gwarancję ,że nie będzie to głos stracony bo; 
"Machnik bez względu  na wynik i tak zrobi co zaplano-
wał". To opinia moich Przyjaciół i muszę się z nią zgodzić, 
a na wyborców nie można się obrażać Najważniejsze by 
nasi Obywatele się zmobilizowali do wyborów ,by fre-
kwencja dała pełny mandat wybranym tak na burmi-
strza ,radnego powiatu, miasta. ale też Sejmiku Śląskiego. 
W internecie  zaskakująco dużo  kandydatów na radnych 
prezentuje komitety wyborcze i zarysy programów wybor-
czych ale chciałbym uświadomić, by kandydaci  za dużo 
nie obiecywali co zrobią ale z kim to zrobią, bo w pojedyn-
kę nic się nie osiągnie a wyborcy mogą przypomnieć co się 
im naobiecywało. Lepiej mniej ale realnych rzeczy. Do 
takich pilnych działań w moim przypadku należy zorgani-
zowanie mimo wielu kłopotów finału obchodów 25- lecia 
TMRu ,które w wyniku protestów M. Wystyrka i jego zwo-
lenników musiałem przełożyć na 24 listopada. Na ten finał 
przygotowujemy okazyjny folder a w kolejnych wydaniach 
Kluki opisujemy część działań jakie podejmowaliśmy w 
poszczególnych latach. Będzie to też okazja do podsumo-
wania 25 letniego okresu wydawania gazety Kluka (31 ma-
rzec 1994 rok) .Wiele potężnych gazet upadło a my trwa-
my, mimo iż zdajemy sobie sprawę z faktu iż wydania ga-
zetowe mają coraz mniejsze szanse przetrwania, podobnie 
jak się ma z czytelnictwem książek, stąd nasze okresowe 
przeniesienia treści poszczególnych numerów Kluki na 
stronę internetową TMRu. To niestety dodatkowo kosztuje 
a na chwilę obecną nie wiemy jak uzyskać z tego tytułu 
profity dla pokrycia kosztów wydania. Póki co jesteśmy 
dumni, że Kluka jest swoistym dokumentem, żywą kroniką 
wielu wydarzeń z terenu Rydułtów i nie tylko. Posiadamy 
także wielotysięczne pliki zdjęć w wersji elektronicznej, ale 
też papierowej z czego korzystają dzieci różnych szkół a 
nawet studenci i historycy. To są wartości materialne które 
być może docenią następne pokolenia Rydułtowików.  
A teraz wzywam wszystkich Mieszkańców do małego oby-
watelskiego wysiłku – uczestniczenia w wyborach i poka-
zania tym samym ,że jestem świadomym obywatelem od-
powiedzialnym za przyszłość! 
 

  Henryk. Machnik 
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ALICJA KOŁODZIEJ 

Byłam nauczycielką historii, dyrektorem Gimnazjum nr1 w Rydułto-
wach w latach 1999 – 2016; 
Zawsze z pasją angażowałam się w sprawy młodzieży, dzisiaj jeszcze 
bardziej dzięki wnukom widzę ich oczekiwania i ich rodziców; 
Kocham Rydułtowy – moją Małą Ojczyznę -, stąd tworzyłam szkolne 
muzea a dzisiaj angażuję się w regionalne imprezy np. Święto 3 Maja, 4 
lipca – przyłączenie Rydułtów do Polski, Dni Rydułtów itp.; 
Zaangażowana jestem w działania na rzecz różnorodnej aktywizacji 
seniorów i osób niepełnosprawnych; 

LUCJAN SZWAN 

Od kilkunastu lat pracuję na rzecz samorządu lokalnego, a od 
dwóch kadencji jestem Przewodniczącym Rady Miasta oraz Prze-
wodniczącym Stowarzyszenia Wspólnota Samorządową w całym 
Powiecie. Swoją dociekliwością, determinacją i szybkością działa-
nia udaje mi się pomagać tym, którzy zmagają się z lokalną, samo-
rządową codziennością. 

BARBARA WOJCIECHOWSKA 

Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa OKRĘG WYBORCZY NR 2 
Barbara Wojciechowska, wykształcenie średnie, mężatka,1 córka. 
Społecznik, od 20 lat zaangażowana w pracę na rzecz osób niepełno-
sprawnych, przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełno-
sprawnych w Rydułtowach.  
Wieloletnia radna, inicjator i koordynator DNI PROMOCJI ZDROWIA                        
Wypełnianie mandatu radnego to dla mnie służba Miastu i Mieszkań-
com 

HENRYK MACHNIK 

Startuję w wyborach do Rady Powiatu bo wiem, że mogę skutecz-
nie wspierać  działania, które dobrze będą służyć ludziom całego 
powiatu nie zapominając o swoich Rydułtowach! Za mną długie 
lata działania w ZHP pełniąc między ,innymi przez 10 lat funkcję 
Komendanta Środowiska Rydułtowy, a obecnie od 24 lat jestem 
Prezesem Towarzystwa Miłośników Rydułtów a od 5 lat koncertuję 
z grupą przyjaciół w całym regionie (Klika Machnika). Cały czas 
związany jestem z gazetą Kluka i moim celem jest, by przez działa-
nia i dokumentowanie nie tylko pielęgnować nasze tradycje i oby-
czaje ale też je wzbogacać - to czynię ale chętnie podejmę nowe 
wyzwanie jeśli zagłosujesz na mnie Przyjaciółko i Przyjacielu! 
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Sprzedaż ekogroszku  

z KWK Piekary, workowany i luzem  

wraz z dostawą. 

 

Tel: 501 538 428 

www.transstal.eu 

Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9  
w Rydułtowach służą pomocą 

Wizyty prywatne: 
Chirurgia  
Dermatologia 
Urologia 
Reumatologia 
USG, Doppler, Radiologia 
Kosmetologia 
Trychologia 
Podologia 
Poradnia dietetyczna DIETIKON  


