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WYCIECZKA DO CIESZY A.
24.05.2019r. odbyła się wycieczka do Cieszyna, zorganizowana przez TMR. Jak było?
iech opowiedzą zdjęcia.
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ŚLĄSKA KUCH IA - WARZY I.
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PO ASZYMU

PO POLSKU

SZPAJZA

KREM Z ŻELATY=Ą (MUS)

Na ty wiosenne dni chciało by się pomaszkiecić coś
lekkigo. Starczy ino pora składników coby przygotować śląski maszket – szpajza. Ta naszo bydzie szokuladowo :)

Na te wiosenne dni chciało by się posmakować czegoś lekkiego. Wystarczy tylko kilka składników aby
przygotować śląski specjał – krem z żelatyną. Ta nasza będzie czekoladowa :)

Co potrzebujymy?
• 6 jajec
• 3 łyżeczki żelatyny
• 6 łyżek cukru
• goszko szokulada

Co potrzebujemy?
• 6 jajek
• 3 łyżeczki żelatyny
• 6 łyżek cukru
• gorzka czekolada

Toż bierymy się do roboty:
1. Nojprzód trza zawarzić troszka wody (mynij niż
pół szklonki) i zaloć 3 łyżeczki żelatyny. Tak
miyszać aż się rozpuści i łodstawić do łostudzynio.
2. Dalij żółtka utrzyć z cukrym.
3. Szokulada zetrzyć na tarce i wsuć do tyj masy.
4. Biołtka zmiksować tak, coby jak się łodwróci miska nałopach biołtka niy śleciały na szaty.
5. Terozki biołtka poleku dodować do tyj masy i lekutko mieszać, ino niy miksować, bo masa śleci.
6. Na koniec dodować po jednyj łyżeczce żelatyny
i dalij miyszać.
7. Szpajza wloć do miseczek i łodstawić do komórki
aż zgęstnieje.
Na wiyrch dać troszka ślagzany, posuć szokuladą
i maszkecić.
Dejcie znać jak Wom się szpajza udała :)

Bierzemy się do pracy:
1. Najpierw należy zagotować troszkę wody (mniej
niż pół szklanki) i zalać 3 łyżeczki żelatyny. Mieszać aż się rozpuści i odstawić do ostudzenia.
2. Żółtka utrzeć z cukrem.
3. Czekoladę zetrzeć na tarce i wsypać do tej masy.
4. Białka zmiksować tak, by jak się odwróci miskę
do góry dnem nie spadły na sukienkę.
5. Białka stopniowo dodawać do masy lekko mieszając, tylko nie miksować, by masa nie opadła.
6. Na koniec dodawać po jednej łyżeczce żelatyny
dalej mieszając.
7. Szpajzę wlać do miseczek i odstawić do spiżarki
aż zgęstnieje.
Na górę dać troszkę bitej śmietany, posypać czekoladą i smakować.
Dajcie znać jak Wam się szpajza udała :)
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DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka.
Historia i zwyczaje święta.
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem obchodzonym
niemal na całym świecie. ie we wszystkich krajach świata
jednak święto to przypada na 1 czerwca. Odmienny jest
także sposób obchodzenia tego dnia, na co wpływ ma bez
wątpienia różnorodna tradycja, obyczajowość i historia
wynikająca z danego kręgu kulturowego.
Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia Dziecka ma ponad
50 lat. Obchodzony głównie w byłych krajach socjalistycznych,
dziś znany jest już tylko w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji
i krajach bałtyckich. Reszta świata świętuje Dzień Praw Dziecka 20 listopada.
Zainicjowany 1949 roku przez Światową Federację Kobiet Demokratycznych 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka miał być świętem ochrony dzieci przed wojną, krzywdą
i głodem. Podchwycony przez komunistyczne władze krajów
bloku wschodniego początkowo miał wyraźne konotacje polityczne. Z czasem jednak polityka zeszła na dalszy plan i dziś
święto to ma ciepły, rodzinny charakter.
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choć świętują wówczas tylko chłopcy. W Dniu Chłopca przed
domami Japończyków zawisają karpie zrobione z papieru,
„które symbolizują rodziców – czarny karp to tata, a czerwony
to mama". Obok nich pojawia się jeszcze niebieska papierowa
ryba, która symbolizuje syna. Liczba niebieskich karpi zależy
od tego, ilu synów jest w danej rodzinie. Ojcowie robią wówczas z synami flagi w kształcie karpia (jako symbolu siły i odwagi) i wieszają je na drzwiach. Dziewczynki mają swój dzień
3 marca, kiedy to przygotowują wystawy lalek w tradycyjnych
strojach i piją specjalny napój ryżowy. W Turcji Dzień Dziecka
obchodzony jest 23 kwietnia. Dzieci ubrane w stroje narodowe
tańczą, śpiewają i puszczają latawce. Niemcy – 1 czerwca i 20
września, Australia – czwarta środa października, Węgry –
ostatnia niedziela maja, w Argentynie przypada ono na drugą
niedzielę sierpnia, w Australii na czwartą środę października.
Dzień Dziecka we Włoszech to okazja do tego, by rozpieszczać
maluchy. Dzieci otrzymują ciasteczka z wróżbami, a do tego
rodzice spełniają jeszcze ich niewielkie zachcianki. Przez cały
dzień maluchy noszą wykonane z papieru korony. Podobne
zwyczaje panują we Francji, gdzie 6 stycznia obchodzony jest

Konkurencyjne święto zaproponowała w 1954 r. Organizacja
Narodów Zjednoczonych. W rezolucji 836 (IX) Zgromadzenie
Ogólne ONZ zaleciło wszystkim państwom organizowanie
obchodów Powszechnego Dnia Dziecka i zaapelowało, aby
wykorzystać te obchody do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz do promowania
działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.
ONZ obchodzi własny Dzień Dziecka 20 listopada, w rocznicę
uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (w 1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (w 1989 r.). Zgromadzenie Ogólne
w swojej rezolucji sugeruje jednak, że każde państwo może
organizować własne obchody w dniu, który uzna za właściwy.
Tak jak różne są daty obchodzenia Dnia Dziecka, różne są również zwyczaje z nim związane. Np. we Francji i Włoszech
6 stycznia świętuje się Dzień Rodziny. Rodzice i dzieci zasiadają wówczas do uroczystej kolacji, podczas której jedzą m.in.
ciasto z "wróżbami". W Japonii Dniem Dziecka jest 5 maja,

Dzień Rodziny. Wszyscy członkowie zasiadają do uroczystej
kolacji, której ukoronowanie stanowi ciasto z wróżbami. Również we Francji, tak jak we Włoszech, dzieci zakładają papierowe korony. We Włoszech w dniu swojego święta dzieci mogą
poczuć się niemal jak królowie. Najmłodsi dostają od swoich
rodziców papierowe korony. Oprócz tego w Dniu Dziecka najmłodsi Włosi mogą liczyć na to, że zostaną spełnione ich
wszelkie zachcianki. Święto dzieci w Szwecji różni się znacznie od tego, które znamy. Przede wszystkim nie obdarowuje się
maluchów prezentami. Dla Szwedów jest to dzień, w którym
głośno porusza się kwestie dotyczące najmłodszych, takie jak
np. szkolnictwo czy prawa dziecka.
http://brpd.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-dziecka
lajt.co.uk/dzien-dziecka-na-swiecie
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aba skarży się kamratce: - pedziałach moimu chopu,
coby niy widział wy mie yno cyckow, ale żeby wejrzoł głymbij, do mojigo wnyntrza. A tyn pieron kozoł mi sie zrobić fotografka ryntgynowsko!
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8 CIEKAWOSTEK O D IU DZIECKA

1. Początkowo Dzień Dziecka nazywał się Dniem Róży, później nazwę zmieniono na Kwiatową Niedzielę.
2. Od 1952 roku Polsce tak jak w krajach słowiańskich obchodzi się Dzień Dziecka 1 czerwca.
3. W Polsce od 1 czerwca 1994 roku tego dnia obraduje Sejm
Dzieci i Młodzieży.
4. Turcy obchodzą Dzień Dziecka 23 kwietnia.
5. W większości krajów Dzień Dziecka obchodzony jest
w rocznice uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka – 20 listopada.
6. W Japonii dzieci nie mają typowego Dnia Dziecka, ponieważ
rozdzielono go na Dzień Chłopca 5 maja i Dziewczynki 3 marca. 5 maja jest tradycja wspólnego wykonywania karpia przez
ojca i syna, co ma symbolizować jednego członka rodziny.
Karp czarny to ojciec, czerwony – matka, niebieski – syn.
3 marca jest również obchodzone Święto lalek. Z tej racji
dziewczynki wraz z rodzicami tworzą wspólnie lalki.
7. We Francji zamiast Dnia Dziecka jest Dzień Rodziny 6
stycznia.
8. W Meksyku z okazji Dnia Dziecka przygotowuje się specjalne zajęcia dla dzieci, żeby wspólnie świętować ten czas.
https://paczka-wiedzy.pl/dzien-dziecka-ciekawostki/

110 LAT OSP RYDUŁTOWY
1909 - 2019

W sobotę 11.05.2019 odbył się
jubileusz 110-lecia istnienia
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rydułtowach. Po odczytaniu
krótkiego rysu historycznego,
wręczeniu odznaczeń i medali,
uczestnicy jubileuszu przemaszerowali do kościoła pod wezwaniem św. Jerzego, by uczestniczyć w uroczystej mszy świętej. Składamy serdeczne gratulacje z tej okazji. Dziękujemy za
całoroczny trud w dzień i w nocy, za poświęcenie w ochronie
życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do nie-
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sienia pomocy. Prag n ie m y
ż y c z y ć
Wam bezpiecznej
pracy i zawsze szczęśliwych powrotów do
d o m u .
Niech na co
dzień towarzyszy Wam ludzka życzliwość i serdeczność,
a Święty Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności. Życzymy Wam, aby trudna służba była dla
Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.
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Uczniowie rydułtowskiego technikum na
praktykach we Włoszech
W kwietniu po raz drugi uczniowie technikum w Rydułtowach
wyjechali na zagraniczne praktyki zawodowe do Rimini. Dwutygodniowa praktyka we Włoszech przebiegała pod znakiem
nowych doświadczeń. Fototechnicy i gastronomowie poznawali
w praktyce techniki pracy w swoich zawodach, doskonaląc
umiejętności językowe oraz odkrywając kulturę i tradycje
Włoch.
Od początku pobytu wiele się wydarzyło. Uczennice technikum, Agata, Julia i Maria, pracowały w studiu
fotograficznym specjalizującym się w wykonywaniu zdjęć do dokumentów urzędowych i
Rimini - przed siedzibą organizacji w realizacji indywidualnych zamówień klientów, np. zdjęć okolicznościowych i portretowych, używając programów graficznych.
Kasia rozwijała natomiast
swoje umiejętności zawodowe współtworząc kampanie
reklamowe znanych włoskich
marek modowych i kosmetycznych, zaś Ania i Kinga w
miejscowości Igea Marina
poznawały tajniki fotografii
produktowej pod okiem profesora jednej ze szkół artystycznych. Miejscem pracy
Na dziedzińcu biblioteki w
dwójki innych fototechniczek
Rimini
było nie tylko studio fotograficzne, ale także tor wyścigowy Misano World Circuit w Misano Adriatico pod Rimini. Typ
fotografii sportowej, którą wykonywały Weronika i Patrycja
wymagał od nich szczególnej dokładności kadrowania, refleksu
i spostrzegawczości.
Rydułtowscy gastronomowie praktykowali
w lokalnych restauracjach, bistrach, tawernach
i pizzeriach. Tajniki kuchni śródziemnomorskiej
zgłębiali Justyna,
San Marino w naszym obiektywie.
Marta,
Natalia
i Dawid, przygotowując mule, krewetki, kraby, małże i ryby. Dla większości
z nich było to nowe i ciekawe doświadczenie. Jak zrobić tradycyjny włoski makaron wiedzą już Natalia i Dennis. Stażyści
poznali składniki nadające charakterystyczny i niepowtarzalny
smak włoskim daniom oraz sposób ich przyrządzania. W nad-
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morskich kurortach dużą popularnością cieszą się także dania
serwowane w restauracjach sieciowych, oferujących
szybkie i sycące
p r z e k ą s k i .
W "America Graffiti" pracowali Laura
i Jakub.
Międzynarodowy zespół Agaty.
Wyjazd odbył się dzięki udziałowi szkoły w projekcie „Europejski
start w zawodową przyszłość” w ramach programu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie umożliwił
uczestnikom przełamanie barier językowych i kulturowych,
uczył pracy w międzynarodowym zespole i samodzielnego
funkcjonowania poza granicami kraju.
Przeżycia i rezultaty pracy uczniów rydułtowskiego
technikum ilustrują zdjęcia.

=auczyciele ZSP nr 2 w Rydułtowach

Agata i Patrycja w
studiu

Tak przyrządzamy
kalmary

Agata Ina praktyce

Przysmak amerykańskiej kuchni.

My i owoce morza

Przerwa na
espresso

Z wizytą monitorującą u pracodawcy

Julia przy pracy
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Rydułtowy to ,,Złota Gmina na 5”!

W PUP „Strefa aktywnego seniora”

Mamy przyjemność
poinformować,
że
wśród wyróżnionych
jednostek w
najnowszym
rankingu
przygotowanym przez
Studenckie Koło Naukowe Akceleracji działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: ,,Gmina na 5” znalazły się
Rydułtowy. Tytuł ,,Złota Gmina na 5” jest pokłosiem wieloletniej pracy, bo Rydułtowy były już kilka razy laureatem wyróżnienia: ,,Gmina na 5”. 23 maja br. Burmistrz Miasta Marcin Połomski podczas uroczystości odebrał dyplom i uczestniczył
w ,,Panelu Złotych Gmin na 5"!

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim ruszyła
STREFA
AKTYWNEGO
SENIORA.
Nowa usługa adresowana jest do emerytów, rencistów oraz innych osób, które z racji wieku lub pobieranych świadczeń pozostają bierne zawodowo.
Rejestracja i aktywizacja Seniorów będzie odbywała się w pokoju 302 w ramach tzw. jednego okienka i będzie obejmowała:
• Wsparcie doradcy zawodoweg;
• Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
• Pomoc w przygotowaniu profesjonalnego CV ;
• Przedstawienie ofert pracy i kontakt z pracodawcami;
• Indywidualne informacje i porady zawodowe.

Zapraszamy wszystkich seniorów chcących przedłużyć swoją
aktywność zawodową i poprawić swój budżet domowy!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
To wyróżnienie przyznawane jest na podstawie przeprowadzo• 32 459 29 89
nego badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez
• 32 459 29 98
urzędy gmin. Badanie składało się z dwóch elementów. Pierwszym z nich była ocena użyteczności oficjalnych witryn internetowych, prowadzonych przez badane urzędy gminy, przeprowadzona z wykorzystaniem ankiety z zero-jedynkowymi kryteriami oceny dla większości pytań. Drugim elementem badania było
przeprowadzenie oceny kontaktu drogą elektroniczną z przedstawicielem badanego urzędu z wykorzystaniem metody
„tajemniczego klienta”- w języku polskim oraz angielskim. PoSkładamy najserdeczniejsze
lega ona na wcieleniu się w rolę potencjalnego inwestora i konżyczenia urodzinowe
takcie z badanymi jednostkami bez informowania ich o udziale
czerwcowym solenizantom!!
w badaniu. Metoda ta została wykorzystana w celu osiągnięciu
A są to:
maksymalnie dużej obiektywności badania i otrzymania wyników, na które nie wpływał sam fakt jego przeprowadzania.
1.
Krzysztof Jędrośka
Konferencja miała ma celu upowszechnienie dobrych praktyk
samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń
związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących
tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich
regionach. Podjęto wątki w dyskusji to: w jaki sposób skutecznie przyciągnąć i utrzymać inwestora, turystę i mieszkańca,
w jaki sposób budować i podnosić kompetencje zespołu odpowiedzialnego za przedsiębiorczość oraz inwestycje w gminie.
Możecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta zapoznać się z rankingiem gmin wyróżnionych z ocenami witryn
internetowym i oceną maili w języku polskim i angielskim
i ogólną oceną. Rydułtowy zajmują zaszczytne miejsce w tym
rankingu. Cieszymy się z tego wyróżnienia i mamy nadzieję,
że dla mieszkańców jest to powód do dumy.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tadeusz Wojaczek
Bożena Majer
Eugeniusz Grabiec
Erwin Menżyk
Krystyna Kieś
Erwin Paszenda
Tadeusz Kieś
Czesław Wojciechowski
Alojzy Barnabas
Anna Płońska
Krystian Gajda
Anna Butwiłowska
Józef Grzenkowicz
Brunon Konieczny
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I FORMACJE URZĘDU MIASTA

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA
i URZĘDU
za okres od 25 kwietnia do 22 maja 2019 r

1. MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT.
Etap III - (od projektowanego punktu przesiadkowego na
długości około 170 mb) – trwają prace projektowe. Odbyło się spotkanie robocze z projektantem, przedstawicielami Ciepłowni Rydułtowy oraz PGG KWK ROW Ruch Rydułtowy w sprawie omówienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowaną kanalizacją deszczową w ulicy Ofiar
Terroru.
Trwa uzgadnianie możliwości dysponowania nieruchomością na cele budowlane z PGG, PKP S.A. oraz Spółką
Restrukturyzacji Kopalń.
Termin opracowania dokumentacji: 31 lipca.
Wartość umowy: 19 434,00 zł
2. BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL.
OFIAR TERRORU 91 W RYDUŁTOWACH – POPRAWA
UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO.
Oczekujemy uzgodnienia od firmy PKP TELKOL Sp.
z o.o.
Wartość umowy (projekt): 6 150,00 zł
Termin wykonania: 31 lipca.
3. REWITALIZACJA OSIEDLA KAROLA WRAZ
z UTWORZENIEM MIEJSCA USŁUG SPOŁECZNYCH
PRZY
ZBIORNIKU
WODNYM
MACHNIKOWIEC
W RYDUŁTOWACH.
1). Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym
„Machnikowiec" - utworzenie miejsca usług społecznych
Trwają prace projektowe na opracowanie dokumentacji
przebudowy
terenu
przy
zbiorniku
wodnym
"Machnikowiec" - utworzenie miejsca usług społecznych
realizowanym w procedurze zaprojektuj i wybuduj.
Terminy pośrednie umowy:
1 wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 30 czerwca,
2. uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 15 sierpnia,
3. przekazanie kompletnej dokumentacji i dokonanie jej
odbioru do dnia 31 sierpnia,
4 wykonanie robót budowlano-montażowych do dnia 31
maja 2020 r.,
5 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30
czerwca 2020 r.
Wartość umowy: 3 629 115,00 zł.
Wezwano oferenta, który złożył najniższą ofertę cenową
(rażąco niska cena) do udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Termin złożenia wyjaśnień wraz z dowodami upływa 22 maja 2019 r.
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2). Rewitalizacja Osiedla Karola
Trwają ustalenia i negocjacje w sprawie sprawowania
nadzoru autorskiego.
4. ROZBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA.
W dniu 9 maja została podpisana umowa z wykonawcą
na roboty budowlane. Wykonawcą robót jest Konsorcjum:
lider konsorcjum Jerzy Brzoska prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą: Firma Usługowo - Handlowa
"B.I.T" Jerzy Brzoska z siedzibą w Czernicy;
partner konsorcjum: Grupa MJM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Czernicy.
Termin realizacji umowy do dnia 30 września 2020 r.,
Wartość umowy: 4 148 809,14 zł.
W dniu 9 maja została podpisana umowa na pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania z firmą
„Mrozek Grzegorz doradztwo budowlane usługi
G. Mrozek" z siedzibą w Gaszowicach.
Termin realizacji: 30 październik 2020 r.,
Wartość umowy: 39 237,00 zł.
W dniu 16 maja przekazano wykonawcy teren budowy.
5. MODERNIZACJA UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO.
W dniu 29 kwietnia Biuro Projektowo-usługowe „ALDA”
s.c. Hanna i Janusz Franiczek z Wodzisławia Śl. przekazało opracowaną dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych na przebudowę kanalizacji
deszczowej na odcinku od ulicy Kalwaryjskiej do ulicy
Lipowej.
6. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO – kamera przy ulicy Obywatelskiej.
Trwa ustalanie zakresu rzeczowego inwestycji. Przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wykonanie prac.
7. MUR OPOROWY PRZY ULICY SKALNEJ.
W dniu 13 maja wykonawca dostarczył dokumentację
projektową. Trwa rozliczanie umowy z uwzględnieniem
naliczanych kar umownych.
Wartość umowy: 8 786,99 zł brutto,
Wartość nadzoru autorskiego 1 230,00 zł.
Trwają przygotowywania do wyboru wykonawcy robót.
8. MODERNIZACJA ULICY ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO.
Projektant przedstawił do uzgodnienia dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami.
Przygotowane są dokumenty konieczne do uzyskania
pozwolenia na budowę.
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I FORMACJE URZĘDU MIASTA

9. MODERNIZACJA ULICY NOWEJ.
Projektant przedstawił dokumentację projektową w celu
naniesienia poprawek i uzupełnień.
10. MODERNIZACJA ULICY ŚW. JACKA.
W dniu 18 kwietnia wykonawca robót uzyskał decyzję na
użyczenie pasa drogowego. Przygotowywana jest tymczasowa organizacja ruchu na czas realizacji robót budowlanych.
Wartość robót budowlanych: 712 064,06 zł.
Termin realizacji: 13 października.
11. OŚWIETLENIE DROGI BOCZNEJ UL. MARCINA
STRZODY.
Na
zapytania
ofertowe
na
wykonanie
robót
w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty cenowe na
kwotę 41 820,00 zł i 68 573,59 zł. Ofertę z najniższą ceną
złożył Adam Szymiczek prowadzący działalność gospodarczą „Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Szymiczek” z siedzibą w Pszowie za cenę brutto 41 820,00
zł. Rozesłano również zapytania ofertowe na nadzór inwestorski. Termin składania ofert upłynął 17 maja. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 950,00 zł brutto. Ofertę złożył
pan Krystian Tront prowadzący działalność pod nazwą
INSTION Firma Projektowo Wdrożeniowa z siedzibą w
Turzy Śląskiej.
12. ODWODNIENIE PRZY ULICY PIETRZKOWICKIEJ.
Powołano komisję przetargową z udziałem przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka
z o.o. z Wodzisławia Śl. w celu przeprowadzenia wspólnej procedury przetargowej. Opracowano dokumentację
przetargową . Trwają prace komisji przetargowej.
13. PIŁKOCHWYTY – BOISKO OSIEDLE NA WZGÓRZU.
Wykonawca robót budowlanych z dniem 30 kwietnia zgłosił zakończenie robót budowlanych. Została powołana
komisja odbiorowa. W dniu 7 maja rozpoczęto czynności
odbiorowe, natomiast w dniu 9 maja spisano protokół odbioru końcowego. Trwa rozliczanie inwestycji.
14. UTWORZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ KAZIMIERZA PRZERWY - TETMAJERA - SKALNA.
Trwają prace projektowe.
Wartość umowy: 12 615,00 zł
Termin wykonania: 30 sierpień 2019 r.
15. BUDOWA DROGI JESIONOWEJ - ETAP II.
Trwają prace projektowe.
Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu
wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca. Prośbę motywuje koniecznością uzupełnienia dokumentacji
projektowej o m. in. zatwierdzoną organizację ruchu, któ-
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ra była poza zakresem opracowania objętego umową.
Wyrażono zgodę na sporządzenie aneksu do umowy.
16. MODERNIZACJA UL. KAROLA MIARKI/
Trwają prace projektowe.
Wartość umowy: 7 300,00 zł.
Termin realizacji umowy: 28 czerwca.
17. MODERNIZACJA OSIEDLA NA WZGÓRZU.
W dniu 23 kwietnia uzyskano warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych z modernizowanej ulicy
Osiedle Na Wzgórzu.
Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania na
opracowanie dokumentacji projektowej.
18. MODERNIZACJA UL. A. CZECHOWA.
Trwa ustalanie zakresu rzeczowego inwestycji.
19. POSTAW NA ZDROWIE – SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA.
Przygotowywane są materiały do zaproszenia na złożenia
oferty cenowej.
20. ZABUDOWA DEFIBRYLATORÓW AED W MIEŚCIE.
W ramach budżetu obywatelskiego zakupione zostaną
cztery komplety defibrylatorów AED wraz ze skrzynkami
oraz oznakowaniem miejsca usytuowania urządzenia.
Trwa procedura wyboru wykonawcy.
21. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3.
Do Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano polecenie wykonania zadaszenia nad tarasem żłobka.
22. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI
NACYNY - „BULWARY RYDUŁTOWY” - ETAP I.
W dniu 17 maja zwołano Radę Techniczną w celu ustalenia zakresu projektu i robót budowlanych. Trwają prace
nad przygotowaniem zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

10

KARTKA Z KALE DARZA

Kalendarium
Czerwiec
11 VI 1933 - urodził się Jerzy Koszorz, instruktor ZHP, inż.
Górnik, członek TMR Rydułtowy
18 VI 2008 - zmarła Mariola Rainhold, instruktorka ZHP w
okresie międzywojennym
29 VI 1953 - urodziła się Ilona Stasiak, Komendantka ZHP
Hufca Rybnik, dyrektor szkoły
20 VI 1935 r. - urodził się Krystian Burda, artysta plastyk,
uczeń Ludwika Konarzewskiego,
2 VI 1979 - pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce
11 VI 2019 - Szkoła Podstawowa w Radoszowach obchodzi
144 lat istnienia
VI 2019 - chór „Cecylia” obchodzi 111 lat istnienia
21 VI 2009 - mieszkaniec Rydułtów - Rudolf Bugla (miał wtedy 69 lat) wywalczył złoty medal w pływaniu na Otwartych
Mistrzowstwach Polski
7 VI 2003 r. - w Rydułtowach odbyło się referendum dotyczące
członkowstwa w Unii Europejskiej,
7 VI 2012 r - zmarł Franciszek Okręt - harcerz drużyny kolejowej w roku 1938,
26 VI 1991 r. - zmarła Emilia Węglorzówna - pierwsza instruktorka ZHP w Rydułtowach, w roku 1923.
17 VI 1025 - zmarł pierwszy koronowany król Polski, Bolesław Chrobry
17 VI 1696 - zmarł w Wilanowie pod Warszawą król Polski
Jan III Sobieski
Zebrał: Stanisław Brzeczek

UKS Ognisko Rydułtowy drużynowym
wicemistrzem Śląska
Szachiści z Rydułtów stanęli
na podium najważniejszych zespołowych rozgrywek w naszym województwie. W Chorzowie odbyły się
Drużynowe Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach. Drużyna
w składzie: Mikołaj Polczyk, Bartosz
Panek, Adam Radecki, Kamil Piechota, Rafał Kubik, Olga Bilczewska,
Hanna Bugaj i Oliwia Czerwińska
wywalczyła tytuł wicemistrza Śląska.
Sukcesy indywidualne odnieśli: - Hanna Bugaj - II miejsce na 6
szachownicy, Olga Bilczewska - III miejsce na 5 szachownicy,
Rafał Kubik - III miejsce na 4 szachownicy.
Zawody prowadzone były w dwóch grupach: Ekstraliga i I Liga
Śląska Juniorów. W Ekstralidze 10 najlepszych zespołów walczyło o tytuły mistrzowskie, a drużyny I Ligi toczyły pojedynki
o awans do Ekstraligi.
Mecze rozgrywane były na sześciu szachownicach. Zawodnicy
z Rydułtów wywalczyli drugie miejsce w Ekstralidze ustępując
jedynie zespołowi z Jastrzębia Zdroju, a wyprzedzając tak silne
drużyny jak MKSz Rybnik, Strzybniczanka Tarnowskie Góry
czy Hetman GKS Katowice.
Przed nimi pierwszy w historii klubu występ w ogólnopolskiej
Ekstralidze Juniorów – 22 czerwca w Ustroniu będą walczyć w
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gronie najlepszych 10 drużyn z całej Polski. Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
DZIECI – RODZICE – PLASTUSIOWO
– WIELKA RODZI A!

Za oknem piękna pogoda, słonko otula nas swymi promykami, niektórzy myślą już tylko o wakacjach, by pomoczyć tylko nogi w
wodzie. Ostatni czas w Plastusiowie też był naprawdę gorący i bardzo
rodzinny. Posłuchajcie co też u nas się działo.
Każde dziecko najlepiej czuje się we własnej rodzinie, wśród
osób, które je kochają. Z tej okazji w połowie maja odbyło się Święto
Rodziny, na które zostali zaproszeni bliscy każdego przedszkolaka,
zarówno rodzice jak i dziadkowie. Dzieci przygotowały „CYRK” !
Możecie sobie wyobrazić co też działo się na scenie, były akrobatki,
klauni, tancerki, dzikie zwierzęta, siłacze. Prawdziwa parada artystów!
Wspaniały pokaz dla uczczenia najbliższych dzieciom osób! Jako, że
maj jest pięknym miesiącem, już następnego tygodnia odbył się wielki
Rodzinny Festyn dla Mamy i Taty! Rodzinne popołudnie rozpoczęło
się od pięknych występów dzieci, następnie przygotowane były kolorowe niespodzianki dla dzieci ale też smaczne atrakcje dla tych nieco
większych! Wszyscy wychodzili pozytywnie zmęczeni, ale jeszcze
bardziej zadowoleni. To oczywiście nie koniec gorących wydarzeń w
naszym przedszkolu. Dla nas oczywiście najważniejsze są dzieci i ich
zdrowie. Jak co roku odbyła się olimpiada sportowa pod niezmiennym
już od siedmiu lat hasłem: „Plastusiowo na sportowo”. W obecności
Plastusia, asyście kolegów ze szkoły, uroczyście zapłonął znicz olimpijski. Na dzieci czekał prawdziwy tor przeszkód, który wymagał od
nich wielkiej zwinności, oczywiście wszyscy poradzili sobie bez żadnych problemów. Na koniec zostały przez trenera wręczone wszystkim
uczestnikom złote medale, bo każdy zasłużył na pierwsze miejsce.
Kolejnego dnia udaliśmy się na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka do
„Stacyjkowa” w Rudach. Tam to dopiero była zabawa! Jechaliśmy
kolejką wąskotorową, spotkaliśmy średniowiecznego pana, który zaznajomił nas z wszystkimi ciekawostkami dotyczącymi jego stroju i
czasów, z których pochodzi. Czekał na nas park linowy, gdzie po prostu szaleliśmy ile było w nas sił, później czekał na nas poczęstunek. W
drodze powrotnej w autokarze było słychać już tylko głośne chrapanie…
Z kolei dla rodziców najważniejsze są ich dzieci, to też grupa prawdziwych śmiałków, czyli chętnych i wspaniałych rodziców
postanowiła wystąpić dla swoich pociech we wspaniałej bajce o Czerwonym Kapturku, który zgubił drogę do babci. Swoją obecnością
zaszczyciła nas pani Burmistrz Mariola Bolisęga i powiem Wam w
tajemnicy, że bawiła się równie dobrze jak dzieci. Z resztą wszystkim
po tym występie dopisywał świetny humor. Kolejnym punktem w
kalendarzu naszych wydarzeń była Noc z Plastusiem. Na dzieci czekały terenowe zabawy pod czujnym okiem Plastusia, robienie kolorowych kanapek i szaszłyków, piżamowy pokaz mody i wspaniała nocna
dyskoteka piżamowców… Prawdziwe nocne szaleństwo!
Tak się rozpędziliśmy, że nie wiem, czy uda nam się wyhamować przed końcem roku szkolnego. Teraz czeka nas pożegnanie
starszaków i wielkie odliczanie… DO WAKACJI!
Emilia Marcisz =auczyciel PP1

O ZDROWIU ...
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Witamina B12 - rola, zapotrzebowanie, niedobór,
dieta
Aby każdy organizm mógł funkcjonować, potrzebna jest właściwa równowaga wielu substancji, związków i procesów. Jedną z bardzo ważnych witamin jest B12. Zwykle jest pomijana, rzadko kto sam z siebie
ją suplementuje, jednak jej niedobór może mieć fatalne skutki dla naszego zdrowia. Witamina B12, zwana kobalaminą, pełni w organizmie
różnorodne funkcje. Występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego. Niedobór witaminy B12 jest przyczyną niedokrwistości megaloblastycznej oraz zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego.
1.

Witamina B12 - właściwości

Witamina B12 przynosi wiele korzyści dla zdrowia. Podobnie jak inne
witaminy z tej grupy, działa korzystnie na układ nerwowy. Potrzebna
jest także, aby mógł prawidłowo funkcjonować układ krwionośny
i pokarmowy. Jej właściwości mogą uchronić również przed nowotworami, chorobami psychicznymi i Alzheimerem.
Witamina ta pełni wiele ważnych funkcji w organizmach ludzkich,
dlatego warto wiedzieć, czym może grozić jej niedobór. Jest także istotna dla sportowców. Pełni znaczącą rolę w procesie produkcji czerwonych krwinek, a więc wspomaga żelazo.
Badania nad witaminą B12 rozpoczęto w XX wieku, wtedy to odkryto,
że swoje właściwości zachowuje tylko w obojętnym środowisku. Ma
to znaczenie, ponieważ trzeba ją odpowiednio przetworzyć, aby można
było suplementować się nią.
2.

Witamina B12 - rola

Witamina B12, podobnie jak inne witaminy z grupy B bierze udział w
przemianie węglowodanowej, białkowej, tłuszczowej i w innych procesach:
uczestniczy w wytwarzaniu czerwonych krwinek,
wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego,
umożliwia syntezę w komórkach, przede wszystkim szpiku kostnego,
zapewnia dobry nastrój i równowagę psychiczną,
odgrywa rolę przy odtwarzaniu kodu genetycznego,
pobudza apetyt.
Witamina B12 odgrywa istotną rolę we właściwym funkcjonowaniu
organizmu. Witamina B12 jest odpowiedzialna za prawidłowy rozwój
komórek nerwowych, gdyż uczestniczy w syntezie choliny, która jest
składnikiem fosfolipidów otoczki mielinowej włókien nerwowych.
Ponadto witamina B12 warunkuje podziały komórkowe oraz syntezę
kwasów nukleinowych DNA i RNA oraz białek uczestniczących w ich
budowaniu.
Obecność witaminy B12 ma wpływ na funkcjonowanie karnityny, dzięki czemu witamina B12 pośrednio prowadzi do zmniejszenia się ilości
lipidów (tłuszczów) we krwi, gdyż przyczynia się do ich zużytkowania.
Witamina B12 oddziałuje na układ kostny, co ma szczególne znaczenie
dla rozwoju dzieci oraz dla kobiet w czasie menopauzy, które są w tym
okresie zagrożone osteoporozą polegającą na utracie masy kostnej.
Witamina B12 wchłaniana jest w jelicie cienkim w postaci połączenia
z czynnikiem wewnętrznym wydzielanym przez komórki okładzinowe
żołądka. W wątrobie i w szpiku kostnym witamina B12 jest magazynowana, a następnie wraz z krwią rozprowadzana po całym organizmie.
Suplementacja witaminy B12 jest zazwyczaj konieczna u osób chorujących na cukrzycę i przyjmujących metforminę.
3.

Witamina B12 - zapotrzebowanie

Witamina B 12 powinna być dostarczana do organizmu w ilości ok.
2 µg każdego dnia. Głównym źródłem witaminy B12 jest pokarm pochodzenia zwierzęcego. W największych ilościach witamina B12 występuje w mięsie wołowym, drobiowym, podrobach, rybach, owocach
morza, mleku, serach oraz jajach. W niewielkich ilościach witamina
B12 jest syntetyzowana przez bakterie stanowiące naturalną florę jelit.
Zalecane dawkowanie witaminy B12 to:

2 mikrogramy dla zdrowych dorosłych,
2,2 mikrograma dla kobiet w ciąży,
2,6 mikrograma dla matek karmiących.
Jak dotąd nie zanotowano niepożądanych objawów nadmiaru witaminy
B12.
4.

Witamina B12 - przyczyny niedoboru

Witamina B12 jest gromadzona w organizmie i jej ogólnoustrojowe
zapasy u osób dorosłych wystarczają na 2–5 lat; natomiast zapasy witaminy B12 u noworodków są niewielkie i wyczerpują się po roku. Na
tak długi okres półtrwania wpływa krążenie wątrobowo-jelitowe, które
umożliwia częściowe odzyskiwanie witaminy B12.
Dużą rolę krążenia wątrobowo-jelitowego podkreśla fakt, że u wegetarian, którzy w dużej mierze spożywają produkty roślinne niezawierające witaminy B12 (mogą otrzymywać niewielkie ilości ze źródeł bakteryjnych i zanieczyszczeń), niedobór tej witaminy niekiedy rozwija się
dopiero po 20–30 latach. W przypadku niedokrwistości złośliwej lub
w zaburzeniach wchłaniania niedobór witaminy B12 może powstać
w ciągu 2–3 lat.
Witaminę B12 (kobalaminę) znajdziemy głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, tj. mięsie, rybach, mleku, jajach, serach, wędlinach. W produktach roślinnych witamina ta praktycznie nie występuje.
Dobrym źródłem są też drożdże spożywcze.
Witamina B12 jest odpowiedzialna za prawidłowy rozwój komórek
nerwowych
Niedobór witaminy B12 może być spowodowany zwiększonym wydalaniem witaminy B12 z moczem, stanem zapalnym błony śluzowej
żołądka, schorzeniami jelit, zaburzoną florą bakteryjną jelit. Ponadto
niedobór witaminy B12 stwierdza się w chorobach pasożytniczych,
zwłaszcza w tasiemczycach (bruzdogłowiec szeroki). Jednakże najczęstszą przyczyną niedoboru witaminy B12 jest dieta uboga w produkty zawierające tę właśnie witaminę.
Do objawów niedoboru witaminy B12 należą:
objawy hematologiczne – są spowodowane zaburzeniem tworzenia
czerwonych krwinek, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju anemii
(głównie megaloblastycznej, czasami dochodzi do anemii AddisonaBiermera, zwanej również anemią złośliwą),
objawy neurologiczne, jak drżenia i drgawki, zaburzenia równowagi,
zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi oraz zanik nerwów wzrokowych,
objawy ze strony układu pokarmowego – stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej i języka, uczucie pieczenia jamy ustnej, zanik brodawek języka, zaburzenia czucia smaku,
objawy psychiatryczne, jak zespoły depresyjne, zaburzenia lękowe,
zespoły urojeniowe.
Początkowo objawy niedoboru witaminy B12 nie są charakterystyczne.
Obserwuje się męczliwość, ospałość, apatię, zaburzenia snu, częste
zmiany nastroju.
Ostry niedobór witaminy B12 może prowadzić do spastyczności, paraplegii oraz nietrzymania moczu i stolca. Oprócz objawów związanych
z układem nerwowym, pojawiają się także problemy związane m.in.
z transportowaniem tlenu w organizmie. Do objawów anemii z niedoboru witaminy B12 należeć mogą: spłycenie oddechu, zmęczenie, zawroty głowy, bladość, przyśpieszenie rytmu serca, arytmia, a nawet
niewydolność serca.
Na niedobór witaminy B12 szczególnie narażeni są weganie, którzy nie
spożywają produktów pochodzenia zwierzęcego. Niedobór witaminy
B12 często występuje również u dzieci z autyzmem żywionych nieprawidłową, mało zróżnicowaną dietą.
Niedoborowi witaminy B12 często towarzyszy niedobór kwasu foliowego, który w dużych ilościach występuje w zielonych liściastych warzywach. Najczęściej taką sytuację stwierdza się u kobiet zażywających
tabletki antykoncepcyjne oraz stosujących źle zbilansowaną dietę.

c.d.n.
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EXPRESOWO Z ŻYCIA MIASTA

K

ompromis w sprawie przygranicznych działek osiągnięty. Nie będzie sortowni
śmieci i składowiska odpadów komunalnych na granicy Pszowa i
Rydułtów. – Udało nam się z mieszkańcami dojść do satysfakcjonującego obie
strony konsensu – przekazują pszowscy
urzędnicy. Burzliwy przebieg miała dyskusja nad pszowskim projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na spotkanie z urzędnikami, które
obyło się pod koniec marca licznie przybyli mieszkańcy Pszowa i Rydułtów. Większość oponowała przeciwko możliwości
powstania sortowni śmieci i składowiska odpadów komunalnych na granicy obu miast. W protesty mieszkańców wsłuchały
się władze miasta i zapewniają, że zrezygnują z niepokojących
zapisów. 08.05.2019

W

strzymano przyjęcia pacjentów na internę w
Rydułtowach. Trudna sytuacja szpitala w Rydułtowach. Mieszkańcy alarmują, że tamtejszy
oddział chorób wewnętrznych całkowicie
wstrzymał przyjęcia pacjentów. - Izba przyjęć nie działa, odsyłają do Wodzisławia - nie kryją zaskoczenia pacjenci. Przypomnijmy, że w szpitalu w Wodzisławiu działa tylko jeden z
dwóch oddziałów chorób wewnętrznych. Łóżek jest więc
mniej. Już wcześniej zawieszono bowiem działalność interny I
ze względu na konieczny remont i brak lekarzy. 09.05.2019

P

onad 100 lat temu
w
Rydułtowach
wykonano pierwsze zdjęcie RTG.
Pracownia diagnostyki obrazowej RTG w szpitalu w
Rydułtowach ma już ponad
100 lat. - W tym miejscu
ponad 100 lat temu ustawiono pierwszy aparat rentgenowski - mówi Leszek Podstawka, kierownik zespołu techników w szpitalu w Rydułtowach. Pomieszczenie, które zostało
zaprojektowane przez niemieckich specjalistów wzorcowo,
służy do dziś. 7 maja w szpitalu w Rydułtowach odbyła się
uroczystość upamiętniająca utworzenie pracowni diagnostyki
obrazowej RTG. Wzięli w niej m.in. byli i obecni pracownicy
pracowni. Przy okazji jubileuszu starosta pozwolił sobie zaapelować do rządzących i osób mających wpływ na ich bezpośrednie decyzje. – Nie skreślajmy powiatowych szpitali. Dajmy im
szansę na stabilizację, rozwój i normalność. Wtedy być może
w przyszłości nasi następcy będą mogli z dumą świętować
i mówić w Rydułtowach i Wodzisławiu; „zdarzyło się to po raz
pierwszy”, „stało się coś wyjątkowego, „byliśmy pionierami
nowych technologii i procedur” – zwrócił się starosta.
09.05.2019
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SIĄŻKOWY KUFER
NA ROSIE. 8 maja
przypadł Dzień Bibliotekarza i Bibliotek i z
tej okazji został oddany w ręce
mieszkańców KSIĄŻKOWY KUFER, który znajduje się na terenie
ROSY! Z KSIĄŻKOWEGO KUFRA może korzystać każdy,
w myśl jaka przyświeca bookcrossingowi czyli: WEŹ, POCZYTAJ, ODDAJ! Tytuły książek są zróżnicowane od literatury dla dzieci po literaturę obyczajową.

P

ijani rodzice awanturowali się przy piątce dzieci.
10 kwietnia o godz. 22.37 policjanci zostali wezwani na osiedle Karola. Tam miało dość do rodzinnej
awantury. – To była awantura małżeńska. Wyzwiska, nawet bijatyka. Rodzice byli pijani, a pod ich opieką
była piątka małych dzieci w wieku od 1,5 roku do 10 lat .
Faktycznie, tego dnia policjanci z Rydułtów zostali wezwani
na osiedle Karola. Zgłoszenie zawierało informację, że
w mieszkaniu przebywają dzieci. – Na miejscu funkcjonariusze
przebadali rodziców. Mężczyzna miał prawie 1,5 promila alkoholi. Kobieta prawie promil. Dzieci zostały umieszczone
w pogotowiu opiekuńczym, sporządzono „Niebieską kartę” –
przekazuje sierż. szt. Katarzyna Muszyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Na tym sprawa się nie
zakończyła. Częściowo zajmie się nią sąd rodzinny, częściowo
prokuratura.

D
Z

zień Bez Śmiecenia. 11.05 obchodzimy Dzień Bez
Śmiecenia. Święto te dotyczy wszystkich ludzi.
Czyste środowisko to podstawa. Jak zmniejszyć
ilość produkowanych odpadów i czym jest recykling?

aczęło się od kursu rzeźby w węglu. 70-lecie ogniska plastycznego
w Rydułtowach. 70 lat minęło! Państwowe Ognisko
Plastyczne im. Ludwika
Konarzewskiego
seniora
w Rydułtowach świętuje okrągły jubileusz. Były anegdoty,
wspomnienia, życzenia. - Ognisko wniosło tyle barw, tak wiele
kolorów nie tylko w życie Rydułtów, ale i całego regionu - mówiła Kornelia
ewy z zarządu powiatu wodzisławskie
go. 20.05.2019

P

olicyjny pościg na Radoszowskiej w Rydułtowach.
Policjanci z rydułtowskiego komisariatu zatrzymali
mężczyznę, który podczas kontroli drogowej zaczął
uciekać. Po drodze z samochodu wyrzucił woreczek
z marihuaną. Okazało się także, że prowadził pojazd pod jej
wpływem. W piątek 17 maja po 18.00, patrol wywiadowczy
z komisariatu w Rydułtowach zauważył na parkingu przy ulicy
Chopina pojazd marki fiat, w którym siedział mężczyzna.
W pewnym momencie do samochodu wsiadła druga osoba
i razem odjechali w kierunku ulicy Ofiar Terroru. Mundurowi
postanowili skontrolować auto na ulicy Radoszowskiej. Do
zatrzymania użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Gdy

KLUKA 402/15 czerwca 2019
podeszli do samochodu, kierowca gwałtownie ruszył i zaczął
uciekać. Okazało się, że mężczyzna nie tylko posiadał narkotyki, ale także prowadził samochód pod wpływem marihuany.
O jego dalszym losie zdecyduje prokurator. Grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.

Z

derzenie osobówek w pobliżu kopalni. Świadek
gonił pijanych uciekinierów z forda. W poniedziałek (20 maja) o godz. 16.00 w Rydułtowach na ul. Ofiar Terroru - niedaleko kopalni i przejazdu kolejowego
- doszło do groźnie wyglądającego
zdarzenia. Kierowca forda focusa
nie udostępnił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z prawidłowo
jadącą hondą civic. I uciekł...
a wraz z nim dwójka pasażerów. W wyniku zderzenia poszkodowany został 36-letni kierowca hondy. Z obrażeniami
twarzy został przewieziony do szpitala. Okazało się, że fordem
jechały łącznie trzy osoby. Kierowca i dwójka pasażerów. Gdy
doszło do zderzenia, postanowili uciec. Na szczęście byli
świadkowie. Jeden ze świadków zaczął gonić uciekinierów.
Udało mu się dogonić jednego z pasażerów forda - 41-letniego
mężczyznę. Był pijany. Miał około 3 promile. Z dalszej ucieczki zrezygnowała 43-letnia pasażerka forda. Ona także miała
około 3 promile. Niestety z miejsca zdarzenia zbiegł kierowca
forda, czyli sprawca. Policjanci już ustalili jego tożsamość, ale
nie został jeszcze zatrzymany. Grozi mu do 3 lat pozbawienia
wolności.

J

est umowa na rozbudowę
Urzędu
Miasta
w Rydułtowach. Umowa na rozbudowę Urzędu Miasta w Rydułtowach
podpisana. A to oznacza, że
niebawem rozpoczną się prace, które polegać będą między innymi na dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych, a także na usunięciu barier architektonicznych.

G

łodowe pensje salowych w rydułtowskim
szpitalu. Średnio miesięcznie zarabiają
półtora tysiąca złotych netto,
odkąd w ubiegłym roku odebrano
im prawo do dodatkowych pieniędzy za dyżury nocne, świąteczne i weekendowe. W czwartek (23.05.) dyrekcja szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach
spotkała się w sprawie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie wypłaty salowym dodatkowych pieniędzy. Podpisanie dokumentu ma nastąpić w piątek (24.05.). Na co mogą
liczyć salowe? Sytuacja finansowa tego szpitala jest bardzo
trudna. Zadłużenie sięga 50 milionów złotych. Według dyrekcji: udział wynagrodzeń w przychodach szpitala stanowi 88%.
Trudno jednak podejrzewać, by były to pensje salowych. Największym problemem są wygórowane stawki lekarzy specjalistów, które wzrosły o 300%. Była o tym mowa w czasie ostatniego zarządu powiatu.
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S
R
D

ESJA RADY MIASTA Na VIII Sesji Rady Miasta
podjęto temat współpracy pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Rydułtowy, temat aktualnej sytuacji Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, przedstawiono
sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach za 2018 rok. 23.05.2019

ydułtowianin okradł sklep w Rybniku, bo chciał
wyprawić urodziny. Nawet na 5 lat może trafić do
więzienia 26-latek, który dokonał kradzieży sklepowej. Mężczyzna załadował wózek sklepowy artykułami spożywczymi oraz napojami wyskokowymi, po czym wyszedł z marketu nie płacąc za towar i wezwał taksówkę. Doczekał się jednak na policyjny radiowóz. 26.05.2019
yrektor szpitala: lekarze wolą pracować w przychodniach. Szpital w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach trafił na listę "podmiotów leczniczych, w
których może wystąpić zagrożenie braku dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania
ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy". Okazuje się, że szpital
w Wodzisławiu i Rydułtowach trafił na opublikowany przez
Narodowy Fundusz Zdrowia wykaz "podmiotów leczniczych,
w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania ze względu
na zbyt małą liczbę lekarzy". Sytuacja zagrożenia dotyczy oddziałów chorób wewnętrznych oraz izb przyjęć w Wodzisławiu
i Rydułtowach. A także anestezjologii i intensywnej terapii
w Wodzisławiu. - Nazwa tego wykazu jest długa, ale dzięki
niemu nasi lekarze mogą uzyskiwać wyższe wynagrodzenia
wynikające z porozumienia z ministrem zdrowia - tłumaczyła
dyrektor Kowalska. Dodała jednak, że i tak są to stawki porównywalne z okolicznymi szpitalami, bo szpital w Wodzisławiu
i Rydułtowach nigdy nie był w czołówce w tym zakresie.

R
K

uszyła rozbudowa urzędu miasta w Rydułtowach.
Urząd Miasta w Rydułtowach zostanie rozbudowany. Powstanie dodatkowe skrzydło budynku z windą
i bezpieczną klatką schodową. Prace rozpoczęły się.
29.05.2019
ierowcy uwaga na trasie Rybnik- Racibórz. Na ulicy Raciborskiej obok skrzyżowania z Frontową,
na styku Rybnika i Rydułtów trwają prace drogowe.
Są tam światła, które przepuszczają auta wahadłowo, ale tworzą się ogromne korki na tej ważnej w regionie trasie; i od strony Rybnika, i od strony Raciborza. To bieżące naprawy, łatanie dziur. Ostrzegamy kierowców, bo tworzą się tam
ogromne korki, lepiej wybrać objazdy przez Jejkowice lub Niedobczyce 30. 05.2019

N

areszcie! Zniknie "garb" na skrzyżowaniu przy bibliotece w Rydułtowach. Wreszcie dobra wiadomość dla kierowców z Rydułtów i nie tylko. Zniknie "uskok" w obrębie skrzyżowania ulic Raciborskiej i Mickiewicza, który powstał w wyniku szkód górniczych.

a podstawie wiadomości z innych mediów zebrała J. Oleś
https://www.nowiny.pl/Rydułtowy https://www.rydultowy.pl https://
www.facebook.com https://www.radio90.pl/tag/rydultowy
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UWAGA MIESZKAŃCY!!!
Zarząd TMR czyni przygotowania do przeprowadzenia festynów integracyjnych
i imprez:

Z Okazji Dnia Bibliotekarza
Życzymy wszystkim Pracownikom Biblioteki
i Czytelni niegasnącego entuzjazmu,
wytrwałości i kreatywnych działań
w propagowaniu czytelnictwa.
Dzięki Waszej pracy, wszyscy którzy kochają literaturę i czerpią z niej wiedzę czują
się bogaci i doceniają piękno kultury.
Koleżanki i koledzy z TMRu

P O D Z I ĘK OWA= I A
Serdeczne podziękowania wszystkim bliskim, sąsiadom, znajomym, kapłanom, współpracownikom, delegacjom: władz powiatu wodzisławskiego, władz miasta Rydułtowy, TMR, stowarzyszeniu diabetyków,
I LO w Wodzisławiu Śląskim, SP nr 1 w Rydułtowach,
którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej

Ś.P. MARII A=TO=I=Y WIECZOREK
oraz za złożone kondolencje składa:

syn Olgierd Wieczorek z rodziną.

11 czerwiec „Festyn integracyjny na os.
Orłowiec”
za USC godz.
17.00
28 czerwiec „Festyn integracyjny na os.
Karola” godz. 17.00
1 lipiec
„Śpiewaj z nami Miłośnikami przy kuflu piwa” - Rynek
miasta godz. 17.00
9 lipiec
„Śpiewaj z nami Miłośnikami” przy Urzędzie Miasta
godz. 17.00
26 lipiec
„Festyn integracyjny na os.
Orłowiec” w obrębie Przedszkola nr 4 godz. 17.00
6 sierpień „Śpiewaj z nami Miłośnikami przy kuflu piwa” Rynek
miasta godz. 17.00
20 sierpnia „Śpiewaj z nami Miłośnikami” przy Urzędzie Miasta
godz. 17.00
10 września „Śpiewaj z nami Miłośnikami” przy Urzędzie Miasta
godz. 17.00
W/w imprezy plenerowe są organizowane
przez TMR przy wsparciu środków Miasta
oraz środków własnych.
Terminy mogą ulec zmianie ze względu na
pogodę!
Planowane terminy wyjazdów na koncerty
zespołów „Klika Machnika” i „Ciaproki”:
14 czerwiec Rybnik-Biblioteka Miejska
godz. 11.30
16 czerwiec Rybnik Rynek Miasta godz.
17.00
21 czerwiec Olza Ośrodek wypoczynkowy (Święto wianków) godz.
18.00
25 sierpień Rzuchów - dożynki
31 sierpień Rydułtowy - Dni Rydułtów
8 wrzesień Pilchowice
Zapraszamy zespoły artystyczne do zgłaszania swojego udziału w tych imprezach
i oczywiście licznie Mieszkańców miasta.

Kontakt: 604 388 354.
Henryk Machnik

16

KĄCIK Z POEZJĄ

KLUKA 402/15 czerwca 2019

W kolejnym numerze KLUKI wiersze z okazji Dnia Dziecka oraz z okazji Dnia Ojca, Teresy Jagiełło oraz mój. Wszystkim Milusińskim jak również Tatom, Tatusiom życzę tylko radosnych chwil w życiu .
Z pozdrowieniami
Ewa Wierzbinska – Kloska
Lecz nawet w łóżeczku,
Dziecię zadaje pytań bez liku.
Daję, więc maleństwu całusa
I śpiewam kołysankę,

Zdjęcie
Schowała zdjęcie do szuflady.
Była na nim małą dziewczynką
z lalką pod pachą
z dużą kokardą we włosach.

O tym, jak szumią drzewa,
Tęczy po burzy i biedronce,
Łąkach pełnych kwiatów,
Gwiazdach na nieboskłonie,
Świerszczach, co grają w kominie
I o maleńkiej dziecinie.

Śmiała się.
Czasami przygarnia lalkę
Zapina kokardę na długim warkoczu

Z uśmiechem spoglądam,
Jak mała mruży oczka
I zasypia w ostatnim takcie:
– Śpij kochanie.
Śpij...

Uśmiecha się.
Potłuczone lustro
zniekształca twarz.

Ewa Wierzbinska – Kloska

Teresa Jagiełło
wspomnienia

Tato mój

powróciły do mnie nieproszone
wraz z nimi dotyk kochanych dłoni
i spojrzenie w kolorze blue

Czas mija, ciebie nie ma tato
odszedłeś nagle już przed laty
lecz wciąż tak trudno żyć bez ciebie
na grób zanosić tylko kwiaty

deszcz na szybach zmywa
przyklejony smutek
cień tęsknoty za krtań ściska

Tęsknię, a ta tęsknota boli
bo jak zapomnieć tamte chwile
jak mam ułożyć dzień bez ciebie
i jak mam żyć gdy wspomnień tyle

w kącie pokoju skryła się
dawna muzyka i twój drogi śmiech

Kto kazał ci tak nagle odejść
nie spodziewałam się rozstania
dziś tylko znicz na płycie płonie
a łza spojrzenie wstecz przesłania

ściany pęcznieją szeptem córciu jak żeś ty dorosła
w oczach łza zakręciła walczyka

Teresa Jagiełło

Mała ciekawska
Od rana słyszę pytania,
Małej kruszynki, ciekawej świata:
Ile biedronka ma kropek?
Gdzie rośnie kwiat paproci?
Czy słoń musi mieć trąbę i po co?
Dlaczego spadają liście z drzew?
Odpowiadam więc cierpliwie,
Od świtu, aż po zmrok.

pragnę znowu być tą małą dziewczynką
którą łapałeś w locie i powiedzieć ot tak zwyczajnie - kocham cię Tatku

Ewa Wierzbinska - Kloska

KLUKA 402/15 czerwca 2019
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KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKA
Z
WIOS Ą
Podane
poniżej
wyrazy należy wpisać do diagramu
tak, aby powstała
krzyżówka. Litery
z kratek z cyframi
utworzą
nazwę
owada.

Wyrazy 5-literowe
∗
∗
∗
∗
∗
∗

DUMAS
POWÓZ
RYDZE
SITWA
SOCHA
UCZTA

Wyrazy 6-literowe

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

MADRYT
ISSA
REWA Ż
SPISEK
STRZAŁ
STUKOT
SZERYF
WIADRO
WIOS A

Wyrazy 7-literowe
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

A EMO
CZY SZ
DOCISK
DRZEWO
JARZĄB
KABAŁA
KAPSLE

∗
∗
∗
∗
∗

ALKIERZ
APASZKA
CIASTKO
CYRKIEL
DARIUSZ

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

DOWCIPY
DRZAZGA
EKSPRES
I WAZJA
KABA OS
KA TY A
MODRZEW
PORTMA
PRAL IA
PROJEKT
ROSARIO
RYSOPIS
RZEŹ IA
SEZAMKI
SIERADZ
STROIKI
SZRA KI

∗ SZWEDES
∗ ZACHWYT
Wyrazy 8-literowe
∗
∗
∗
∗

ADIUTA T
DURSZLAK
SZEWCZYK
ŚWIECZKA

Wyrazy 9-literowe
∗
∗
∗
∗

AKTORSTWO
GALA TY A
OSTROSŁUP
RYKOWISKO
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OGŁOSZE IA
Gucio
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Albin

Gertek

Psiaki
i kociaki
Szukają
domu!!!
Informacja
pod telefonem:

605 109 891

Atan
Czarny

Pelia

Erast
Cezar

Antonio

Gdzie można kupić „Klukę”?
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa
48
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 61

- Petrol Point Group Migrex Sp. z o.o., ul. Raciborska 275

- Foto „Sycha”, ul. Bema 22
- Handel Hurt. I Detaliczny K. Pawełek,
Traugutta 264
- owalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16
- Handel Art.. Przemysł. Weronika owakSzynk, ul. Ofiar Terroru 41 i ul Raciborska
Zaczarowany Ołówek
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru
- Kwiaciarnia „Margaretka” ul. Spokojna

Ogłaszamy ogólnomiejski konkurs
na „Rydułtowika Roku 2018”.
Konkurs ma na celu wyłonienie i wyróżnienie statuetką najaktywniejszej osoby - mieszkańca Rydułtów - szczególnie
zasłużonego w działalności społecznej. Zgłoszenie kandydata
może nastąpić poprzez organizację społeczną, Radę Miasta,
Mieszkańców.
W zgłoszeniu należy podać:
−
imię i nazwisko kandydata (telefon, zgoda kandydata
na kandydowanie)
−
zdjęcie kandydata i uzasadnienie z krótką notką biograficzną kandydata
−
podpisy osób zgłaszających lub pieczątka z podpisami
osób reprezentujących stowarzyszenie lub instytucję.
Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie TMRu lub Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w terminie od 19 czerwca do
19 lipca b.r. Organizatorem konkursu jak co roku jest Towarzystwo Miłośników Rydułtów.
TOWARZYSTWO MIŁOŚ IKÓW RYDUŁTÓW

Rydułtowy, ul. Traugutta 289 tel. 32 414 00 66
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20 LECIE „RZUCHOWIA EK”

20 Lecie Zespołu „Rzuchowianki”

„Klika Machnika”
Z Rydułtów

25 maja 2019r. zespół
„Rzuchowianki” obchodził
20-lecie swojej artystycznej
działalności. Z tej okazji
w Rzuchowie odbyło się spotkanie zespołów regionalnych
z kilku powiatów.

„Łan”
z Łańców

„Melodia”
z Pstrążnej

Jubilaci - „Rzuchowianki z Rzuchowa
„Czyżowianki”
z Czyżowic

„Syrniczki”
z Syryni

„Dzimierzanki”
z Dzimierzy
Zespół „Trojak”
z Czernicy

„Gołężanki”
z Grabówki

Wszyscy się bawimy ...
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WIEŚCI Z GMI Y LYSKI
II Dzimierski Przegląd
Zespołów Folklorystycznych

29 maja br. stolicą śląskiej muzyki i tańca zostały Raszczyce w Gminie Lyski, a to za sprawą
II Dzimierskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. Organizatorzy – Wójt Gminy Lyski
Grzegorz Gryt oraz Sołtys Sołectwa Dzimierz
Gabriel Patron zaprosili zespoły z regionu do zaprezentowania
swojego dorobku artystycznego.
Na scenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszczycach swoje
umiejętności zaprezentowało więc 8 Zespołów:„Czyżowianki”,
„Dzimierzanki”, „Gołężanki”, „Jubilatki”, „Klika Machnika”,
„Rzuchowianki”, „Toporowianki” i „Syryniczki”.
To właśnie dzięki
nim
mieszkańcy
Gminy Lyski mieli
możliwość wysłuchania tradycyjnej muzyki w wiejskim klimacie. Po długich obradach jury w składzie:
dr hab. Krystyna Lubos, mgr Zbigniew
Mużelak oraz Gabriela Materzok, wyłonieni zostali laureaci konkursu. Ostatecznie decyzją jury Zespół
„Dzimierzanki”
okazał
się
najlepszy
i otrzymał I miejsce. Miejsce II wyśpiewały sobie Panie z Zespołu „Gołężanki”, a na miejscu III uplasował się Zespół
„Syryniczki”. Wyróżnieniem została nagrodzona „Klika Machnika”.
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Nagrody zwycięzcom wręczyli Wójt Gminy Lyski Grzegorz
Gryt, Przewodnicząca Jury Krystyna Lubos oraz Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bronisław Karasek. Zwycięzcom
gratulujemy wygranej oraz pięknej prezentacji regionalnej kultury ludowej.
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WIEŚCI Z GMI Y LYSKI
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Nieocenioną pomoc przy organizacji przedsięwzięcia okazały
Ochotnicze Straże Pożarne z Lysek i Dzimierza. Pogoda jak
zwykle nas nie zawiodła, a humory dopisywały wszystkim
uczestnikom rajdu.

Anna Macioszek
Urząd Gminy Lyski

IX Wiosenny Rajd Rowerowy
„Szlakami Gminy Lyski”
18 maja 2019 r. w sobotni słoneczny ranek wystartował
IX Wiosenny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Lyski, organizowany przez Wójta Gminy Lyski Grzegorza Gryta. Tym razem
trasa rajdu wiodła poprzez urokliwe krajobrazowo miejsca
Gminy Lyski i okolicznych miejscowości wprost na Zamek
Piastowski w Raciborzu. Uczestnicy rajdu mieli możliwość
zwiedzenia zabytkowego zamku oraz kaplicy św. Tomasza Becketa z Canterbury, zwanej perłą śląskiego gotyku. Ciekawą
historię książąt piastowskich oraz najcenniejszego, średniowiecznego zabytku w województwie śląskim opowiedział cyklistom Pan Grzegorz Nowak, przewodnik turystyczny. W drodze powrotnej kolarze przejeżdżali przez Rezerwat Przyrody
Łężczok, gdzie mogli podziwiać piękne wiosenne pejzaże. Na
mecie rajdu czekał ciepły poczęstunek oraz napoje, by cykliści
mogli w krótkim czasie zregenerować swoje siły i bezpiecznie
wrócić do domu.
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MOJE ROZWAŻA IA

Moje rozważania.
Żyjemy w ciekawych czasach, czyli dzieje się bardzo dużo,
choć czasami przydało by się trochę spokoju, bo niby mamy pokój
na świecie, który powinien dać szansę narodom na prawdziwy
rozwój a zamiast tego mamy ciągłe konflikty i co najciekawsze nie
zawsze na tle ekonomicznym. Ekonomika a zwłaszcza udane programy socjalne i wyzwalanie strachu przed nieznanym (religią,
obcą rasą, inną kulturą, zagrożeniem terroryzmem, zwiększeniem
bezrobocia itp) pozwalają nie tylko na spokój społeczny ale nawet
na wygranie wyborów a dobitnym przykładem jest kilka krajów:
Polska, Węgry, Austria. Zostawmy jednak wielką politykę bo życie toczy się bardzo dynamicznie a obecnie chyba największą troską naukowców to ochrona zagrożonego środowiska i przeludnienie naszej planety. I tu przechodzimy do ważnej kwestii na Śląsku
t.j. walka ze smogiem i pytanie - jakie instrumenty prawne i ekonomiczne mamy do dyspozycji? Z jednej strony mamy „czarne
złoto”, które przez dziesięciolecia było źródłem rozwoju, ale to
„złoto” niszczy środowisko a z drugiej strony są inne źródła energii, które niestety są droższe. Wytwarzanie energii elektrycznej
przez elektrownie węglowe będzie coraz droższe a bez energii ani
rusz i tu zachęcam do skorzystania z oferty na wytwarzanie energii przez fotowoltanikę. Osobiście zawarłem umowę z firmą
z Bielska na instalację paneli i mam nadzieję, że od jesieni nie
będę płacił za energię elektryczną, która od przyszłego roku ma
kosztować 25% więcej. Na spotkaniu przedstawicieli firmy z naszymi mieszkańcami widać było, że zainteresowanie tą inwestycją
było bardzo duże. Są oczywiście inne sposoby walki ze smogiem:
piece z podajnikiem na ekogroszek, piece gazowe, podłączenie do
sieci ciepłowniczej i każde jest do rozważenia i zastosowania ale
niestety trzeba to zrobić licząc na dotacje państwowe. Przed nami
lato - ten okres pozornie jest wolny od smogu ale tylko pozornie
bo okazuje się, że w dniach z niskim ciśnieniem normy przekroczeń szkodliwych gazów są przekraczane — tu winne są samochody i inne pojazdy silnikowe. Pytanie jak z tym walczyć? Na upały
mamy na rynku kurtynę wodną, fontanna na Rosie też przyjemnie
chłodzi, drzewa i ławeczki na skwerach i w parkach pozwalają na
przyjemny relaks czemu sprzyja zieleń i kwiaty — to wszystko
mamy w mieście ale apeluję do młodzieży by siadała na ławce
a nie na oparciu z nogami na siedzeniu. W mieście dzieje się wiele
i tylko trzeba chcieć się zainteresować ofertami i z nich korzystać.
Mamy przecież szereg instytucji, organizacji, klubów, które oferują bierny i czynny wypoczynek a dla hobbystów, osób samotnych,
niepełnosprawnych w naszym mieście też ofert nie brakuje. Jedną z instytucji wychowujących artystów jest Państwowe Ognisko
Plastyczne, które obchodziło 70 rocznicę istnienia. Były pięknie
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zorganizowane uroczystości rocznicowe, okolicznościowa wystawa prac uczniów, wyróżnienia, gratulacje od Władz, Absolwentów, przedstawicieli organizacji i niewątpliwa duma, że uczelnie
artystyczne oczekują szczególnie na uczniów naszego Ogniska,
mimo iż konkurencja szkół artystycznych jest niemała. Jeśli do
tego dodamy osiągnięcia Szkoły Muzycznej, osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne naszych szkół i klubów, to śmiało możemy powiedzieć że mamy zdolną, zaangażowaną młodzież i doskonałych nauczycieli. Dla mnie fenomenem są osiągnięcia dzieci
z zespołu „Czelodka”, osiągnięcia młodzieżowych kolarzy i innych sportowców oraz grup tanecznych i muzycznych OPP.
Jest też niemała oferta dla osób dorosłych i seniorów. w części proponowana i realizowana przez nasze Towarzystwo Miłośników Rydułtów przy wsparciu Urzędu Miasta, Prowadzimy co tygodniowe zajęcia w oparciu o Dom Kultury i nie tylko, w ramach
projektu Rydułtowski Klub Seniora i Bank Usług Lokalnych, organizujemy publiczne imprezy. Przykładowo ostatnio realizowanych;
Gala Dla Kobiet dla 100 osób, wycieczka krajobrazowa do Cieszyna, szkolenie podstaw obsługi komputera, społeczne działanie
w ramach Redakcji Kluka, możliwość zaangażowania się do zespołu Klika Machnika, co miesięczne spotkania dyskusyjne w siedzibie TMRu i szeroka oferta samych zespołów „Ciaproków”
i „Kliki Machnika”, którzy zapraszają do udziału w proponowanych festynach integracyjnych, wystawach, występach. Przed nami
festyn integracyjny na Orłowcu w dn.11 czerwca, występ „Kliki
Machnika” wraz z zespołem „Dziewczynki Sprężynki” w dniu
16 czerwca na rybnickim rynku, zaś 21 czerwca wspólny występ
w Olzie na „Święcie Wianków”. Będzie też cykl występów pod
hasłem "Śpiewaj z nami Miłośnikami" a także zaproszenie na śpiewy "Przy Kuflu piwa" 1 lipca na rynku oraz w sierpniu w oparciu
o bar „Cichy Kącik”. Wszystko można robić gdy ma się przyjaciół
— nasz TMR ma ich niemało, na których zawsze można liczyć
i nie chodzi tylko o finanse. Do tych uznanych przyjaciół zaliczamy zespół „Rzuchowianki” który obchodził 20 lecie istnienia.
Mieliśmy zaszczyt uczestniczenia w uroczystościach związanych
z tą rocznicą w Rzuchowie lecz raz jeszcze, tym razem na łamach
naszej gazety pragnę podziękować za wspólne występy, życzyć
długich lat artystycznego działania licząc na dalszą owocną współpracę! Zespoły regionalne są naszymi ulubionymi przyjaciółmi
i dlatego staramy się czynnie brać udział w organizowanych przez
nich imprezach i koncertach. Miło nam było wystąpić na Festiwalu
Zespołów Regionalnych zorganizowanych przez zespół
„Dzimierzanki” w Raszczycach, czy „Pszowików” w Pszowie.
Na co dzień właśnie współpracujemy z zespołem „Rzuchowianki”,
„Dzimierzanki”, „Pszowiki”, „Kokoszyczanki”, „Czyżowianki”,
„Syryniczki”, „Gołężanki”,”Trojak” z Czernicy, chór „Melodia”
z Pstrążnej i Radą Emerytów przy Urzędzie Miasta Rybnika dzięki, której mamy zaszczyt występować przed liczną publiką z Rybnika. Mamy też nadzieję, że na koncertach z cyklu "Śpiewaj
z nami Miłośnikami "nie zabraknie naszych rydułtowskich zespołów wszystkich grup
wiekowych a zwłaszcza chórzystów:
„Cecylii”, „Liry” i innych lubiących śpiew. Zapraszamy Mieszkańców do śledzenia naszych informacji i zaproszeń
publikowanych poprzez naszą gazetę, na stronach internetowych
TMRu, czytając ogłoszenia w gablotkach UM lub informując się
w siedzibie TMR lub dzwoniąc na telefon: 604 388 354

Henryk Machnik
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iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rydułtowy, ul. Tetmajera 150
Poradnie lekarskie prowadzone w
ramach podpisanych kontraktów
z FZ
Lekarza POZ, Ginekologicznopołożnicza, Dermatologiczna, Okulistyczna, Laryngologiczna, Leczenia bólu, Neurologiczna, Urazowo-ortopedyczna, Leczenia uzależnień, Medycyny paliatywnej, Hospicjum domowe,

„CICHY KĄCIK” BAR Rita Pielczyk
ZAPRASZA
"Pielczyk Rita Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa" jest barem z fast foodem i proponuje obszerną paletę pysznych potraw w atrakcyjnej cenie. Restauracja współpracuje z najlepszymi kucharzami i stara się o miły serwis. Możesz w
tym miejscu zjeść wyjątkowy posiłek. Dodatkową zaletą baru jest dogodna lokalizacja, a także wygodne pory działania. Dlatego to miejsce chętnie odwiedzane jest
przez gości.
Siedziba firmy znajduje się w Rydułtowy (województwo śląskie). Jeżeli chcesz
bezpośrednio skontaktować się z "Cichy Kącik" Bar Rita Pielczyk – kieruj się
pod adres: ul. Ligonia 3, Rydułtowy. Z "Cichy Kącik" Bar Rita Pielczyk możesz
skontaktować się nie tylko na miejscu, ale także telefonicznie, pod numerem
32 457 72 19

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach usług komercyjnych
(odpłatnych)
Alergologiczna dla dzieci, Medycyny pracy

Sprzedaż ekogroszku
z KWK Piekary,
workowany i luzem
wraz z dostawą.
Mapa dojazdu

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 DIETIKO
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