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Wielkanoc se fajno miyjcie:
Do kościoła se zajrzyjcie,
Pomalujcie jajec sto.
2iych wom co zajonczek do,
Jydzcie co na stole leży,
Lyjcie baby jak noleży…
Jak wom zmierznie świyntowanie,
To legnijcie sie na tapczanie.
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WALKA Z COVID-19
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Czy istnieje jakiś sposób na to, by uchronić się przed zakażeniem koronawirusem? Dr n. med. Maciej Jędrzejko opublikował na swoim oficjalnym profilu
na Facebooku porady dotyczące bezpieczeństwa w dobie pandemii. Co możemy zrobić, by wzmocnić odporność do walki z Covid-19?

" ie dla wszystkich wystarczy miejsca w szpitalach. Szpitale Wojewódzkie maja po 20-30 miejsc OIOMOWYCH podczas gdy może być potrzeba 2000-3000....To oznacza, że przy czarnym scenariuszu co setna osoba potrzebująca będzie miała dostęp do OIOMU dlatego zróbcie
wszystko żeby nie zachorować ciężko i reagujcie na objawy. [...]
Wszystko wskazuje na to, ze nasze okręty płyną we mgle informacyjnej.
Obawy o to ze mamy głębokie niedoszacowanie osób chorych na Covid
w Polsce są w pełni uzasadnione. Rzetelne raportowanie wszystkich
przypadków jest utrudnione i daleki jestem od spiskowych teorii - bardziej chodzi o fatalne przygotowanie systemu do nadciągającego sztormu. Wszyscy znani mi zdroworozsądkowo myślący lekarze nie maja
wątpliwości, że czaka nas BARDZO TRUD Y CZAS".
Doktor w przystępny sposób tłumaczy zasady bezpieczeństwa i podaje
cenne porady, co możemy zrobić, by jak najbardziej zminimalizować
ryzyko zakażenia Covid-19. "Żeby pokonać wroga trzeba przede
wszystkim poznać jego język", wyjaśnia doktor i załącza cenne porady.
Do podstawowych zasad należy oczywiście pozostanie w domu i izolacja. Drogę po wyjściu z domu opisuje jako "pole minowe", które musimy zaplanować szczegółowo niczym saperzy.
"Ci co mieszkają w domkach mają łatwiej ale blokersi MUSZA założyć,
że Covid czeka na Was na klatkach schodowych a szczególnie w windach. Każde wyjście z bloku przy braku odpowiedniego zabezpieczenia
i odruchów nie dotykania niczego dłońmi i palcami - jest realnym zagrożeniem. Po wyjściu z windy od razu odkaźcie dłonie zanim czegokolwiek dotkniecie. Jeśli musicie wyjść lub nie wytrzymujecie juz w domu
to ZAPLA UJCIE WYJŚCIE ale ZAPLA UJCIE całą drogę krok po
kroku JAK SAPER A POLU MI OWYM. Stosujcie maseczki i okulary
i rekawiczki. Pilnujcie dzieci żeby niczego nie dotykały na klatkach
i w windach. Odkażajcie im dłonie po wyjściu z windy. a zewnątrz, na
wolnym powietrzu - jesteście bezpieczni ale tylko z dala od ludzi. oście maseczki nawet jeśli jesteście zdrowi / bezobjawowi".
Jak wzmocnić odporność do walki z koronawirusem?
Co oprócz tych podstawowych zasad bezpieczeństwa możemy zrobić,
by wspomóc odporność organizmu do walki z koronawirusem. Dr Jędrzejko radzi, by nie liczyć na cud, ale rzetelnie "przygotować nasze
ciała na uderzenie choroby". Odpoczynek, wysypianie się, rezygnacja
z używek, odpowiednie nawodnienie organizmu, zróżnicowana, pełnowartościowa dieta i ruch - to nadal nie jest gwarancja stuprocentowego
bezpieczeństwa, ale na pewno zwiększa nasze szanse w walce z wirusem.
„PAMIETAJ O PRAWIDLOWYM AWOD IE IU ORGA IZMU
WYPIJAJ OKOLO 10-12-15 szklanek wody na dobę - unikaj zimnej
i gorącej wody, pij przyjemnie cieplą wode.
POLICZ DOKŁAD IE JAKIE JEST TWOJE ZAPOTRZEBOWA IE
DOBOWE A WODE za pomocą internetowych kalkulatorów.
Zabezpiecz sie w leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne ale nie wykupuj całej apteki kup po max 2 opakowania tabletek - apteki będą
czynne.
Uzupełniaj witaminy w diecie - jedz umyte i sparzone warzywa (nie
gotowane) oraz owoce najlepiej cytrusy i kiwi (uważaj na cukier
w owocach).
Uzupełnij witaminę D
Przyjmuj regularnie probiotyki naturalne - kefiry jogurty zsiadłe mleko,
kiszonki
Zrezygnuj teraz zupełnie na 3-4 tyg. alkoholu (max mała lampka wina
do obiadu) żeby nie powodować odwodnienia organizmu. Bezwzględnie
unikaj teraz upojenia alkoholowego. Kac to skutek zatrucia alkoholem to stan odwodnienia, zaburzenia elektrolitowe, ryzyko zawału i udaru
oraz zakrzepicy, obniżenie odporności
Zrezygnuj teraz zupełne papierosów (wirus atakuje PLUCA) jeśli musisz palić to zredukuj do 2-3 papierosów typu elektronicznego i bez
substancji smolistych

Ogranicz teraz płyny zawierające kofeinę kawę i mocną herbatę do
1dziennie - kofeina ,teina i guaranina to jak ostatnio udowodniono chemicznie ta sama substancja (kofeina należąca do metyloksantyn,
która hamuje działanie wazopresyny, co z kolei powoduje zwiększoną
utratę wody (odwodnienie).
Jeśli pijesz dużo mocnej kawy i herbaty to uzupełnij koniecznie potas
i magnez
Codziennie wykonuj proste ćwiczenia ogólnokondycyjne przez 5-710minut. ajlepiej doradź się trenera z siłowni - chłopaki teraz nie
maja z czego żyć, poproś o konsultacje na skype.
W najbliższych 8 tyg, tygodniach unikaj przemęczenia fizycznego i psychicznego.
Pracuj w dzień w nocy spij. Spij ok 8 godzin dziennie przy tym bardzo
ważne ZEBY sen obejmował na pewno godziny 23.00 a 3.00. Brak snu
w tych godzinach może mieć związek ze zwiększonym ryzykiem nadciśnienia tętniczego i związanego z tym, zawału i udaru. Udowodniono
również zwiększoną częstość zachorowań na raka piersi u kobiet wykonujących pracę zmianową - więc praca nocna najprawdopodobniej ma
niekorzystny wpływ odporność.
Przygotuj swoje ciało na uderzenie choroby najlepiej jak możesz
Pamiętaj ze ucisk w klatce piersiowej może mieć związek ze stresem ale
także z chorym sercem i pamiętaj z w COVID19 jest późnym a nie
pierwszym objawem. Zachowaj spokój. Duszność która ustępuje po
zmianie pozycji jest najpewniej związana z dyskopatia kręgosłupa
i napięciem mięśni klatki
ZAWCZASU AUCZ SIE SKUTECZ YCH TECH IK RELAKSACYJYCH - żebyś umiał/a się samodzielnie uspokoić kiedy zrobi się nerowowo. Jeśli leczysz się na nerwice lub depresje zabezpiecz się w leki
i bądź w kontakcie online swoim psychologiem/terapeutą. Skontaktuj się
z nim i poproś o spotkania via skype/messenger itd.”
Jak zrobić domowej roboty narzędzie wspomagające oddychanie?
Lekarz doradza też sposób na domowej roboty "wspomagacze oddychania", które mogą się okazać niezwykle przydatne w sytuacji duszności,
które towarzyszą zachorowaniu:

"Przygotuj w domu prostą DMUCHAWKE do
ćwiczeń oddechowych w razie zapalenia płuc.
ajprostsza
dmuchawka
to
:
1. butelka pet po wodzie mineralnej.
2. rurka gumowa o wąskim przekroju - taka jak
rurka od zestawu kroplówki, albo taka jakiej używają akwaryści do napowietrzania
Butelkę napełnić do 3/4, zakręcić. W nakrętce
zrobić dziurkę wsadzić rurkę aż do dna butelki
i gotowe. System nie może być zbyt szczelny, żeby
powietrze które wdmuchujesz mogło z lekkim
oporem uciekać.
Profesjonalne dmuchawki do ćwiczeń oddechowych znajdziecie w sieci.
W razie zapalenia płuc wykonujcie ćwiczenia oddechowe około
10 wydechów do rurki co 1-2 godziny. Dla osoby zdrowej to
całkiem męczące a co dopiero dla chorej. Ale im szybciej się
nauczycie tym lepiej dla Was. auczcie tego osoby starsze i wytłumaczcie po co to (ŻEBY ROZPRĘŻAĆ CHORE PŁUCA)".
https://www.kobieta.pl/artykul/dr-maciej-jedrzejko-radzi-jak-mozemywspomoc-nasza-odpornosc-w-walce-w-koronawirusem
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WELE BYFYJA
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„Jest takie miejsce na Ziemi,

„Je taki plac na Ziymi,
kaj chlyp szmakuje najbardzi”

gdzie chleb smakuje najbardziej”

Zaroski po Niedzieli Palmowej, kiero „Wierzbno” mianowano, cołko Familijo chytała sie schranianio. Chlyw i stromki
były wopnym bielone, w zegródce było siote, sztrajchowano
komorka i było powyndzone. Starka nugle kulała, piykła kołocze z nadziyniym i chleba pecynki - pomogały cerki i synki.
Swijała i piykła rolady, baranki, babowki, zisty fyrkała. Biydno
cołki dziyń przi blasze tyrała!

Zaraz po Niedzieli Palmowej, którą nazywano „Wierzbowa”,
cała rodzina zabierała się do sprzątania, drzewa były wapnem
malowane, w ogrodzie był wysiew i wędlina była już wędzona
w wędzarniku. Babcia robiła makaron, piekła kołacz z serem
i makiem, był pieczony chleb – w tym wszystkim pomagali synowie i córki. Zwijała i piekła rolady, baranki, ucierała wielkanocne babki. Biedna cały dzień przy piecu stała!

Piykła też syrnik co przepis do dziś sie ostoł:
1 kg syra biołego,tłustego,
2 wielki łyżki mąki kartoflanej (w dzisiejszych czasach dwa
suche waniliowe putingi)
2 szolki cukru,
12 łyżek roztopionego masła
8 jajec.
Syr przekryncić przez maszynka, dodać utrzyte żółtka z cukrym,
stopione masło, mąka kartoflano, (pudingi) i ubito piana z biołek. Wszystko razym wymiyszać, naloć do formy i piyc dobro
godzina na złoty kolor.

Piekła też sernik którego przepis pozostał do dziś:
1kg sera tłustego,
2 łyżki mąki ziemniaczanej (obecnie budyń sypki)
2 szklanki cukru,
12 łyżek stopionego masła,
8 sztuk jaj.
Ser zmielić maszynką, dodać utarte żółtka z cukrem, stopione
masło, mąkę ziemniaczaną (sypki budyń), ubitą pianę z białek.
Masę wymieszać, przełożyć do formy i piec godzinę na złoty
kolor.

Prała lonty i biglowała, starzik warził piwo ciymne i żodyn nie
dondroł i chalatoł- było przijymnie! Frelki jajca na kroszonki
w cebulance warzyły, szumny waszkorbek na „Świyncone” baziami krasiyły.Jadło sie yno żur, bo fest sie pościyło i do kościoła kożdy dziyń sie łaziyło. Starka Ciska przi tej robocie nuciyła
przyśpiywka:
„Musza Wom padać z żalym, co sie stało w Jeruzalym.
Ponboczka tam łosondziyli, no i na śmiyrć zakludziyli”.
W Piyrsze Świynto po Rezurekcyji: śniodani, dzielyni sie jajcym, życzynia no i rzykani. Na stole chlyp i roztomańte ciasta,
plecionki, lingi, wyndzonki i umasta. Smażonka na szpyrce ze
sznitlochym, tyj w gorczku i we żbonkach malckawa na potym.
Leberwoszt, prezwoszt, kyjza, bratcharinki, galet z wieprzka
i kury i konsek szinki. Omaszczonego żuru było aż za tela, bo
yno jedno jodło było na gorko w niedziela.
W Drugi Dziyń Świont – Śmirgust, śmiyrgustniki śpiywali:
„Prziszli My tu po śmirguście, yno nos do izby puście…
Dejcie jajca malowane i kołoczki cukrowane, dejcie jajec piyńć
byda Wasz ziyńć”.
Na śniodani było to co ostało z niedzieli, wszyskigo stykło
i było za tela. Rano bajtle w krzokach paketki szukały, bo łod
Zajonczka bombony dostowały. Na łobiod nudelzupa, krolik,
ćwikla, modro kapusta ze szpyrkami, rolady łowiyńzi i zołza
z kluskami. Piwo, brauza, zeltry, japczok się duldało, kartofelki
z marcipana i szpajza kosztowało. Na wieczerzo: jarzinowy i ze
zimioków szałoty, do bajtli łoplerki a do starych woszt grzoty.
Bez Świynta był czas na szpacyr, wiesiady, błoznowani, grani
na łorgankach i śpiywani. Starka rada miała Świynta na bogato
i fest dziynkuja Ji za to.

Rydułtowiczka z krwi i kości
przi pomocy koleżanki ślonzoczki z Wodzisławia.

Prała pranie i prasowała, dziadek gotował ciemne piwo i nikt z
obecnych się nie nudził. Panny jajka na kraszanki w cebulowym
wywarze gotowały w ładny kosz wiklinowy układały, który był
przyozdobiony baziami. Głównym jedzeniem był żur – przestrzegano postu i każdy dzień chodziło się do kościoła. Babcia
Franciszka przy tych świątecznych przygotowaniach nuciła
przyśpiewkę:
„Muszę Wam powiedzieć z żalem,co się stało w Jeruzalem. Pana
Boga tam osądzili i na śmierć zaprowadzili”.
W pierwsze święto po Rezurekcji śniadanie, podzielenie się
jajkiem, życzenia i modlitwa. Na stole był chleb, różne ciasta,
wędzonki i tłuszcz do smarowania. Jajecznica na boczku ze
szczypiorkiem, herbata w garnuszku i dzbankach a kawa zbożowa była na później. Pasztetowa, salceson, ser, śledzie opiekane,
galaretka z wieprzowego mięsa i z kury i trochę szynki. Okraszonego żuru było dużo, bo tylko to było ciepłe danie na niedzielę.
W drugi dzień świąt – Śmigus Dyngus, była taka przyśpiewka:
„Przyszliśmy po śmigusie tylko nas do domu wpuście. Dajcie
jajka malowane i słodkie kołacze, dajcie jajek pieć,będę Wasz
zięć.”
Na śniadanie było to co pozostało z dnia poprzedniego niedzieli, wszystkiego zostało i było dużo. Rano dzieci w krzakach szukały paczek bo w prezencie cukierki dostawały. Na
obiad był rosół z makaronem, królik, buraczki, czerwona kapusta ze skwarkami, zrazy wołowe z sosem i kluskami. Piwo, lemoniada, wody gazowane, wino się piło, kulki marcepanowe
i deser jajeczny smakowało. Na kolację: z jarzyn i ziemniaków
sałatki, do dzieci były parówki a do starszyzny gotowana kiełbasa. Przez porę świąteczną był czas na spacer, biesiady, żartowanie, granie na organkach i śpiewanie. Babcia cieszyła się z bogatych świąt i mocno jej za to dziękuję.
Rydułtowiczka z krwi i kości
z pomocą koleżanki ślązaczki z Wodzisławia.
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Ocalić od zapomnienia
Czy ktoś jeszcze pamięta, że w latach trzydziestych ubiegłego
wieku w Rydułtowach prężnie działała Organizacja ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ ?
Poseł na Sejm Śląski Józef Witczak w artykule Przelać tradycję
powstańczą na szeregi młodzieżowe tak pisał w Kalendarzu
Młodzieży Powstańczej o początkach powstałej w 1932 roku
organizacji: Przystępując do organizowania oddziałów Młodzieży powstańczej, Związek Powstańców Śląskich wziął na siebie
wielki obowiązek i wielką odpowiedzialność i dalej: Młodzież
powstańcza jest organizacją ideowo wychowawczą. A statut
organizacji w paragrafie 4 mówi: Celem organizacji jest pielęgnowanie wśród młodego pokolenia ideologii państwowej i narodowej w oparciu o wielkie tradycje powstań śląskich i pomnażanie w niem wszelkich wartości, które stwarzać będą moralną
i materialną potęgę Państwa Polskiego.

TROCHĘ HISTORII ...
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młodzieży za uprzednim porozumieniem z Zarządem Głównym
OMP . Do założenia oddziału wymagana była liczba co najmniej
20 członków.
To, że w Rydułtowach istniał oddział – a właściwie dwa oddziały - wiemy ze wspomnianego już Kalendarza Młodzieży Powstańczej, tym razem z roku 1936. W nim to bowiem odnajdujemy zapis Numeracji Oddziałów , a tam pod numerem 58 Rydułtowy, a pod numerem 82 Radoszowy.
Kolejnym źródłem jest zdjęcie z 26 grudnia 1938, przedstawiające lokal sekretariatu i posiedzenie zarządu Oddziału Młodzie-

Członkowie w ramach swojej działalności lokalnej organizowali biblioteki
i świetlice, odczyty, kursy, imprezy
rozrywkowe,
zawody
sportowe
i obronne, obozy. Organizacja prowadziła szkołę instruktorów w Starej Wsi
k. Pszczyny, a jej organem prasowym
były: czasopismo Młodzież Powstańcza oraz kalendarz Przewodnik Młodzieży Powstańcze (1935–37).

ży Powstańczej. Siedzibą sekretariatu był
lokal Wilhelma Chrószcza – Polski Dom
Towarowy, dziś ulica Ofiar Terroru nr 47.
W powiększeniu zdjęcia widzimy członka
zarządu Wilhelma Mańkę stojącego z prawej strony, zaś obok
stoi nieznany z nazwiska młody „oempowiec” zapewne z proporcem oddziału Rydułtowy.
Tam też powstawały plany imprez, które miały pielęgnować
i upowszechniać dorobek śląskiej kultury. Śladem tego jest
Pieczęć organizacyjna
Oddziału OMP
ostatnie przedstawione zdjęcie, w którym echo śląskiej piosenki
Znam ja jeden śliczny zamek wraca pamięcią do naszych korzeW roku 1933 liczyła 33 oddziały i ponad 3 tys. członków ni.
a w 1939 roku 350 oddziałów i ok. 25 tys. członków. We wrześniu 1939 członkowie Oddziałów Młodzieży Powstańczej brali
udział w samoobronie Śląska.
Tak oto i w Rydułtowach synowie powstańców śląskich założyli
oddział Młodzieży Powstańczej. Dowiadujemy się o nim z jedynego dostępnego źródła, które za sprawą Pani Urszuli Hajto
z domu Mańka możemy upublicznić.
Ojciec Pani Urszuli - Wilhelm Mańka, ułan 3 pułku Ułanów, był
członkiem tej organizacji.

Organizacja działała do września 1939 roku, a ostatni rydułtowski komendant – Ginter Kraszyna, wraz z wielu innymi członkami OMP powiatu rybnickiego, został stracony w niemieckim
obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
Nie zapominajmy.
(srh.czuwaj)

O organizacji wiemy niewiele. Zgodnie ze statutem oddział
Młodzieży Powstańczej mógł powstać w każdej miejscowości z
inicjatywy członków Związku Powstańców Śląskich czy samej
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JESZCZE WIELKA OC
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STÓŁ WIELKA OC Y
Święta wielkanocne na dawnym Śląsku charakteryzowały się
dużą obfitością różnorodnych potraw i wypieków. Zaraz po
niedzieli palmowej zaczynały się przygotowania do Wielkanocy. Najpierw robiono wielkie sprzątanie, które nie tylko
miało znaczenie estetyczne a obrzędowo wiązało się z wymiataniem z domu zimy, a wraz z nią wszelkiego zła i choroby. Na wsi gospodynie wypatrywały wędrownych handlarzy,
u których kupowało się cukier, sól, bakalie a także cukrowe
jajka dla dzieci. W mieście zaludniały się sklepiki i targi.
W skrzyniach lub donicach wysiewano żyto aby ułożyć w
nim pisanki.
Przystępowano do pieczenia ciast, wśród których najbardziej
charakterystycznymi były: wieniec wielkanocny, plecionki
drożdżowe z posypkami lub bakaliami, baba drożdżowa, zajączek lub baranek z ciasta. Prawie w każdym gospodarstwie
domowym była skręcana forma do wypieku baranków lub
zajączków. Na Śląsku nie pieczono dawniej popularnych
w innych regionach kraju mazurków. Świąteczne jaja zwyczajowo przygotowywano w Wielką Sobotę: te do jedzenia
barwiono na kolor czarny w wywarze z kory dębu, olszyny;
brunatny w łupinach orzecha włoskiego, igłach jodłowych;
zielony w wywarze z młodego żyta, trawy, pokrzyw, jemioły,
liści barwnika; żółtawy w wywrze z liści brzozy, olchy, jabłoni, suszonych kwiatów jaskrów polnych, rumianku, łupinach cebuli; różowy w soku z buraka, niebieski w wywarze
z nasion malwy. Aby podkreślić kolor gotowe pisanki pocierano szmatką nasączoną olejem. Niekiedy - - zwłaszcza w
domach, gdzie były panny na wydaniu - przygotowywano
dwie kopy pisanek (120 sztuk). Wiele panien myło sobie
w Wielką Sobotę twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę wierząc, że pozbędą się piegów i innych
mankamentów urody.
W Wielką Sobotę udawano się również do kościoła ze święconką. W skład koszyka (który zazwyczaj do kościoła niosły
dzieci) obowiązkowo wchodziły: chleb, baranek - symbol
Chrystusa, jajka - symbol narodzenia, chrzan - symbol męki
Chrystusa, szynka - na znak kończącego się postu i masło symbol dobrobytu. Inne składniki dodawane były według
uznania i tak w koszykach - niekiedy pokaźnych rozmiarów mogły znaleźć się: sól, kiełbasy własnego wyrobu, pasztet
z królika, babki, zajączek z ciasta, strucla z makiem, strucla
z orzechami, kołocz lub kołoczki. Koszyk przykrywano białą
haftowaną serwetką i ozdabiano mirtem. Po powrocie z kościoła ze święconką należało trzy razy obejść dom dookoła
żeby się darzyło i nie zabrakło przez cały rok jedzenia. Zwyczaj święconki na dobre przyjął się na Śląsku dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. W Wielką Sobotę odbywało
się też święcenie ognia i wody. Po poświęceniu ognia kapłan
zapalał świecę paschalną a od niej zapalano świece, które
miały służyć do odpędzania burzy i towarzyszyć konającym.
Następnie kapłan święcił wodę, która służyła do poświęcenia
domów oraz obejść by odpędzić złe moce.
Wielka Niedziela miała przebieg uroczysty i poważny. Spędzano ją w gronie rodzinnym już rano gromadnie udając się

do kościoła. Po rezurekcji odbywały się wyścigi furmanek bo
stary przesąd mówił, że kto pierwszy wróci do domu, ten
najwcześniej ukończy żniwa. Po powrocie do domu z siadano
do śniadania wielkanocnego. Po długich tygodnia postu
wszyscy chcieli najeść się wreszcie do syta. Na stole przykrytym wedle zwyczaju białym obrusem na środku stał wieniec
wielkanocny posypany makiem, w którego środku leżały kroszonki zaś dokoła ułożone były: chleb drożdżowy, plecionki
z posypką, szynka gotowana, szynka surowa, wędzony gotowany boczek, leberka (wątrobianka), polerki (parówki), domowe kiełbasy, sczoder, chleb świąteczny, masło, chrzan,
musztarda. Następnie wnoszono ciasta. W pierwszy dzień
świąt wielkanocnych ograniczano się do podawania "dań bez
dymu" (potraw zimnych): w niedzielę wielkanocną nie wolno
było rozpalać "wielkiego ognia", należało też ograniczyć do
minimum wszelkie prace domowe. Dopiero po I wojnie światowej na wielkanocnym stole pojawił się żur podawany
z jajkiem.
W rodzinach ubogich drogie wędliny zastępowano jajecznicą
lub jajecznikiem a z ciast pojawiała się plecionka albo kołocz
z posypką. Z napojów podawano bonkafyj (kawę prawdziwą), tyj (herbatę), wino domowej roboty i piwo. W ubogich
rodzinach pito kawę zbożową i swojski tyj - herbatę ziołową
sporządzoną z kilku gatunków ziół. Na stołach magnackich
pojawiały się pieczone i wędzone szynki, kiełbasy, mięsa,
w tym dziczyzna. Obowiązkowe było pieczone prosię i barwione szafranem baby drożdżowe z migdałami, owcami
w cukrze i bakaliami. Zwyczaj dzielenia się jakiem na Górnym Śląsku był praktykowany w niewielu rodzinach. Jeśli w
rodzinie były dwie lub więcej panien, zderzały się jajkami ta, której jako się rozbiło pierwsza miała wyjść za mąż.
Resztki ze śniadania wielkanocnego oraz kawałki ciasta
świątecznego dodawano do paszy dla bydła. Część skorupek
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z poświęconych jajek dawano kurom, aby dobrze niosły,
część zakopywano, aby ziemia dobrze rodziła a część drobno
kruszono i rozsypywano po kątach domostwa, by szczury
i myszy się nie lęgły. Kawałki święconego mięsa dawano
kotom i psom, aby nie chorowały na wściekliznę.
Po śniadaniu wielkanocnym, które trwało niekiedy do późnego południa, dzieci szły na poszukiwanie przygotowanego
wcześniej przeważnie przez ojca lub dziadka w ogrodzie, na
łące czy też pobliskim lesie "zajęczego gniazda" z pisankami
i łakociami. Zwyczaj ten pochodzi z Niemiec a na terenie
Górnego Śląska przyjął się po I wojnie światowej. Wielkanocny poniedziałek w przeciwieństwie do poważnego pierwszego dnia Wielkiej Nocy był dniem odwiedzin i zabaw. Najbardziej znaną i praktykowaną po dziś dzień zabawą był dyngus. Oblewanie wodą uważano za przejaw sympatii, podobania się i wyróżnienia. Dziewczyna, która była najbardziej
mokra miała powody do dumy, bo oznaczało to, że najbardziej podoba się kawalerom. Ominięcie przez dyguśników
domu, w którym mieszkała panna na wydaniu traktowane
było jako dyshonor dla całej rodziny. Tak więc dyngus był
swoistą oceną atrakcyjności danej panny na rynku matrymonialnym. Panny obdarowywały dynguśników kroszonkami,
których kolory miały znaczenie informacyjne o nadziejach
dziewczyny.
Dla tego wybranego kroszonka między misternymi wzorami
miała często wypisaną sentencję, wierszyk czy też deklarację
miłosną. Często dyguns stawał się okazją do rozpoczęcia oficjalnych zalotów. Dawniej częstowano też dydguśnków
szczodrem lub obdarowywano małymi barankami lub zajączkami z ciasta. Dygnus trwał cały dzień a kolejnymi powodami do oblewania były wizyty krewnych i znajomych, które
w tym dniu były zwyczajowym obowiązkiem. Obiad w drugi
dzień świat wielkanocnych podobny był do innych świątecznych i niedzielnych obiadów. Podawano: nudelzupę lub rosół
z kostką jajeczną, kluseczkami z szynki lub kluseczkami
z wątroby, schab pieczony lub sztygarski, rolady śląskie, jaskółcze gniazda, pieczeń husarską, pieczeń wołową, pieczeń
wieprzową, królika sporządzonego na różne sposoby. Pieczony król (królik) był ulubionym daniem świątecznym Ślązaków. Hodowla królika była kiedyś na Śląsku bardzo rozpowszechniona ze względu na tani, łatwy chów i smaczne mięso. Do mięsa podawano, ziemniaki, kluski, kiszoną kapustę,
modrą kapustę, marchew zasmażaną. W uboższych rodzinach
z mięs podawano kurę lub koguta pieczonego lub duszonego
czy karminadle. Na deser serwowano szpajzę cytrynową
i świąteczne ciasta: babki, struclę z makiem, struclę z orzechami, kołocz, kołaczyki, nadziewane rożki oraz napoje
i napoje alkoholowe nisko i wysokoprocentowe. Kolacja
składała się z wędlin pozostałych ze śniadania wielkanocnego, szałotu kartoflanego z boczkiem wędzonym, sałatki jarzynowej z majonezem podawanej do kiełbas na ciepło lub
ciepłej gotowanej szynki podawanej z kapusta z grochem.
https://www.kuchnia-slaska.pl/obyczajowosc/st-wielkanocny/

JESZCZE WIELKA OC

Ogłaszamy ogólnomiejski konkurs
na „Rydułtowika Roku 2019”.
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
04 maja do 15 czerwca b.r. Organizatorem konkursu
jak co roku jest Towarzystwo Miłośników Rydułtów.
TOWARZYSTWO MIŁOŚ IKÓW RYDUŁTÓW

Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47
tel. +48 604 388 354

Składamy najserdeczniejsze
życzenia urodzinowe
kwietniowym solenizantom!!
A są to:
1. Adamczyk Leszek,
2. Freiwald Tomasz,
3. Freund-Konieczny Bożena
4. Jeszka (Paprotny) Katarzyna
5. Klimanek Jerzy,
6. Kołodziej Alicja,
7. Kubik Anna,
8. Otawa Jolanta,
9. Paprotny Franciszek,
10. Paszenda Krystyna
11. Pawlus Andrzej,
12. Połomski Andrzej,
13. Połomski Jan,
14. Sikora Alfred,
15. Widera Krystyna,
16. Zając Andrzej,
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2) Rewitalizacja Osiedla Karola

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA
i URZĘDU
za okres od 20 lutego 2020r. do 25 marca 2020r.

Referat Inwestycji
1. MODER IZACJA ULICY OFIAR TERRORU
Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe TRANSKOM Robert Białdyga z Jaroszowa - na podstawie
uzgodnionej koncepcji tymczasowej organizacji ruchu opracował projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Pismem z dnia 12 marca zwrócił się z prośbą o jego zaopiniowanie.
Wobec zaistniałej sytuacji odnośnie koronowirusa spotkanie
z mieszkańcami i przedsiębiorcami zainteresowanymi w sprawie
prowadzenia robót budowlanych na ulicy Ofiar Terroru, które miało
odbyć się 12 marca, nie doszło do skutku. Wobec czego w dniu 17
marca na stronie internetowej Miasta został zamieszczony do wglądu
projekt tymczasowej organizacji ruchu z podziałem na etapy realizacyjne.
Wartość robót budowlanych: 4 477 856,91 zł
Termin wykonania: 30 czerwca2021 r.

Wykonawca robót budowlanych - firma CELMAR spółka z o.o.
z Bytomia rozpoczęła roboty budowlane Dokonano rozbiórek ogrodzeń, koniecznych do wykonania kanalizacji deszczowej na Osiedlu
Karola oraz zrealizowała przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 160
i Ø200 mm w rejonie budynków: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Następnie
przystąpi do wykonania kanalizacji sanitarnej.
Termin realizacji umowy: 30 listopad 2020.
Wartość umowy: 2 733 177,31 zł.
W etapie II rewitalizacji Osiedla Karola w dniu 24 lutego przekazano
teren budowy wykonawcy robót - firmie Szczyrba s.c. z Rogowa.
Trwa zatwierdzanie materiałów branży sanitarnej.
Termin realizacji umowy: 30 listopad 2020 r.
Wartość robót budowlanych: 419 967,84 zł.
3. PRZEBUDOWA TERE U PRZY ZBIOR IKU WOD YM
„MACH IKOWIEC" CELEM UTWORZE IE MIEJSCA
USŁUG SPOŁECZ YCH – ETAP II
Ogłoszony został przetarg na realizację zadania. Inwestycja będzie
realizowana w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 24 marca
nastąpiło otwarcie ofert.
4. ROZBUDOWA i MODER IZACJA BUDY KU URZĘDU
MIASTA
Trwają roboty budowlane wykonywane przez Konsorcjum:

2.
REWITALIZACJA
OSIEDLA
KAROLA
WRAZ
z UTWORZE IEM MIEJSCA USŁUG SPOŁECZ YCH PRZY
ZBIOR IKU
WOD YM
MACH IKOWIEC
W RYDUŁTOWACH
1) Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym „Machnikowiec" utworzenie miejsca usług społecznych
Stan zaawansowania robót:
•
trwają prace związane z wykonaniem fundamentu pod pergolę,
•
kontynuowane są prace związane z wykonaniem murów oporowych i schodów,
•
kontynuowane są roboty brukarskie związane z wykonaniem
chodnika wokół zbiornika,
•
wykonano prace związane z instalacjami obsługującymi tężnię, następnie zostaną wykonane prace związane z montażem
konstrukcji,
•
wykonano prace związane ze zbiornikiem wodnym – umocniono skarpy, wykonano plażę,
•
wykonano instalację przyłączeniową kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej.
Terminy pośrednie umowy dotyczące robót budowlanych:
•
wykonanie robót budowlano -montażowych do dnia 31 maja,
•
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30 czerwca.
Wartość umowy: 3 629 115,00 zł.
Funkcję Inspektora nadzoru pełni Piotr Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Wartość umowy: 29 520,00 zł brutto.
Termin realizacji umowy: do dnia 30 czerwca.

•

lider konsorcjum Jerzy Brzoska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T"
Jerzy Brzoska z siedzibą w Czernicy

•

partner konsorcjum: Grupa MJM Sp. z o.o. Z Czernicy.

Trwają roboty związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych, dokonano wymiany stolarki okiennej w starym budynku na
parterze, z zastosowaniem szyb odpornymi na przebicie lub rozbicie.
Prowadzone są prace związane z układaniem płytek w węzłach sanitarnych w nowej części.
Termin realizacji umowy do dnia 30 września.
Wartość umowy: 4 310 750,9 zł
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni „Mrozek Grzegorz
doradztwo budowlane usługi G. Mrozek" z siedzibą w Gaszowicach.
Termin realizacji umowy: 30 październik.
Wartość nadzoru inwestorskiego: 39 601,81 zł
5. MODER IZACJA ULICY ZYGMU TA KRASIŃSKIEGO
W dniu 3 marca nastąpiło otwarcie ofert na roboty budowlane. Wpłynęło 7 ofert cenowych od 463 230,44 zł do 625 085,30 zł. Trwa badanie ofert.
W odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego złożono jedną ofertę na kwotę
3 628,50 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnić
będzie firma IMPERO Stefan Fiszer z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
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6. MODER IZACJA ULICY OWEJ
Uzyskano stosowne zezwolenia, wydane przez Starostę Wodzisławskiego na wykonanie robót drogowych.
7. MODER IZACJA UL. KAROLA MIARKI
Trwają roboty budowlane. Wykonawca robót przedstawił kosztorys
dla robót zamiennych związanych z konstrukcją drogi. W trakcie prowadzenia robót ziemnych na projektowanej głębokości natrafiono na
bardzo niestabilny grunt. W związku z tym zaproponowano, by zamiast warstwy mrozoodpornej z pospółki zastosować stabilizację
podłoża cementem z pospółki grubości 20 cm.
Termin realizacji umowy do dnia 31 lipca.
Wartość umowy na roboty budowlane: 305 287,01 zł.
Wartość umowy na nadzór inwestorski: 2 750,00 zł.
8. PRZYŁĄCZE IE BUDY KÓW MIESZKAL YCH A OSIEDLU KAROLA DO CIEPŁOCIĄGU WRAZ Z ICH TERMOMODER IZACJĄ
Miasto uzyskało dofinansowanie na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, które obejmuje:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic oraz ścian przy gruncie,
- ocieplenie wełną mineralną dachów wraz z wymianą konstrukcji
dachów,
- ocieplenie styropianem podłóg drewnianych na gruncie,
- wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na
okna i drzwi o lepszym współczynniku przenikania ciepła,
modernizację systemu grzewczego wszystkich budynków przez podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej: wykonanie instalacji
ciepłej wody użytkowej poprzez montaż podgrzewaczy elektrycznych.

9. POPRAWA EFEKTYW OŚCI E ERGETYCZ EJ
MIESZKAL YCH BUDY KACH KOMU AL YCH

9
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W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania
związanego z termomodernizacją 14 budynków komunalnych przystąpiono do przygotowania materiałów przetargowych. Jako pierwszy
ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji 4 budynków komunalnych:
•
ul. Plebiscytowa 37
•
ul. Radoszowska 123
•
ul. Gen. J. Bema 103 A
•
ul. Barwna 1
10.
ZABUDOWA
URZĄDZEŃ
SPORTOWYCH A TERE IE ROSiR

REKREACYJ O-

W odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej złożono dwie oferty na kwotę 9 717,00 zł
i 7 380,00 zł brutto. Najtańszą ofertę złożyło biuro Studio Architektury
Bober za kwotę 7 380,00 zł. W najbliższym czasie zostanie zawarta
umowa.
11. BUDŻET OBYWATELSKI: Drugie życie – modernizacja placu zabaw przy ul. Traugutta
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
projektowej złożono dwie oferty na kwotę 9 717,00 zł i 6 396,00 zł
brutto. Najtańszą ofertę złożyło biuro Studio Architektury Bober za
kwotę 6 396,00 zł. W najbliższym czasie zostanie zawarta umowa.
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KARTKA Z KALE DARZA

Kalendarium
Kwiecień
1.IV.1805 - urodził się Hans Christian Andersen, duński bajkopisarz
3.IV.1897 - urodził się ksiądz Wojciech Urban, dawny proboszcz parafii Rydułtowy
30.IV.1904 - urodził się Wiktor Brzezina, dawny dyrektor LO
8.IV.1909 - zmarła Helena Modrzejewska, sławna aktorka
27.IV.1909 - powstała rydułtowska Straż Pożarna
14.IV.1914 - urodziła się dh. Jadwiga Jeż-Kupkowa, z-ca Komendantki drużyn
żeńskich - nauczycielka SP1
4.IV.1915 - urodził się Izydor Brachmański, długoletni organista przy parafii Sw.
Jerzego
16.IV.1936 - urodził się Józef Strokocz, nauczyciel SP1, autor książki „Historia
Sportu w Rydułtowach”
20.IV.1945 - zginął na morzu dh. Jan Bojdoł IV Komendant Hufca ZHP Rydułtowy
12.IV.1961 - pierwszy lot kosmiczny Jurija Gagarina
od kwietnia 1993r. Ulicami miasta rozgrywa się bieg im. Margicioka i Hałaczka,
instruktorów ZHP i członków AK
w kwietniu 1994r. p raz pierwszy ukazała się „KLUKA”, gazeta wydawana przez
„Towarzystwo Miłośników Rydułtów”
od kwietnia 1996r. co rok TMR, w współpracy z Urzędem Miasta przyznaje tytuł
„Rydułtowika Roku”. Po raz pierwszy tytuł otrzymali: Urszula Matuszek, Ewald
Brzezinka, Alojzy Musioł i Stanisław Brzęczek
12.IV.1997 - przy parafii Św. Jacka oddano do użytku okazały „Dom Parafialny”
2.IV.2005r. - zmarł papież Jan Paweł II

zebrał: Stanisław Brzeczek

ZIOŁA
Zioła o właściwościach przeciwwirusowych
Czy wiecie, że istnieje ponad 400 różnych wirusów, które mogą powodować infekcje, w tym przeziębienie, grypę, zapalenie wątroby, mononukleozę i aids (zakażenie wirusem HIV)? W obecnym czasie najbardziej interesującym nas wirusem jest oczywiście koronawirus (COVID19). Czy jest
możliwość wzmocnić naszą odporność, na tyle by pomogła nam przetrwać
ten stosunkowo ciężki okres?
Uwaga wstępna - zalecenia odnośnie koronawirusa
Musimy zaznaczyć to na wstępie - w obecnej sytuacji, poniższe zioła mogą
co najwyżej wzmocnić odporność, bądź wspomóc leczenie stanu ewentualnej infekcji. W żadnym wypadku nie powinny być stosowane jako leki
same w sobie. Pamiętajmy że ze względu na poważną sytuację, musimy
zachować szczególną odpowiedzialność społeczną. Więc jeśli tylko czujesz
jakiekolwiek objawy zakażenia (podwyższona temperatura, kaszel) postaraj się ściśle trzymać oficjalnych zaleceń ministerstwa zdrowia, które znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus
Zioła mogą wesprzeć Twój stan odpornościowy, jednakże nie powinny być
stosowane jako podstawowy lek w infekcji, a już na pewno nie w obecnie
panującej sytuacji. Pamiętajcie, że "herbatki na koronawirusa" i inne ustrojstwa to obecnie sposób zarobienia na panice które nic nie dadzą, a jest duża
szansa że wręcz pogorszą sytuację!
Mocno apelujemy o rozsądek! Nie chodzi już o zdrowie pojedynczych

jednostek, tylko o zdrowie całego społeczeństwa!
Nie należy panikować i szykować się na koniec świata. Nie należy
również lekceważyć sytuacji. Należy zachować zdrowy rozsądek. Jeśli
tylko nie masz zaburzeń odporności i jesteś młodym dorosłym, dbającym o
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higienę - bezpośrednie zagrożenie nie jest poważne. Należy jednak zwrócić
uwagę na perspektywę osób które są w grupie zagrożenia - starszych czy
osób z naturalnie, lub sztucznie (z powodu chorób) obniżoną odpornością.
Przechodząc chorobę całkowicie bezobjawowo, możemy nieświadomie
zarazić i taką osobę co jest sednem całego zagrożenia. To właśnie ze względu na takie osoby, powinniśmy stanąć na wysokości obywatelskiego zachowania i zachować szczególną uwagę i dostosować się do wytycznych stawianych przez służby publiczne.
Czym właściwie jest wirus?
Wirus jest małym, wręcz mikroskopijnym, czynnikiem zakaźnym, który
może replikować tylko wewnątrz żywych komórek innych organizmów.
Wirusy mogą infekować wszelkiego rodzaju organizmy żywe - ludzi,
zwierzęta, roślin i mikroorganizmy, w tym bakterii i pierwotniaki. Znajdują się one w prawie każdym ekosystemie na Ziemi i są najbardziej obfitym
rodzajem istot biologicznych.
Wirusy zostały opisane jako "organizmy na krawędzi życia", ponieważ
przenoszą materiał genetyczny, reprodukują i ewoluują przez selekcję
naturalną, ale nie mają struktury komórkowej, którą należy posiadać, aby
zostać uznanym (w świetle nauki) za żywy organizm.
Istnieje wiele sposobów rozprzestrzeniania się wirusa. U zwierząt wirus
przenosi się głównie przez owady pijące krew (komary, kleszcze, pchły).
Niektóre wirusy, takie jak wirus grypy, są rozprzestrzeniane przez kaszel
i kichanie. Wirusy, powodujące wirusowe zapalenie żołądka i jelit
(biegunka zakaźna) są przenoszone drogą doustną (co jest wynikiem złego
stanu sanitarnego lub nieprzestrzegania zasad higieny) i są przekazywane
od osoby do osoby poprzez kontakt bezpośredni lub wchodzą do organizmu przez żywność i wodę. HIV jest jednym z kilku wirusów przenoszonych przez kontakty seksualne i narażenie na kontakt z zakażoną krwią.
Dlatego krew, której używa się do przetaczania np. w trakcie operacji, jest
bardzo dokładnie badana przed jej podaniem.
Straszną rzeczą dotyczącą zarażenia wirusowego jest to, że antybiotyki
niestety zupełnie nie działają.
Czym zatem są zioła przeciwwirusowe?
Zioła przeciwwirusowe hamują rozwój wirusów. Mogą być stosowane
w leczeniu infekcji bez zachowania szczególnych środków ostrożności,
ponieważ są nieszkodliwe i zazwyczaj powodują niewielkie lub niegroźne
skutki uboczne. Wiele ziół przeciwwirusowych pobudza układ odpornościowy, co pozwala organizmowi na atak wirusowych patogenów. Może to
być nawet lepsze niż atakowanie określonych patogenów, które są celem
leków przeciwwirusowych, ponieważ patogeny mutują w czasie i stają się
mniej podatne na leczenie konkretnymi substancjami.
Zioła przeciwwirusowe nie tylko zwalczają infekcje wirusowe, pobudzają
układ odpornościowy i działają prewencyjnie, ale mają wiele innych korzyści zdrowotnych, takich jak wspomaganie układu sercowonaczyniowego, pokarmowego, regulowanie poziomu cukru. Wykazują
także działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.
Czarny bez
Elderberry (czarny bez) ma długą, bogatą historię zastosowania terapeutycznego przez wiele kultur, w różnych częściach świata. Walczy z infekcjami, w tym grypą, opryszczką, zakażeniami wirusowymi i zakażeniami
bakteryjnymi. Badania opublikowane w Journal of Alternative Medicine
potwierdzają, że preparaty z czarnego bzu mogą być używane do leczenia
grypy typu A i B. Jest to ważna informacja ze względu na jego skuteczność w kuracji wszystkich szczepów wirusa grypy, które zostały przetestowane, wyniki kliniczne, jego niski koszt i brak działań niepożądanych.
Większa część tej niezwykłej rośliny może być wykorzystywana w medycynie - kwiaty, kora, korzenie i liście są często używane ze względu na ich
niesamowite korzyści zdrowotne.
Echinacea
Echinacea (w Polsce zwana również jeżówką) stała się jednym z najlepiej
sprzedających się ziół wszechczasów; to dlatego, że regularne użycie echinacei jest korzystne dla wsparcia układu immunologicznego i ogólnego
stanu zdrowia. Istnieją dowody sugerujące, że fitochemikalia zawarte
w echinacei mają zdolność zmniejszania infekcji wirusowych i nowotworów. To potężne zioło zawiera związek zwany echinaceiną, które hamuje
bakterie i wirusy przed penetracją zdrowych komórek oraz replikacją.
To znacznie zmniejsza ryzyko zarażenia jakimkolwiek rodzajem infekcji
podczas zażywania echinacei.
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Niektóre korzyści echinacea obejmują także: zdolność łagodzenia bólu,
zmniejszenia stanów zapalnych, poprawy stanu skóry, leczenia problemów
górnych dróg oddechowych, a także poprawy zdrowia psychicznego.
Calendula (nagietek lekarski)
Płatki kwiatów rośliny nagietka lekarskiego, były używane do celów leczniczych od co najmniej XII wieku. To przeciwwirusowe zioło ma w sobie
duże ilości flawonoidów, które są antyoksydantami roślinnymi, które chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowane wolnymi rodnikami; zwalcza również wirusy, stany zapalne i bakterie. Suszone płatki rośliny są używane w nalewkach, maściach i naparach w celu leczenia infekcji, oparzeń,
ran i przyspieszenia gojenia.
Czosnek
Eksperymenty niejednokrotnie wykazały, że czosnek - lub konkretne związki chemiczne (allicyna) znalezione w czosnku - jest bardzo skuteczny
w niszczeniu niezliczonych mikroorganizmów odpowiedzialnych za niektóre z najczęstszych i najrzadszych infekcji, w tym gruźlicę, zapalenie płuc,
pleśniawki i opryszczkę. Ze względu na jego właściwości przeciwwirusowe, czosnek może być stosowany w leczeniu infekcji oczu i jako naturalny
środek do zapobiegania infekcji ucha.
Niektóre ważniejsze korzyści czosnku obejmują jego zdolność do zmniejszania ryzyka wystąpienia raka, kontrolowania nadciśnienia tętniczego,
poprawę kondycji układu sercowo-naczyniowego i zwalczania wypadania
włosów.
Astragalus Root (korzeń traganka)
Ziele Astragalus, kolejne silne zioło przeciwwirusowe, jest wykorzystane
w tradycyjnej medycynie chińskiej od wieków, a jego głównym zastosowaniem jest wzmacnianie układu odpornościowego organizmu. Badania naukowe wykazały, że traganek ma właściwości przeciwwirusowe i stymuluje
układ odpornościowy, co sugeruje, że może pomóc zapobiec przeziębieniu
lub grypie.
W badaniu z 2004 r. Oceniono wpływ traganka na wirus opryszczkowy
typu 1 i stwierdzono, że zioło ma oczywistą i niepodważaloną skuteczność
hamowania jego rozwoju. Inne badanie opublikowane w czasopiśmie chińskim Journal of Medical Sciences stwierdziło, że traganek jest w stanie
zahamować wzrost wirusa Coxsackie B u myszy. Astragalus ma również
właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne i jest stosowany na skórze
w celu pielęgnacji rany. Jest to również jedno z siedmiu znanych ziół adaptogennych, które są w stanie obniżyć poziom kortyzolu.
Koci Pazur
Kora i korzeń kociego pazura były używane przez rdzennych mieszkańców
Ameryki Południowej przez wieki do leczenia problemów zdrowotnych,
w tym gorączki, wrzodów żołądka, chorób układu trawiennego i dyzenterię.
Koci pazur działa jest naturalnym lekarstwem na owrzodzenie żołądka oraz
stany zapalne stawów. Wyciąg z kociego pazura jest stosowany także
w weterynarii – kuracji poddawane są między innymi konie wyścigowe.
Koci pazur ma właściwości przeciwwirusowe i jest używany jako naturalny
opatrunek ran. Są również prowadzone badania (we wczesnym stadium)
jego wpływu na wirusa HIV.
To potężne ziele jest także przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Jest stosowany w leczeniu problemów trawiennych, takich jak
wrzody, zespół jelita drażliwego, zapalenie jelita grubego i zespół nerwowego jelit. Najlepszym sposobem konsumowania kociego pazura jest regularne przygotowywanie herbaty ziołowej z łyżeczką tegoż zioła.
Imbir
Medycyna ajurwedyjska od wieków wychwala zdolność imbiru do pobudzania układu odpornościowego do działania. Uważa się, że ponieważ imbir
jest tak skuteczny przy ogrzewaniu ciała, może pomóc złamać akumulację
toksyn w narządach. Znana powszechnie jest też jego zdolność oczyszczenie układu limfatycznego, kanalizacji ściekowej naszego organizmu. Imbir
zapobiega nagromadzeniu toksyn, które sprawiają, że jesteś podatny na
zakażenia wirusowe, grzybicze i bakteryjne. Medyczne korzyści imbiru
obejmują również łagodzenie nudności, uśmierzanie bólu, właściwości
przeciwzapalne i wyrównanie poziomu cukru we krwi (w przypadku osób
cierpiących na cukrzycę).
Korzeń lukrecji
Korzeń lukrecji jest ważnym graczem w leczeniu i zapobieganiu: zapalenia
wątroby typu C, HIV i grypy. Chiński dziennik poświęcony wirologii opublikował przegląd badań, który potwierdza aktywność przeciwwirusową
korzeń lukrecji z powodu zawartości triterpenoidu. Inna publikacja z 2010
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roku potwierdza działanie przeciwutleniające lukrecji, zwalczanie wolnych
rodników i efekty immunostymulacji.
Ponadto, lukrecja łagodzi ból, pomaga w leczeniu kaszlu i stanu zapalnego
gardła, działa także uszczelniająco na jelita. Może być także pomocna
w przypadku wyczerpania nadnerczy.
Liść oliwny
Liść oliwny ma właściwości przeciwwirusowe. Ma zdolność do leczenia
przeziębień i niebezpiecznych wirusów. Może być pomocny w przypadku
objawów Candida, zapalenia opon mózgowych, zapalenia płuc, zespołu
przewlekłego zmęczenia, zapalenia wątroby typu B, malarii, rzeżączki
i gruźlicy; leczenie infekcji dróg oddechowych, ucha i dróg moczowych.
Jest także dość skuteczną, naturalną metodą leczenia półpaśca.
Badania wykazały, że wyciąg z liści oliwnych skutecznie zwalcza wiele
bakterii powodujących choroby, w tym niektóre wirusy powodujące grypę
i inne zakażenia układu oddechowego. Silne związki znalezione w liściach
oliwnych niszczą organizmy atakujące nasze ciała i nie pozwalają wirusom
replikować i powodować dalszych infekcji. W rzeczywistości liść oliwny
jest tak korzystny dla naszego zdrowia, że leczenie ekstraktami liści oliwnych odwróciło wiele zmian związanych z infekcją HIV-1 w badaniu przeprowadzonym w New York University School of Medicine.
Oregano
Oregano, w celu zastowania medycznego, jest destylowane, aby wyekstrahować olejek eteryczny i zachować jego związki lecznicze. Olejek z oregano jest silniejszy i bardziej skuteczny od niektórych antybiotyków, bez
szkodliwych skutków ubocznych. To dlatego, że oregano zawiera dwa potężne związki, karvacrol i tymol, które mają silne właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. To carvacrol, który odwraca infekcje wirusowe,
a także alergie, nowotwory, pasożyty i choroby powodujące zapalenie.
Wątpisz w siłę tego zioła przeciwwirusowego? Cóż, jest ponad 800 badań
naukowych, które odnoszą się do carvacrol i jego niesamowite korzyści
zdrowotne!
Jak używać ziół przeciwwirusowych?
Herbata ziołowa
Herbaty są świetnym sposobem na uzyskanie przeciwwirusowych korzyści
z wymienionych ziół, każdego dnia, bez jakiegoś specjalnego nakładu pracy. Wystarczy zaparzyć jedną łyżkę ziół w gorącej wodzie przez 5-10 minut. Imbir, na przykład, jest świetny w herbacie ziołowej podawanej po
obiedzie. Wspomaga trawienie i zwalcza wirusy. Echinacea, na przykład,
jest popularną herbatą ziołową, sprzedawaną w większości sklepów spożywczych oraz w aptekach.
apary ziołowe
Ziołowe napary są silniejsze niż herbatki, ponieważ wymagają większej
ilości ziół. Aby zrobić własny napar ziołowy, zaparz filiżankę przeciwwirusowych ziół w wodzie przez około 7 godzin. Trzymaj napar w szczelnie
zamkniętym słoiku i popijaj go na zimno lub po ogrzaniu. Ponieważ napary
są silne, nie pij więcej niż jedną filiżankę dziennie.
Olejki ziołowe
Można przygotować je samodzielnie, jednak jest to dość czasochłonny
proces. Większość ziół można natomiast kupić w formie gotowych olejków.
Należy wykorzystywać je zgodnie z zaleceniami producenta.
Możliwe działania niepożądane i interakcje z innymi lekami
Jeśli używasz naparów lub olejków eterycznych, pamiętaj, że produkty są
bardzo silne i nie powinny być stosowane przez dłuższy czas. Jeśli korzystasz z tych naturalnych środków leczniczych w celu skorzystania ich właściwości przeciwwirusowych, nie spożyj ich przez więcej niż dwa tygodnie.
Dbanie o przerwę pomiędzy długim przyjmowaniem danej substancji jest
niezwykle ważne. Jeśli jesteś w ciąży, bądź ostrożna w użyciu olejków
eterycznych i skonsultuj się z lekarzem prowadzącym ciążę, zanim po nie
sięgniesz.
Niektóre z tych ziół przeciwwirusowych oddziałują z lekami. Dlatego warto
przede wszystkim porozmawiać z lekarzem oraz zapoznać się ze specyfiką
danego zioła.
https://www.muscle-zone.pl/blog/wzmocnij-swoj-uklad-immunologiczny-za-pomoca-ziol-owlasciwosciach-przeciwwirusowych/
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rożeją woda i (drastycznie) ścieki w PWiK Wodzisław.
11.03.2020 w Biuletynach Informacji Publicznej gmin,
zasilanych w wodę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Wodzisławiu pojawiły się ogłoszenia
o zatwierdzeniu nowych taryf za wodę i ścieki. W przypadku ścieków
wzrost jest drastyczny. Nowe taryfy wchodzą w życie już 17 marca.
O tym, że klientów PWiK Wodzisław czeka podwyżka taryf, wiadomo
było już od kilku miesięcy. W listopadzie ubiegłego roku prezes PWiK
Wiesław Blutko zapowiadał, że szykuje się "dość istotna" podwyżka
opłaty za ścieki. Docierały do nas informacje, że taryfa za odbiór ścieków może wynosić powyżej 9 zł. Blutko tych informacji nie chciał
nam potwierdzić, twierdząc, że trwają jeszcze ustalenia.
Tymczasem z opisu nowej taryfy wynika, że została ona opracowana
już w październiku 2019 r. Ma obowiązywać przez najbliższe 36 miesięcy. Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy stawka za
wodę wyniesie 5,84 zł/m3, zaś abonament 13,63 zł/m-c. W drugim
roku obowiązywania taryfy, woda zdrożeje do 5,88 zł/m3, a abonament do 13,82 zł/m-c. W trzecim roku obowiązywania taryfy cena
wody wzrośnie do 5,96 zł/m3, a abonament do 13,96 zł/m-c. Jeśli
faktura dostarczana będzie w formie elektronicznej, to wówczas kwoty
abonamentu będą nieco niższe: 12,55 zł w pierwszym roku obowiązywania taryfy, 12,74 zł w drugim roku i 12,88 zł w trzecim roku.
W ostatnich trzech latach woda kosztowała 5,61 zł/m3, zaś opłata
abonamentowa wynosiła 9,76/m-c (faktura elektroniczna) lub 10,84 zł
(faktura papierowa).
Znacznie bardziej uderzy po kieszeni właścicieli gospodarstw podwyżka opłaty za odbiór ścieków. Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania
nowej taryfy, stawka za ścieki wyniesie 9,02/m3, a abonament 4,21 zł/
m-c. W drugim roku obowiązywania taryfy będzie to już odpowiednio
9,18 zł/m3 ścieków i abonament 4,60 zł/m-c. W trzecim roku obowiązywania taryfy stawki wyniosą aż 9,50 zł/m3 ścieków i 4,9 zł/m-c
opłata abonamentowa. W tym przypadku nie będzie miało znaczenia,
czy faktura jest dostarczana w formie papierowej czy elektronicznej stawka abonamentu jest jednakowa.
W ostatnich trzech latach stawka za odbiór ścieków wynosiła 7,58 zł/
m3, a opłata abonamentowa spadała z 3,49 zł do 3,38 zł/m-c.

W

ybuch gazu w Pszowie eksplozja wyrwała okna z
mieszkania. Około godziny 17.00 12 marca,
mieszkańcy osiedla Kościuszki w Pszowie usłyszeli głośny huk i dźwięk tłuczonego szkła. Okazało się, że w jednym z
mieszkań doszło do eksplozji, która wyrwała okna i część elewacji.
Prawdopodobną przyczyną eksplozji był wyciek gazu z instalacji.
Wybuch w mieszkaniu na drugim piętrze był tak silny, że na chodnik
poleciały okna i fragmenty elewacji budynku. Na szczęście nikt nie
przechodził w tym miejscu. Na miejsce zadysponowano 7 zastępów
strażaków, w tym z JRG Rydułtowy, JRG Wodzisław, OSP Krzyżkowice, OSP Pszów, OSP Zawada. Miejsce zdarzenia zabezpieczyli także
pracownicy pogotowia gazowego, a zespół ratownictwa medycznego
udzielił pomocy osobie poszkodowanej. Według wstępnych informacji
obyło się na niewielkich obrażeniach. Strażacy ustalają przyczyny
eksplozji. Jak się później okazało, to nie gaz, a gaszenie pożaru tłuszczu zimną wodą było przyczyną potężnej eksplozji. Do działań ratowniczych zadysponowano łącznie 8 zastępów strażaków. Poszkodowany
został 57-letni lokator mieszkania.
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rząd Miasta w Rydułtowach z ograniczeniami dla interesantów. W związku z odnotowanymi przypadkami koronawirusa na terenie województwa śląskiego apelujemy
o ograniczenie odwiedzania miejsc użyteczności publicznej. W Urzędzie Miasta Rydułtowy wdrożone zostały działania mające
na celu ograniczanie kontaktu z klientami.
- Zwracamy się z prośbą o to, aby załatwiać sprawy zdalnie - telefonicznie, za pośrednictwem skrytki ePUAP, drogą mailową - apelują
urzędnicy z Rydułtów.
Telefonicznie pracownicy będą dostępni dla interesantów, by służyć
pomocą, a dopiero po umówieniu się z urzędnikiem podczas rozmowy
telefonicznej może zostać ustalony termin spotkania.
Przed ewentualnym wejściem do budynku urzędu każdy zostanie poddany badaniu temperatury. Wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz
gminy mogą być regulowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Od 16 marca kasa w Urzędzie Miasta Rydułtowy będzie zamknięta.
- Załatwiajmy osobiście jedynie sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki.
Pamiętajmy aby zachować spokój, rozwagę, a przede wszystkim życzliwość - informują w UM Rydułtowy.

W

Rydułtowach: zajęcia, spektakle, mecze, wydarzenia
jubileuszowe, zamknięte instytucje kultury, punkty
usługowe. Działalność wielu instytucji w Rydułtowach
jest zawieszona całkowicie, częściowo lub realizowana
telefonicznie i on-line. Odwoływano spektakle, mecze i inne wydarzenia sportowe, uroczystości, wydarzenia jubileuszowe różnych instytucji.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Rydułtowska
Fikołkowania RAFA pozostają zamknięte do odwołania.
aprzód Spółka z o.o. zamyka Biuro Obsługi Klienta od 13 do 28
marca 2020. Kontakt pod numerem telefonu 32 4577083.
Od 12 marca do odwołania zawieszona została działalność RCK Feniks.
Zostają zawieszone stacjonarne dyżury lokalnego specjalisty ds. zarządzania projektem "Łączymy z energią..." na terenie Miasta Rydułtowy.
W związku z powyższym zostają wprowadzone dyżury telefoniczne,
tel. 661 887 470
LUX MED odwołuje badania w mobilnej pracowni mammograficznej, które miały odbyć się w miejscowości Rydułtowy w dniu 25 marca. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pań przekładamy badania na
terminy późniejsze, o których będziemy informować na bieżąco.
Wszystkie Panie zarejestrowane na badania mammograficzne zostaną
powiadomione o zmianie terminu. Otwarcie mobilnych punktów obsługi jest nieaktualne.
Do końca marca 2020r. odwołane zostały wszystkie konsultacje prowadzone w ramach punktu konsultacyjnego dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Zdrowe Rydułtowy”.
Targowisko miejskie będzie nieczynne, aż do odwołania.
Od 12 marca 2020 BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA!
PG iG Obrót Detaliczny odwołuje dyzur dla mieszkańców, który
miał się odbyć 31 marca. 16.03.2020

P
T

GG wstrzymuje oględziny szkód górniczych. Z uwagi na
zaistniałą sytuację zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2,
Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW do końca
marca br. , ogranicza do niezbędnego minimum obsługę
spraw w zakresie szkód górniczych, poprzez wstrzymanie przeprowadzenia w terenie oględzin, przekazania i odbioru robót.
eleporady dla pacjentów w poradniach specjalistycznych
PPZOZ. Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu
Zdrowia w poradniach specjalistycznych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim udzielane są teleporady. Dotyczy to pacjentów,
kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej zgodnie
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z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym.
Teleporady udzielane są pod numerami telefonów:
Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim
32 4591 747, 32 4591 791, 32 4591 797
Zespół Poradni Specjalistycznych w Rydułtowach
32 4592 535, 32 4592 526

W
M

Rydułtowach śluby cywilne bez udziału gości. W celu
zapewnienia ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że śluby cywilne w Rydułtowach udzielane będą tylko w obecności pary młodej,
świadków i tylko w siedzibie USC. 17.03.2020
OPS w Rydułtowach
pomaga seniorom i osobom w kwarantannie.Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające
w izolacji (zgłoszone do SANEPIDU)
w szczególności osoby samotne, chore,
seniorzy, które nie mogą korzystać
z pomocy najbliższego otoczenia (rodziny, sąsiadów) w celu uzyskania
pomocy w formie żywności, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 032 45 74 797 w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rydułtowach lub na adres: kancelaria@mopsrydultowy.pl.

W

ażne informacje
dla
pacjentów
wodzisławskiego
szpitala i ich bliskich. Z uwagi na stan zagrożenia
epidemicznego Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
wprowadza zmiany organizacyjne w relacjach z osobami spoza szpitala. Wszystko po to, by maksymalnie ograniczyć ryzyka dla pacjentów
i pracowników PPZOZ.
Dokumentacja medyczna:
Pacjenci i ich osoby najbliższe, pełnomocnicy (osób, które są upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej), chcący uzyskać dostęp do
dokumentacji medycznej proszeni są, aby korzystali z wniosku o udostępnienie dokumentacji zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala. Wniosek jest dostępny na stronie: http://zoz.wodzislaw.pl/dlapacjenta/przydatne-linki/
Wypełniony zeskanowany wniosek należy przesłać na adres mailowy:
statystyka@zoz.wodzislaw.pl lub pocztą na adres: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51, 44 – 300 Wodzisław Śl. – z dopiskiem „Wniosek
o wydanie dokumentacji medycznej”.
W przypadku braku możliwości wydruku wniosku, zainteresowane
osoby proszone są o wysłanie odręcznie napisanej prośby wraz z kontaktowym numerem telefonu oraz wskazanie sposobu odbioru
(osobiście lub korespondencyjnie).
Pacjenci składający wnioski osobiście oraz odbierający dokumentację
medyczną proszeni są o udawanie się do punktu wydawania dokumentacji medycznej, zlokalizowanego przy bramie głównej Szpitala
w Wodzisławiu Śl., w byłej poradni rehabilitacyjnej, od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Informacje na temat stanu zdrowia pacjentów:
Wobec wprowadzonego zakazu wstępu do szpitala, informacje na
temat stanu zdrowia pacjentów, będących w stanie ciężkim, wyłączającym kontakt telefoniczny, będą udzielane telefonicznie przez lekarza
zatrudnionego w danym oddziale wyłącznie osobom upoważnionym
w dokumentacji medycznej, po podaniu nr PESEL Pacjenta. W przy-
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padku niemożności kontaktu z lekarzem, możliwe jest pozostawienie
pielęgniarce telefonu do kontaktu z osobą upoważnioną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta.
Paczki dla pacjentów:
Paczki dla pacjentów (odpowiednio oznakowane: imię, nazwisko,
oddział) Szpitala w Wodzisławiu Śl. odbierane są w namiocie przed
wejściem do Izby Przyjęć, codziennie w godzinach od 10.00 do 11.00
oraz od 17.00 do 18.00.
Paczki dla pacjentów (odpowiednio oznakowane: imię, nazwisko,
oddział) Szpitala w Rydułtowach odbierane są codziennie przed wejściem do oddziałów (wezwanie personelu przy użyciu dzwonka).
Zmiany obowiązują do odwołania. Szpital za wszystkie uciążliwości
przeprasza i prosi o zrozumienie. Apeluje o BEZWZGLĘD2E przestrzeganie ww. zasad w trosce o dobro pacjentów szpitali. 20.03.2020

Z

mienia silniki samochodów w... awangardowe meble. Niczym nie wyróżniający się zakład lakierniczy przy Obywatelskiej w Rydułtowach jest miejscem, gdzie od kilku lat
powstają prawdziwe motoryzacyjne cudeńka, będące obiektem pożądania wielu pasjonatów czterech kółek na całym świecie.
Rydułtowianin Ryszard Czyż nadaje drugie życie częściom samochodowym z luksusowych marek. Ryszard Czyż swoje dzieła tworzy
przede wszystkim z silników samochodowych. Pracował już z takimi
markami jak lamborghini, ferrari, mercedesy, bmw, porsche, jaguary,
czy maserati, nad którym obecnie pracuje pasjonat z Rydułtów. Części
wyszykuje na złomowiskach i w sieci. To najczęściej elementy z samochodów i motocykli po wypadkach. Okazuje się, że takie nietypowe gadżety motoryzacyjne są gratką dla kolekcjonerów na całym
świecie.

W
N

Rydułtowach strażacy usuwali beton z jezdni.Którko
przed godz. 9.00 w środę 25 marca strażacy z Rydułtów zostali zadysponowani na ul. Bema, gdzie doszło
do utraty ładunku. Okazało się, że z przejeżdżającej
tamtędy betoniarki na jezdnię wysypał się beton. Choć materiału nie
było dużo, powodował zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów.
Strażacy usunęli beton na długości 10 m i szerokości ok. 0,4 m.
iektórzy górnicy mogą
zostać skoszarowani. Na
razie kopalnie pracują w
miarę normalnie, nie licząc
krótszych zmian i innych środków
ostrożności, które mają zapobiec
przedostaniu się koronawirusa na teren
zakładu. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na którejś kopalni się pogorszy,
niewielka cześć pracowników, newralgicznych dla utrzymania zakładu w
ruchu, zostanie skoszarowana, a reszta trafi na postojowe.
Skoszarowanie – gdyby do niego rzeczywiście miało dojść – ma trwać
tygodnie. Reszta załogi trafi na postojowe na tydzień. Postojowe miałoby charakter rotacyjny - po tygodniu osoby dotąd niepracujące wróciłyby do pracy, a kolejna grupa zostałaby objęta postojem.

A

bp Wiktor Skworc zarządził: msze święte bez wiernych,
również te świąteczne! "Mając na względzie najnowsze
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i
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celebransów, zarządzam aż do odwołania
celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych" - brzmi fragment zarządzenia arcybiskupa katowickiego Wiktora Skworca odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach.

Z
U
P

drowie górników i bezpieczeństwo kopalń to najważniejszy
cel – zapewnia wiceminister Adam Gawęda. - Drodzy górnicy! Ostatnie tygodnie to czas wspólnej walki z koronawirusem. W tej walce wszyscy jesteśmy równi - tak zaczął wiceminister, pełnomocnik Rządu do spraw Restrukturyzacji Górnictwa
Adam Gawęda. 27.03.2020
rząd Miasta w Rydułtowach zmienia godziny pracy. Dla
ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców
miasta Rydułtowy oraz pracowników samorządowych, od
dnia 30.03.2020 roku Urząd Miasta Rydułtowy jest czynny
w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
11:00 i od 13:00 do 17:00. Uwaga ! W dalszym ciągu obowiązuje umawianie się telefoniczne
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undacja JSW przekaże pieniądze wodzisławskiemu szpitalowi.
Wsparcia udzieliły już miasta: Wodzisław Śl. i Radlin. Pomógł
również powiat wodzisławski. Teraz kolejne pieniądze trafią
do wodzisławskiego PPZOZ-u. Tym razem darczyńcą będzie
Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

ydułtowy wsparły działalność szpitala. Przekazano 20 tys.
Zł. Podczas ostatniej sesji rady miasta Rydułtowy radni
przyjęli uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatowego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śląskim i Rydułtowach. Radni byli zgodni, co do przekazania pieniędzy
na działalność szpitala. Jednogłośnie przyjęli uchwałę w tym temacie,
przekazując tym samym kwotę 20 tys. zł, podobnie jak miasto Radlin.
Rydułtowy wsparły szpital w Wodzisławiu i Rydułtowach, który obsługuje na bieżąco mieszkańców miasta.

Z

GK w Rydułtowach ma nowego dyrektora. Został nim Tadeusz Dragon. Tadeusz Dragon urodził sie w Rybniku, mieszka
w Pszowie. Do tej pory zatrudniony był w Urzędzie Miasta
Wodzisławia Śląskiego, gdzie był Naczelnikiem Wydziału
Ochrony Środowiska, wcześniej Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Nowy dyrektor ZGK nie jest nam zupełnie obcy. Od 1992 roku pracował w Urzędzie Miasta Rydułtowy najpierw jako referent, potem inspektor w Referacie Ekologii. Od 2001 r.
był kierownikiem Biura Koordynacji Programów Finansowych, potem
kolejno: naczelnikiem Wydziału Rozwoju i Integracji Europejskiej,
Wydziału Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej, Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych. Równolegle jest akredytowanym
ekspertem Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020
02.04.2020

SZOK w Rydułtowach
wznawia działanie. Od
dnia 1 kwietnia w Rydułtowach zostanie ponownie uruchomiony dla mieszkańców Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK). Odpady będą przyjmooronawirus. Szpital wstrzymuje przyjęcia (poza pediatrią
wane jedynie w środy w godzii nocną i świąteczną opieką) . Z przykrością informujemy,
nach 08:30 - 15:30, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umóże 02 kwietnia wieczorem do Powiatowego Publicznego
wieniu terminu przywozu z pracownikiem PSZOK-u. Zgłoszenia zaZakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
miaru dostarczenia odpadów do PSZOK-u należy dokonywać pod nr Śl. dotarła informacja o dodatnich wynikach badań przeprowadzonych
telefonu: 514 497 562.
wśród pacjentów i personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala
w Wodzisławiu Śl. pod kątem obecności koronawirusa. Oddział ten był
ynajmował
objęty kwarantanną z powodu wykrycia wcześniej przypadku obecności
dom i urząwirusa u jednego z pacjentów. Na godzinę 2:00 potwierdzono 45 przydził w nim
padków, w tym 20 pacjentów oraz 25 osób personelu. Wykonano
plantację
w sumie 71 wymazów. Szpital oczekuje na pozostałe wyniki. Pacjenci
marihuany. Policjanci
z dodatnim wynikiem przekazywani są do szpitali jednoimiennych
z CBŚP w Opolu, wspieraw Raciborzu i Tychach. Personel został odizolowany. Z powodu zaistni przez wodzisławskich
niałej sytuacji od 2 kwietnia godziny 23.00 czasowo zawieszone zostały
mundurowych, zlikwidoprzyjęcia pacjentów w Izbach Przyjęć oraz we wszystkich oddziałach
wali domową uprawę koszpitalnych w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach do odwołania, za wyjątnopi indyjskich i zatrzymakiem Oddziału Pediatrii w Rydułtowach oraz Poradni POZ Nocnej
li 32-letniego plantatora. Policjanci z wodzisławskiej komendy zostali i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu i Rydułtowach.
powiadomieni przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego O sytuacji dyrekcja PPZOZ poinformowała koordynatora wojewódzPolicji Zarządu w Opolu o odkryciu na terenie Rydułtów plantacji mari- kiego, pogotowie ratunkowe oraz ościenne szpitale, a także sanepid. Na
huany. Kryminalni wraz z technikiem kryminalistyki pojechali na ul. terenie szpitala prowadzone jest postępowanie epidemiologiczne. PoRaciborską, gdzie pod wskazanym adresem znajdował się dom jednoro- brano próbki do badań od kolejnych osób. Pomieszczenia poddano
dzinny. Policjanci z CBŚP zwalczający zorganizowaną przestępczość dezynfekcji. Zaostrzono też rygory sanitarno-epidemiologiczne na ponarkotykową wskazali pokój, w którym znajdowała się plantacja. zostałych oddziałach 03.04.2020
W środku znajdował się własnoręcznie zrobiony namiot, w którym,
oprócz 49 krzaków konopi, znalazły się przedmioty służące do jej upra- a podstawie wiadomości z innych mediów zebrała J. Oleś
wy. - Nasi policjanci przystąpili do przeszukania domu, podczas które- https://www.nowiny.pl/Rydułtowy https://www.rydultowy.pl https://
go znaleźli pieniądze, telefony, młynki, tzw. skręta z zawartością suszu www.faceboo.k.com https://www.radio90.pl/tag/rydultowy
i dwa woreczki z marihuaną - przekazuje Marta Pydych, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. Podczas policyjnych czynności, obecny był także 32-letni plantator. - Okazało się, że
mężczyzna pochodził z Kędzierzyna-Koźla, a w Rydułtowach wynajmował dom, w którym zorganizował plantację - dodaje Marta Pydych.
W miejscu jego stałego zamieszkania wodzisławscy kryminalni także
zabezpieczyli marihuanę.
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DIETA WZMAGAJĄCA ODPOR OŚĆ
Dieta na odporność – co jeść, żeby wzmocnić odporność?
Joanna Ludwiszewska dietetyk
Osłabiona odporność wiąże się ze zwiększonym ryzykiem infekcji. Stąd bardzo
ważne jest ciągłe podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie organizmu. Jednym z kluczowych elementów wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu immunologicznego jest sposób żywienia. Dieta na odporność
dostarcza potrzebnych organizmowi składników odżywczych. Co zatem jeść, by
podnieść odporność organizmu?
Jak objawia się obniżona odporność?
Obniżona odporność to w dzisiejszych czasach dość powszechny problem. Bardzo często bowiem jej przyczyną jest przewlekły stres, szybkie tempo życia oraz
zbyt mała ilość snu. Ponadto na spadek odporności wpływa niewłaściwa dieta,
nadmiar używek, a także brak lub niski poziom aktywności fizycznej. Bariera
ochronna organizmu zostaje nadwyrężona na skutek nadużywania antybiotyków,
po które chętnie sięgamy, chcąc szybko wrócić do zdrowia.
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siona, a także mięso, ryby i nabiał. Natomiast źródła witaminy A to m.in. marchew, papryka, brokuły, pomidory i morele.
Co jeszcze wzmacnia organizm? Co jeść na odporność?
Wzmocnienie odporności wymaga również wzrostu spożycia produktów dostarczających składniki mineralne, pozytywnie działające na układ immunologiczny.
Zalicza się do nich przede wszystkim żelazo i cynk.
Cynk pobudza do produkcji komórki odpornościowe oraz zwiększa ich sprawność. Dzięki temu wpływa na wzmocnienie odporności, chroniąc przed zachorowaniem na grypę czy przeziębienie. Cynk obecny jest w pestkach dyni, pełnoziarnistych produktach zbożowych, strączkach, rybach morskich, owocach morza oraz wątróbce.
Żelazo podnosi odporność i wytrzymałość organizmu. Wspomaga też walkę
z wolnymi rodnikami, które mogą być przyczyną różnego rodzaju chorób. Niedobór żelaza prowadzi do anemii oraz zwiększonej podatności na infekcje. Dlatego tak ważna jest jego obecność w diecie poprawiającej odporność. Najłatwiej
przyswajalną formą żelaza jest żelazo hemowe obecne w produktach pochodzenia zwierzęcego (np. podroby, czerwone mięso, jaja). Natomiast jeśli chcemy
zwiększyć jego wchłanianie ze źródeł roślinnych (np. pełnoziarniste produkty
zbożowe i rośliny strączkowe), konieczne jest jedzenie ich w połączeniu z produktami bogatymi w witaminę C.

W kształtowaniu odporności organizmu bardzo ważne są także probiotyki oraz
Typowym objawem osłabionej odporności są nawracające infekcje. Sygnałem produkty spożywcze stanowiące źródło naturalnych antybiotyków. Probiotyki to
alarmującym powinny być także:
dobroczynne bakterie zasiedlające przewód pokarmowy człowieka. Uczestniczą
one w wielu ważnych procesach zachodzących w ustroju, m.in. warunkują szybzmiany w obrębie skóry, np. opryszczka, ropnie;
ką reakcję na tworzące się stany zapalne oraz uczestniczą w produkcji niektózmęczenie, osłabienie, ospałość;
rych witamin.
wydłużający się z kolejnymi schorzeniami czas leczenia;
Nie bez powodu mówi się o tym, że to z jelit bierze się prawidłowa odporność

i zdrowie organizmu. Jeśli bowiem dojdzie do niedoboru pożytecznych bakterii
w jelitach, nastąpi osłabienie funkcji obronnych i zwiększenie podatności na
Jeśli mamy więc do czynienia z obniżeniem odporności, konieczne jest podjęcie
infekcje. Konieczne jest zatem wprowadzenie na stałe do codziennego menu
kroków, które pomogą wzmocnić organizm. Pozwoli to na ochronę nie tylko
produktów dostarczających żywych kultur bakterii, a więc fermentowanych
przed zwykłym przeziębieniem, ale także poważniejszymi chorobami.
napojów mlecznych oraz kiszonek.
Jak dieta wpływa na układ immunologiczny?
Drugą grupą żywności pomagającą podnieść odporność są tzw. naturalne antyDieta to jeden z kluczowych elementów w procesie wzmacniania odporności biotyki. Przykłady takich produktów to czosnek, cebula oraz miód. Czosnek
organizmu. Błędy w codziennym żywieniu mogą być przyczyną pogorszenia i cebula zawierają allicynę, która działa bakterio- oraz grzybobójczo, a także ma
wydajności pracy układu immunologicznego. Najczęstszym jest spożywanie właściwości odtruwające. Miód hamuje rozwój niekorzystnych drobnoustrojów,
zbyt dużej ilości żywności o wysokim stopniu przetworzenia, bogatej w nieko- jednocześnie wzmacniając odporność organizmu.
rzystne dla organizmu substancje chemiczne. Odporności nie sprzyja także nadDlatego zarówno miód, jak i czosnek czy cebulę warto włączyć do jadłospisu,
miar cukru, tłuszczu, produktów zbożowych z jasnej mąki oraz brak lub zbyt
aby ustrzec się przeziębienia. W przypadku miodu należy pamiętać, aby nie
niska podaż warzyw i owoców.
dodawać go do gorących napojów, gdyż wysoka temperatura niszczy jego cenne
Dieta na wzmocnienie organizmu musi obfitować w witaminy i składniki mine- właściwości.
ralne, zwłaszcza takie, które mają za zadanie pobudzanie systemu odpornościottps://wylecz.to/diety/dieta-na-odpornosc-co-jesc-zeby-wzmocnic-odpornosc/
wego do pracy. W diecie na odporność powinny być obecne źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych, które odpowiadają za wzrost produkcji prostaglandyn, wzmagających pracę systemu immunologicznego.
brak skuteczności działania stosowanych antybiotyków.

Ponadto korzyści może przynieść stosowanie produktów spełniających rolęnaturalnych antybiotyków. Zawierają one bowiem składniki, które hamują rozwój
niekorzystnych bakterii, wirusów czy grzybów.

Szanowni Mieszkańcy Miasta Rydułtowy,

Jak wzmocnić odporność? Jakie witaminy na odporność wybrać?
Witaminy są swoistym lekiem na odporność, a z uwagi na spadek temperatury Z inicjatywy radnej Joanny Kubali, pod
czy mniejszy dostęp do naturalnego światła słonecznego, zapotrzebowanie na nie
patronatem senator Ewy Gawędy rusza akw okresie jesienno-zimowym znacząco wzrasta.

cja społeczna szycia maseczek ochronnych

Dla poprawy odporności ważna jest witamina C, która działa uszczelniająco na dla Wojewody Śląskiego, który rozpropagunaczynia krwionośne oraz wzmacniająco na błony śluzowe. Dzięki temu chroni je je do celów społecznych w instytucjach
przed namnażaniem się i rozprzestrzenianiem w organizmie drobnoustrojów
i miejscach, gdzie są one najbardziej pochorobotwórczych.
Witamina C pobudza także produkcję komórek odpornościowych. Z uwagi na
to, że organizm nie ma zdolności do jej magazynowania, niezbędne jest codzienne dostarczanie jej z dietą. Znajdziemy ją m.in. w: cytrusach, czerwonej papryce,
natce pietruszki, truskawkach, owocach dzikiej róży, czarnej porzeczce, kiszonej
kapuście i ogórkach czy jabłkach.
Bardzo silne działanie na układ immunologiczny ma witamina D. Zbyt mała jej
podaż może podwyższać ryzyko infekcji, ale także sprzyjać chorobom autoimmunologicznym, np. chorobie Hashimoto. W największych ilościach syntetyzowana jest w skórze. Natomiast w żywności obecna jest w produktach, takich jak
tłuste ryby morskie oraz tran. Ich spożycie należy więc zwiększyć zwłaszcza w
okresach małego nasłonecznienia.
Do pobudzenia układu immunologicznego niezbędne są witaminy z grupy B
oraz witamina A. Ich obecność w diecie na odporność jest więc niezbędna. Witaminy z grupy B dostarczyć można jedząc rośliny strączkowe, orzechy oraz na-

trzebne. W tym trudnym dla nas wszystkich
czasie pandemii koronawirusa w Polsce nie
siedźmy w domu obojętnie i pomóżmy osobom najbardziej narażonym na zachorowania. Potrzebujemy osób, które są zainteresowane chęcią niesienia pomocy, ale też takich którzy mają teraz sporo wolnego czasu i mogliby zrobić coś dla innych. Akcja polega na szyciu maseczek oraz wspomaganie
w zbieraniu potrzebnych materiałów takich jak: bawełna, flizelina,
gumki i białe nici. Jeżeli ktoś nie umie szyć może zgłosić się do wycinania kwadratów 20cmx20cm lub obcinania gumek 18 cm. Prosimy
również o dostarczanie materiałów wymienionych powyżej, jeżeli ktoś
może zakupić z własnych środków lub podarować takowe innym, którzy będą szyli maseczki. Chętnych do pomocy prosimy o kontakt
z radną Joanna Kubalą po numerem telefonu 510338325.
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Drodzy czytelnicy, w kolejnym numerze KLUKI, moje wiersze. Na nadchodzące Święta, życzę wszystkim: dużo wytrwałości,
zdrowia, pogody ducha, oraz potrzebnych łask od Zmartwychwstałego Jezusa.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Ewa Wierzbinska-Kloska
O LUDZKIEJ TWARZY

jeszcze
będzie pięknie
nadejdzie czas i wyjedziemy
na spacer by posłuchać
ptasich treli

przepełniony dobrocią
uczyłeś przed wiekami
miłości wiary i pokory
uzdrawiałeś chromych
ufnie stąpałeś po wodzie

jeszcze będzie pięknie
spojrzymy z radością
w bezchmurne
niebo

gdzież mi do Ciebie
Panie
tyle we mnie lęku
nie tylko w cierpieniu

jeszcze będzie pięknie
uwierz kochany
jeszcze nadejdzie radosny
czas
niekoniecznie wiosenny

ile we mnie zwątpienia w zanoszonych
modłach
upadków nie zliczę jestem niczym
trzcina
podczas wichrów życia

jeszcze będzie pięknie
szumiał nam las i strumień
nad Wisłą lub rzeka nad
Obrą

spoglądam w niebo i widzę
wyciągniętą rękę z bliznami
nagle słyszę głos –
dziecko we mnie też była trwoga
wiele razy

jeszcze będzie pięknie
uwierz kochany
nadejdzie wolności smak
bez przytłaczających
ścian

słowa modlitwy wypowiadane szeptem
w ogrodzie Getsemani
odczuwałem trwogę smutek oblewał twarz
prosząc Ojca – „Oddal ode mnie ten kielich”

Ewa Wierzbinska-Kloska

wiosnę
poznaje się po pękających
pąkach
kolorowych kwiatach
w alejkach tuż przy
domach

ufałem mimo że czułem przedsmak
Judaszowej zdrady
dzieląc chleb życia czułem smak krwi
w kielichu
po wieczerzy odszedłem na górę
modliłem się
pomimo zdrady i śmieci na krzyżu
zmartwychwstaję każdego dnia
by dodawać sił tym co we mnie wierzą

kiedy słońce wysoko
ptasi trel budzi wesołą nutką
za oknem

otrzyj łzy moje dziecko
nie pochylaj ramion
jestem–wierzysz?

na łąkach cieszy soczysta
zieleń
jak w oczach dziecka
pierwszy porwany latawiec
przez wiatr

Ewa Wierzbinska-Kloska

Ewa Wierzbinska-Kloska
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Podane poniżej wyrazy należy wpisać do diagramu tak,
aby powstała krzyżówka. Litery z kratek z cyframi utworzą nazwę rośliny.

Wyrazy 4-literowe
ET A
GBUR
PERZ
WAMP

Wyrazy 5-literowe
CEZAR
CZARY
ELIZA
KAWO
K IAŹ
ŁEZKI
SZPIK
TARŁO
WIZJA
WŁOSI

Wyrazy 6-literowe
ARMATA
CIARKA
EPIZOD
FRAJDA
LEMI G
RAKARZ
REMIZA
REZEDA
SWETER
WIEDEŃ
ZMYWAK
ZWI KA

Wyrazy 7-literowe
AGAPA T
BI OKLE
BLUSZCZ
EGZAMI
EMBARGO
GUMOWCE
JA CZAR
KWARTET
RAJGRAS
ROBOCOP
TRZPIOT
WI ICA
ZDRAJCA
ZDRÓWKO

Wyrazy 8-literowe
DZIĘGIEL
KABACZEK
KOSACIEC
ROZRYWKI
SKUBA IE
WI OROŚL

Wyrazy 10-literowe
DZIURAWIEC

Wyrazy 11-literowe
DZBA ECZ IK
FILODE DRO
MACIERZA KA
PRZEBIŚ IEG

KRZYŻÓWKA
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Albin

Bobik
Flora

605 109 891

Ewald

Fryd

ero

Reksiu
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 owak-Szynk,
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

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

Pelia

Wera

KLUKA 412/15 kwiecień 2020

CIEKAWOSTKI

PGG zmienia system sprzedaży węgla.
PGG zmienia system awizacji odbiorów węgla, wprowadzając pełną automatyzację procesu. Pozwala on na automatyczne przydzielanie terminu odbioru węgla z kopalń.
Ponadto PGG wdrożyła nowy system elektronicznych zakupów dodatkowych ilości węgla.
– Okazuje się, że nowoczesne rozwiązania informatyczne, wprowadzane w Polskiej Grupie Górniczej S.A., dzisiaj doskonale
pomagają nam i klientom w zmaganiach z zagrożeniem epidemicznym, pozwalając na bezpieczną, w pełni zdalną i wygodną
obsługę – podkreśla Tomasz Rogala, prezes PGG S.A.
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wiednich węgli na poszczególnych odbiorców odpowiada informatyczny algorytm stworzony przez specjalistów z Zakładu
Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A.
- Proces jest dużo szybszy i transparentny. Szczególnie dotyczy
to przydziału deficytowych rodzajów węgla. – wyjaśnia Tomasz
Huzarewicz, dyrektor Biura ds. Rynku Komunalno-Bytowego.
Dodaje, że automatyzacja procesów sprzyja też oszczędnościom,
jednak pracownicy zawsze będą potrzebni dla zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klientów.

- Biorąc pod uwagę fakt, iż w procesie bierze udział duża
grupa klientów PGG, a operacje są złożone, system działa
sprawnie. Pomimo tego jego działanie jest na bieżąco monitorowane, analizowane i trwają prace nad jego udoskonaleniem –
Dotychczas tzw. awizacja odbioru węgla była wydłużonym pro- mówi Jolanta Smołka, Kierownik Zespołu Autoryzowanych
cesem składającym się z kilku etapów i dosyć czasochłonnym. Sprzedawców.
Obecnie cały proces jest automatyczny i skrócony do kilku godzin. Dzisiaj nabywca posiadający konto na portalu klienta https://www.nowiny.pl/gornictwo/162586-pgg-zmienia-system-sprzedazyPGG, zgłasza potrzeby odbioru węgla i system automatycznie wegla.html
przydziela datę odbioru. Codziennie również aktualizowana jest
informacja, które węgle są dostępne w magazynach jakich kopalń. Jeżeli klient zainteresowany jest zwiększeniem swoich
zakupów w ramach tzw. ilości dodatkowych, po prostu klika,
wybierając odpowiedni surowiec i składa elektroniczne dokumenty na podstawie których system automatycznie umożliwia
załadunek samochodu (e-zamówienie, e-upoważnienie) Nie ma
potrzeby robić nic więcej.
Cały system awizacji doskonalono w spółce od dawna, aby
przed kopalniami nie tworzyły się niepotrzebne kolejki i żeby
ciężarówki nie korkowały miast. Celem było dostosowanie ruchu samochodów ciężarowych po węgiel do takiego poziomu,
który odpowiadałby ściśle możliwościom załadunkowym kopalń. Teraz problem rozwiązano systemowo, a za rozdział odpo-

Do Mieszkańców Rydułtów i Gmin Sąsiednich
Towarzystwo Miłośników Rydułtów już od 26 lat prowadzi szereg skutecznych działań
w dziedzinie kultury, zachowania tradycji, zwłaszcza śląskich, przedsięwzięcia na rzecz ekologii, pomoc szkołom i służbie zdrowia, działania pro obywatelskie. Do działań tych należy organizacja spotkań obywatelskich, a w szczególności pomoc prawną. Działania w tym zakresie
szczególnie widoczne były w postaci pomocy emerytom górniczym. Na realizację tych działań
potrzebne są dodatkowe środki finansowe, oprócz tych które ofiarowują nasi Członkowie.
Jesteśmy od 14 lat organizacją pożytku publicznego. Jeśli więc Czytelniku doceniasz nasze
działania, to proszę ofiarować swój 1% podatku na cele statutowe Towarzystwa Miłośników
Rydułtów KRS 0000002098. Pragniemy przypomnieć, że osoby które zadeklarują ofiarowanie
1% podatku mogą uzyskać nieodpłatne wypełnienie deklaracji PIT. Gwarantujemy również, że
osoby, które zaznaczą na PIT, że życzą sobie podać nazwisko darczyńcy, zostaną opublikowane
w gazecie „Kluka”, na naszym profilu na Facebooku i naszej stronie internetowej
www.tmrrydultowy.pl.
Emeryci, którzy zadeklarują 1% podatku proszeni są o dostarczenie do siedziby TMR-u
rozliczenia ZUS celem wypisania PIT.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Za Zarząd TMRu
H. Machnik
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WIEŚCI Z GMI Y LYSKI
Warsztaty tworzenia biżuterii
w Dziennym Domu „Senior+”

10 marca br. gościem Dziennego Domu „Senior+” była
pani Aleksandra Pytlik, która hobbystycznie zajmuje się tworzeniem biżuterii. Podzieliła się ona swoją pasją
z podopiecznymi placówki. Pani Ola tworzy swoje prace
przede wszystkim z naturalnych kamieni takich jak m.in.: lawa
wulkaniczna, malachit, hematyt, ze stali chirurgicznej oraz innych półfabrykatów.

Seniorki zobaczyły niektóre wykonane przez nią bransoletki, a
także kolczyki. Po krótkiej części teoretycznej warsztatów,
przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Podopieczni Ośrodka
zaprojektowali, a następnie wykonali bransoletki ze szklanych
koralików oraz ozdobnych zawieszek.
/OWR/
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Profilaktyka a choroby nowotworowe.
Spotkanie Seniorów z lekarzem

W tym roku w Dziennym Domu „Senior+” w Lyskach
Dzień Kobiet świętowano niestandardowo. Placówkę odwiedził chirurg, na co dzień praktykujący w wodzisławskim szpitalu, pan Mariusz Bartoszek. Spotkanie miało
charakter edukacyjny.
Lekarz opowiedział o najczęściej występujących nowotworach: płuc, sutka, jelita grubego, szyjki oraz trzonu
macicy, które bardzo często dotykają osób po 50 roku
życia. Zapoznał także Seniorki z podstawowymi zasadami profilaktyki. Doktor podkreślił jak ważny jest aktywny
styl życia, odpowiednia dieta, ale również regularne badania.
Na spotkaniu nie zabrakło również aktualnie najbardziej
popularnego tematu medycznego, a mianowicie koronawirusa. Lekarz przedstawił najważniejsze fakty związane
z tą chorobą. Udzielił także wskazówek, w jaki sposób
należy postępować, żeby się przed nią ustrzec.

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Pomóżmy naszemu szpitalowi wpłacając dowolną kwotę na konto Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śl.

z dopiskiem " a leczenie"

Konto:
Spotkanie z Mariuszem Bartoszkiem było dla Seniorów
okazją do zapoznania się z wieloma cennymi informacjami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej. Miało również
na celu uświadomienie, że zdrowie jest najwyższą wartością, a choroba wykryta w początkowym stadium rozwoju
daje największe szanse na wyleczenie.
/OWR/

63 1560 0013 2367 2176 2323 0001

Za Zarząd
Towarzystwa Miłośników Rydułtów
Henryk Machnik
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MOJE ROZWAŻA IA

Moje rozważania.
Życie ciągle zaskakuje. Do głowy mi nie przyszło, że doczekamy
się faktów, które można było oglądać tylko w filmie, na temat ograniczeń i zachowania w czasie epidemii z mało rozpoznanym wirusem. Tramp oskarża Chiny o wywołanie światowej epidemii i z tym związanego kryzysu gospodarczego. Nasze Władze
najpierw bagatelizowały zagrożenie, zapewniały, że nasza służba
zdrowia jest przygotowana na to zagrożenie i mamy wystarczające
środki (zapasy maseczek, środków higieny, przygotowane laboratoria) a po 2 tygodniach okazało się, że tyko zakazy mogli zaoferować obywatelom, brakuje przygotowanych laboratoriów, brak
respiratorów, strojów ochronnych dla personelu a nawet maseczek.
Po raz kolejny firmy, nasi Obywatele ratują sytuację ofiarując pieniądze a nawet szycie maseczek. W tym wszystkim szokuje fakt,
że nawet nie zdążono wziąć udział w unijnym przetargu na środki
ochrony. Dopiero po 3 tygodniach nasz kraj jest zdolny do przeprowadzenia testów w ilości 3 tys. na dobę a więc i sama wykrywalność jest nader skromna. Co będzie dalej nie wiadomo, zamykane są kolejne zakład, nakłada się kolejne ograniczenia ale jakoś
nie myśli się o organizacjach społecznych. Przykład, przypomina
się nam o obowiązujących terminach sprawozdawczych, wysyła
upomnienia za opóźnienia w wysyłaniu deklaracji podatkowych,
zapłacie za wodę a nawet wysyłani są pracownicy do wyłączania
prądu bo spóźnienie w zapłacie przekroczyło 2 tygodnie a tymczasem do każdego przelewu trzeba 2 podpisów, Zarządu nie można
zwołać, gonią terminy w realizacji przyjętych projektów, trzeba
wystąpić o przekładanie terminów, wydłużanie okresów poszczególnych projektów. To wszystko jest poważnym problemem bo
sam telefon z domu nie wystarcza. Od 1 kwietnia nasze Towarzystwo Miłośników ma swoją siedzibę w byłym budynku administracyjnym rydułtowskiego szpitala-brama szpitalna. Nie mogę obiecać, że będą codzienne dyżury bo sytuacja zmienia się z dnia na
dzień. Przyjęliśmy wstępnie termin "Wiosennej biesiady" na 16
kwietnia, na 18 kwietnia zaplanowane jest Walne Zebranie TMR,
zaś 30 kwietnia w naszym RCK Feniks ma się odbyć akademia
związana z uczczeniem pamięci ofiar bombardowania Rydułtów w
1945 roku. Czy te terminy są aktualne? Jesteśmy zdeterminowani
by w pustych pomieszczeniach -obok siedziby TMR uruchomić
„Szpitalną Izbę tradycji”, lecz niestety obecne obostrzenia to uniemożliwiają a też dotacja z FIO na którą liczyliśmy upadła a naszych środków na malowanie pomieszczeń i inne pochodne wydatki po prostu nas nie stać. Kosztowało też niemało przygotowanie
byłej siedziby TMR do przekazania Właścicielom. Przy tej okazji
serdecznie dziękuję Kierownictwu i Pracownikom ZGK za pomoc
w przeprowadzce sprzętów, dokumentów i mebli do nowej siedzi-
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by. Tymczasem w mieście ciągle coś się zmienia. Jest to widoczne
szczególnie na „machnikowcu”, jest ścieżka okalająca staw, pomost nad wodą, jest napuszczona woda i wreszcie fundamenty pod
przyszłą
tężnię.
Trwają roboty na
przybudówce Urzędu
Miasta zaś to, że
walczymy z epidemią widoczne przez
zaklejone przyciski
na przejściach dla
pieszych, zamknięte
punkty
usługowe,
ogłoszenia o zachowaniu
odległości,
sposobie podchodzenia do sklepu i formy
zapłaty przez kartę.
Niestety nie wszyscy
mają konta, karty
i wiedzą jak się z tym
posługiwać.
Może
pokaz filmowy lub
pokaz na spotkaniach
z emerytami gdy
będzie to już możliwe. Co rusz odzywa się historia i bardzo dobrze
bo to świadczy, że chcemy zachować pamięć nie tylko o czasach
obecnych ale i minionych. Temu służy nasz projekt związany
z uczczeniem pamięci ofiar bombardowania, chcemy też przypomnieć, że 26 marca to dzień wyzwolenia naszego miasta, różnie
wspominana przez żyjących jeszcze świadków, że mamy dokumentację osób, które uratowały naszą kopalnię przed wysadzeniem
przez Niemców. Z historii naszego szpitala wiemy, że w okresie
Powstań Śląskich nasz szpital pełnił rolę szpitala powstańczego,
w którym leczono nie tylko rannych powstańców. Przed II Wojną
Św. w Rydułtowach istniało wiele organizacji o charakterze patriotycznym od harcerstwa po Związek Powstańców Śl. i jego przybudówka Związek Młodzieży Powstańczej. Wspominam o tym, bo
właśnie w tym wydaniu jest artykuł kolegi Ryszarda Zawisza na
temat tej organizacji a jeden z Członków tej organizacji p. Zimończyk to jeden z tych bohaterów, którzy uratowali kopalnię przed
wysadzeniem. Niełatwe były fakty z uruchomieniem kopalni po
odejściu administracji i nadzoru (w większości Niemców) i o tym
też warto napisać. W tym numerze pokazujemy dokument kursu,
który umożliwiał sprawowanie dozoru na uruchomionej kopalni.
Przy tej okazji zachęcamy Osoby, które posiadają zdjęcia, dokumenty, właśnie z pierwszych lat powojennych do kontaktu z nami,
gdyż każdy dokument może wzbogacić barwną i różnorodną historię naszego miasta, którą za pośrednictwem gazety przedstawimy.
Bardzo nas smuci fakt, że tak niewiele osób kupuje gazety, w tym
naszą Klukę. Szczycimy się faktem, że na terenie województwa
tylko 2 organizacje społeczne wydają gazetę tj. nasze Towarzystwo Miłośników Rydułtów i Towarzystwo Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej i tylko zwiększony zakup naszych gazet pozwoli
nam przetrwać. Dziękujemy stałym Czytelników i na Was też
liczymy, że wyrażając opinię wśród znajomych zachęcicie ich do
kupowania naszej wspólnej gazety. Korzystając z naszych publikacji w gazecie, oraz posiadanych dokumentów 3 osoby napisały
prace magisterskie: „Rola organizacji społecznej w życiu miasta’,
„Historia i współczesność miasta Rydułtowy”, „Miłośnicy Miasta”. Czy nadal będziemy odgrywać ważną rolę w mieście zależy
od tego czy przyciągniemy do Towarzystwa Miłośników młodsze
pokolenie z ambicją działań społecznych.
H. Machnik
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iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rydułtowy, ul. Tetmajera 150
tel. 32 72 94 068, 32 72 94 933
Poradnie lekarskie prowadzone w ramach
podpisanych kontraktów z FZ
Lekarza POZ, Ginekologiczno-położnicza, Dermatologiczna, Okulistyczna, Laryngologiczna, Leczenia bólu, Neurologiczna, Urazowo-ortopedyczna, Leczenia uzależnień, Medycyny paliatywnej, Hospicjum domowe,
Poradnie lekarskie prowadzone w ramach

„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

usług komercyjnych (odpłatnych)
Alergologiczna dla dzieci, Medycyny pracy

Mapa dojazdu

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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