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Festyn w Rydułtowach z pysznościami śląskiej kuchni. W upalne, sobotnie popołudnie 25 czerwca 2022 roku na ulicy Ofiar Terroru w Ryduł-
towach odbyła się impreza pn. „Warsztaty Kuchni Śląskiej”, która była już kolejną z cyklu „Reaktywacja ulicy Ofiar Terroru”. Tematem prze-
wodnim była „Śląska Kuchnia oraz moda to życia uroda”. Podczas trwania imprezy każdy uczestnik miał okazję znaleźć coś dla siebie. Była 
degustacja pysznych wypieków, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, a Natalka (uczestniczka popularnego programu Master Chef 
Junior) kulała z dziećmi śląskie kluski. Wieczorem swoje warzenie rozpoczął Remigiusz Rączka. Było wesoło i kolorowo, dzieci z radością ko-
rzystały z animacji przygotowanych specjalnie dla nich, był też dmuchaniec i zdobienie pierniczków. Nieco starsi grali w popularne gry planszo-
we. Strażacy przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy po wypadku z udziałem potrąconego rowerzysty. Przygrywała muzyka, a popołudniu  wi-
dzowie mieli okazję zobaczyć pokazy sztuk walki, oraz pokaz mody w wykonaniu modeli i modelek z Klubu Seniora „Sami Swoi” oraz Stowa-
rzyszenia Osób i Rodzin Niepełnosprawnych z Rydułtów. Imprezę zakończył występ duetu Leszka i Moniki Filec. Realizacja tego wydarzenia 
mogła odbyć się dzięki projektowi „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowanego przez Miasto Rydułtowy w ramach programu „Rozwój Lokalny”. 

FOTO: B. Oślizły, D. Bizoń 
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W Rydułtowach Dzień Artystyczny. Na ul. Ofiar Terroru znów gwarno. Wiele stoisk warsztatowych, wystawy fotografii, pokazy 
i recital gitarowy - to wszystko czekało na mieszkańców Rydułtów w sobotę 2 lipca na ul. Ofiar Terroru.  W ramach wydarzenia 
"Dzień Artystyczny i Reaktywacja Ulicy Ofiar Terroru" przygotowano liczne stoiska warsztatowe. Była makrama, kaligrafia i pisa-
nie imion po chińsku, szydełkowanie, quilling, graffiti i wiele innych. Jarosław Kusza zaprosił do malowania suchymi pastelami, 
Marta Guzina zaplatała kolorowe warkoczyki, Agnieszka Soczewka pokazywała, jak wykonać fantastyczne rzeźby z folii alumi-
niowej. Dla uczestników przygotowano także recital gitarowy Wojciecha Słotnego.  Goście festynu mogli także obejrzeć kilka 
wystaw, przygotowanych specjalnie z tej okazji. Młodzież z Państwowego Ogniska Plastycznego im. L. Konarzewskiego w Ryduł-
towach zaprezentowała swoje prace. Można było także obejrzeć zdjęcia Grupy Fotograficznej GRAF oraz wystawę fotograficzną 
"Rydułtowy wczoraj i dziś".   

FOTO: B. Oślizły, D. Bizoń 
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Przynoszą ulgę w czasie upałów, a przy okazji dostarczają 
mnóstwo witamin - chłodniki. �ajpopularniejszy w Polsce 
jest chłodnik litewski z botwinką, czyli młodymi buraczkami. 
Bułgarskie konotacje mają chłodniki ogórkowe, w tym tara-
tor. Z kolei Hiszpanie lubują się w swoim gazpacho, który w 
każdym regionie przyrządzany jest inaczej.  
Chłodniki najczęściej przygotowujemy na bazie jogurtu na-
turalnego, kefiru lub maślanki. �iektórzy wolą zsiadłe mle-
ko, ale o takie prawdziwe nie jest łatwo. Fermentowane pro-
dukty mleczne są znakomitą podstawą zup na zimno, choć 
nie są konieczne. Bardzo smaczne są również chłodniki z 
samych warzyw, zwłaszcza tych, które mają dużo soku, na 
przykład pomidorów. A jakie jarzyny wykorzystujemy do 
przygotowania zimnych zup. Przede wszystkim z chłodni-
kiem kojarzy się botwinka. Zaraz potem młode rzodkiewki, 
ogórki, szczaw czy szpinak. Ale chłodnik można również 
przygotować z porów, marchewki, a nawet czosnku. Oto 
nasza propozycja: 
 
CHŁOD�IK �A BOTWI�CE - PRZEPIS EWY 
WACHOWICZ �A CHŁOD�IK BURACZKOWY Z 
OGÓRKIEM 

Chłodnik na botwince podany z ogórkiem i gotowanym jajkiem 
Chłodnik na botwince to najlepsza zupa na upalne dni. Wypró-
buj przepis na botwinkę według Ewy Wachowicz z programu 
„Ewa gotuje”. Chłodnik z botwiny najlepiej smakuje z klasycz-
nymi dodatkami - z jajkiem, posiekanym koperkiem oraz świe-
żym ogórkiem. 
Z jakiego mleka fermentowanego zrobić chłodnik? 
Mleko fermentowane ma właściwości schładzające organizm. 
Do przygotowania chłodnika można wykorzystać zsiadłe mleko, 
kefir lub pitny jogurt.  
Dlaczego warto dodać śmietany do chłodnika? 
Śmietana to tłusta frakcja mleka bogata w tłuszcze mleczne. 
Dodatek śmietany łagodzi i zaokrągla smak. Nie jest dodatek 
konieczny. Ale ważny smakowo. Nie mówiąc o wzbogaceniu 
wartości odżywczych dania.  
Z czym podawać chłodnik? 
Tradycyjnie chłodnik podaje się z połówkami gotowanego jajka. 
Wykwintne chłodniki dodatkowo zawierają gotowane szyjki 
rakowe (odwłoki). Można je zastąpić obranymi krewetkami. 
Nieodłącznym elementem jest świeży lub małosolny ogórek. 
Koniecznie dodajcie kopru. Orzeźwia doskonale.  
 

SKŁAD�IKI 
 
• 1 L KEFIRU  
• 0,5 L ŚMIETANY 12% 
• 1 KG BOTWINKI 
• 1 OGÓREK ZIELONY 
• 1 PĘCZEK RZODKIEWEK 
• 1 ZĄBEK CZOSNKU 
• 1 PĘCZEK KOPERKU 
• SOK Z CYTRYNY 
• 4 JAJKA 
• 0,5 ŁYŻECZKI CUKRU 
• SÓL I PIEPRZ 
 
PRZYGOTOWA�IE KROK PO KROKU 
Botwinkę dokładnie umyj. Łodygi z liśćmi posiekaj w drobne 
paski. Podobnie pokrój buraczki. Zagotuj trochę wody. Dodaj do 
niej pół łyżeczki cukru i sok z cytryny, a następnie dorzuć posie-
kaną botwinkę. Gdy botwinka jest już miękka, wystudź ją, 
umieszczając garnek w misce z zimną wodą. Kefir zmiksuj ze 
śmietaną. Gdy otrzymasz jednolitą konsystencję, dodaj pokrojo-
ny w kostkę ogórek. Dorzuć posiekaną w talarki rzodkiewkę 
oraz czosnek. Na koniec dodaj schłodzoną botwinkę oraz pęczek 
drobno posiekanego koperku. Całość włóż do lodówki na około 
pół godziny. Podawaj z przekrojonym na pół jajkiem na twardo. 
 
https://beszamel.se.pl/przepisy/zupy-na-zimno/chlodnik-na-botwince-
przepis-ewy-wachowicz-re-RVyR-wWc8-At16.html 
 
Ogórkowy chłodnik w stylu hiszpańskiego gazpacho to pysz-
na i orzeźwiająca zupa na upały. Ten przepis jest absolutnie 
wegański i wyjątkowo pyszny. Zachęcam do wypróbowania! 
  
SKŁAD�IKI 

• 2 duże ogórki z cienką skórką 

• 1 awokado 

• 1 pęczek szczypiorku 

• 1 garść liści świeżej 
mięty 

• 2 łyżki soku z cytryny 

• 2 ząbki czosnku 

• 4 łyżki oliwy 

• sól i pieprz 
 
PRZYGOTOWA�IE KROK PO KROKU 
Ogórki przekroić na pół. Pokroić na plasterki. Około 2 łyżek 
plasterków pozostawić do dekoracji. Resztę przełożyć do blen-
dera. Do blendera dodać pokrojone awokado, posiekany szczy-
piorek i liście mięty oraz czosnek, sok z cytryny i oliwę. Zmik-
sować na gładki krem. Zupę rozcieńczyć przegotowaną, schło-
dzoną wodą do oczekiwanej konsystencji. Zmiksowaną zupę 
wstawić do lodówki na 2 godziny, aby smaki się przegryzły. 
Rozlać do 4 misek, udekorować pokrojonym ogórkiem i posie-
kanymi ziołami. 

https://beszamel.se.pl/przepisy/zupy-na-zimno/ogorkowy-chlodnik-w-
stylu-hiszpanskiego-gazpacho-orzezwiajaca-zupa-na-upaly-re-YdMF-
75yo-gL57.html 

Chłodniki warzywne 
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2 lipca w Dzimierzu odbyła się biesiada integracyjna pod nazwą „Radujmy się i śpiywejmy w naszej małej ojczyźnie 
Gminie Lyski Dzimierz 2022”. Tuż za miejscowym OSP pod namiotami zorganizowano bardzo spontaniczną  progra-
mowo imprezę a organizacyjnie świetnie zorganizowaną i przeprowadzoną. To zasługa organizatorów czyli zespołu  
Dzimierzanki, Sołtysa, strażaków z OSP i dodatkowych środków z budżetu gminy Lyski, Byli nie tylko mieszkańcy 
Dzimierza i innych wiosek gminy Lyski ale też goście z Rybnika czy Raciborza, Rewelacyjnie wystąpiły zespoły Dzi-
mierzanki, Rzuchowianki, Gołężanki. Były delegacje innych kół Gospodyń i zespołów i oczywiście nie mogło zabrak-
nąć naszej Kliki, wszak gmina Lyski należy do naszych wielkich przyjaciół już od wielu lat. Atmosfera przednia, pie-
śni, kawały,  muzyka, spontaniczne tańce a to powodowało, że impreza trwała dość długo. Organizatorzy zadbali bar-
dzo o nasze żołądki bo prócz napoi był kołocz, chleb ze szpyrkami, kiełbasa z rożna, którą ofiarnie przy upale piekli 
strażacy.  

Henryk Machnik 
FOTO: Roman Gunia  
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Baśnie i klechdy  
 

Dzielna dziewczyna zabija zbójników 
 
 Byli jedni karczmarze, mieli dwoje dzieci: dziewuchę a synka. 
Dziewusze było Anka, a synkowi Franek. Ci ludzie poszli do kościoła i 
kazali dziewusze zaopatrzeć (wszystko) dobrze w doma. Dziewucha 
gotowała obiad, a synkowi kazała dać krowom. On szedł rozwiązał 
jedną Ociepkę słomy, a w niej był chłop. Tak narozwiązował dwana-
ście, w każdej był chłop. Padali temu synkowi, że niech nagotuje dobry 
obiad, bo my są ujkowie. I przyszli. Dziewucha szła do piwnicy toczyć 
piwo a padała: 
 - Pódź, Franczek, ze mną, będziesz mi dzierżyć świeczkę. 
 A ona se wzięła ze sobą miecz a książki i padała: 
 - Pódź ze mną. 
 A on nie chciał i padał: 
 - Ja tu będę rządzić z moimi ujkami. 
 Tak (ona) poszła sama do piwnicy. Piwnica była cała żelazna. 
Jak jej nie było słuchać długo, poszli jej szukać. Przyszli ku piwnicy a 
padali: 
 - Ej, tu będzie, bo tu jest piwnica najmocniejsza. 
 A jeden padał: 
 - Kopać ję. 
 Tak się kopał. Ona wzięła miecz, ucięła mu głowę i wciągła go 
do piwnicy. I tak się ich podkopało jedenaście. Dwunasty myśli iże 
wszyscy powłazili. Poczon też kopać i przeciena mu tym mieczem gło-
wę. On się cofnął nazad i uciekł. 
 Ojcowie przyszli do dom i padali: 
 - Nasz Franciszek wygląda oknem i kośka rękami. 
 A to byli zbójnicy. Oni go zabili a głowę z rękami dali do okna. 
(Rodzice) myśleli, że ich wygląda, a on był zabity. Ojcowie przyszli do 
dom, bardzo lamentowali i wróżyli se, kiedy jeszcze będzie cera. Woła-
li ję wszędzie, ale nie mogli się niej dowołać. Tak poszli ku piwnicy, 
jeśli jej też tam nie ma. Wołali, ale się nie odezwała, bo nie mogła po-
znać głosu. Myślała, iże zaś zbójnicy. Tak ojcowie powiadali jej, w 
jakich kłakach szli do kościoła, po tym dopiero poznała, iże to są ojco-
wie. Wylazła i padała: 
 - To widzicie, kochani ojcowie, kieby mię był Franciszek usłu-
chał, to by go była śmierć minęła. 
 Za niejaki czas przyszedł do nich ten sam, co mu głowę przecie-
na, temu dwunastemu, a to się załgował, iże on chce tej dziewuchy. Ale 
on chciał się jako poskomać. Kazał się tej dziewusze iskać. Ona mu 
iskała i trefiła na szewek, który mu przeciena. Miał już zagojony od 
doktora. Tak ona zakrzykła: 
 - Hej, ojcowie, to jest ten dwunasty, coch mu głowę przeciena. 
 On miał długi nóż w cholewie, co chciał ją przebóść za to, iż 
wszyckich zgładziła. Ojcowie przylecieli, a on zaraz uciekł do komory. 
Ojcowie zazwali sąsiadów i tak go chycili. Potem odesłali go do aresz-
tu. I tak skończyła się bajka. 
 Toż jeśli żyją, to wino piją. 
 A jeśli pomrzeli, to w ziemi gniją. 
 

W służbie u zbójników 
 
 Toż był bardzo ubogi chłop. Miał jednego synka, a miał daleko 
od domu pole. Prawił ten chłop, że będzie słomą trząść po chodniku, a 
ten synek by potem mu obiad przyniósł  i szedł chodnikiem tym torem, 
kany ta słoma. Synek przyszedł do lasa i ta słoma mu się strąciła. Siad-
nął i bardzo płakał, potem zaś wstał i szedł. Wlazł do jednego domu, a 

tam byli zbójnicy, siedzieli za stołem. On się ich pytał, jesi nie widzieli 
ojca, kierędy iść. Oni mu prawili: 
 O, już ty tu nie wyjdziesz stela, syneczku. Będziesz tu naszym 
obsługowaczem. 
 I prawili mu, że oni pójdą zaś precz i że wieczór przyjdą. Jedna 
izbeczka była rzemyczkiem zawiązana. Prawili mu, że nie odwiązuje 
tego rzemyczka a nie idzie do tej izby – a przed wieczorem niech złoży 
wielki ogień na nalepie. I poszli. Wieczór zaszumiało się cosi w lesie. 
Zaraz wszedł pan najstarszy; skludzali kufry z wozu. On po tym dzie-
pro poznał, że to są zbójnicy i zlęknął się bardzo. Dali mu potem po-
jeść, posłali mu na stolicy, kazali mu, aż se legnie, a oni – że zaś pójdą i 
nie przyjdą aż za dwa dni. I zaś mu przykazywali, aż tych dwierzy, 
kiere były rzemyczkiem zawiązane, nie otwiera. On rano wstał i poma-
lućku otwierał dwierze. Tam były trzy kobyły i prawiły: 
 - Weź se trzy jabłka, co leżą na oknie, a siednij se, na kierą z nas 
chcesz. 
 I on se siadł na tę, co ku niemu rządziła i wszycki z nim uciekły. 
Zaraz usłyszał wielki grzmot za sobą. Prawiła zaś ta druga kobyła: 
 - Chyń jedno jabłko za siebie. 
 I on chynął i stał się bardzo gęsty las. Zaim zbójnicy przez ten 
las przechodzili, to ty kobyły Aś uciekły dalej. I zaś zbójnicy ich doga-
niali. Prawiła trzecia kobyła: 
 - Chyń to trzecie jabłko za siebie. 
 Zaś się stała bardzo wielka woda i nie mogli ci zbójnicy przejść 
i oni zaś uciekli dalej. Zaś prawiła ta kobyła, co na niej siedział: 
 - Chyń grzebień zaś. 
 Zrobił się bardzo wielki ogień i już (zbójnicy) nie mogli przejść. 
 Przyjechali tam pod jeden lasek. Kobyły już się z nim rozłączały 
i mówiły mu: 
 - Jak cię zaś co złego spotknie, to przyjdź tu a gwizdnij, a my 
zaś przyjedziemy ku tobie. 
 Szedł dalej i przyszedł tam do jednego króla. I pytał tam, że 
choć pod blachę będzie przykładał. I ten król go wziął. Raz była wojna i 
ten król szedł na tę wojnę. Chłopiec pytał, że on też pójdzie z nim, ale 
król go nie chciał wziąć. Bardzo źle się królowi darzyło. Cudzy królo-
wie chcieli go wziąć i zabić. 
 Chłopiec szedł zaś pod lasek i gwizdnął. Przyszły te trzy kobyły 
i przyniosły mu bardzo piękne szaty. Oblekł się do tych szat, siadnął se 
na kobyłę i jechał bronić króla na wojnę. A już chcieli króla bić i ten 
chłopiec go wyretował. Przestrzelili mu rękę i król wyjął chustkę z 
kabzy i zawiązał mu tę rękę, a pytał się: 
 - Co chce za to? 
 On prawił, jesi mu też da najmłodszą cerę za babę. 
 (Król) obiecał mu, że da. 
 (Chłopiec) przyjechał do domu i prawił tej cerze, aż mu da nóż-
kę pocałować. Ona prawiła, że da, aż jej strzewiczka nie umaże. Legnął 
se potem do tej izbeczki, kany ona leżała. Rano wstała, widziała tę chu-
steczkę i szła żałować królowi. Król go zawołał i pytał się go: 
 - Kaj-eś mnie ty moją chustkę ukradł? 
 On mu prawił: 
 - Czy se nie wiesz, królu, spomnieć, dych cię od śmierci rato-
wał? 
 I (król) dał mu tę cerę i było wesele. Potem przyjechali do swe-
go ojca, do tego synkowego. On orał pole; przyniosła mu jego żona 
takiej czarnej kłoty. Siadł pod dębem i jadł aż umrzył.  

 
 
   
 Źródło: „Powieści ludu na Śląsku” Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1953.  c.d.n  

Podania 

Lucjan Malinowski, autor zbioru, którego fragmenty prezentujemy wybierając się w 1869 roku w słynną podróż etnograficzną na 
Śląsk poruszał się śladami Józefa Lompy. Byłoby wspaniale, gdyby pamięć o tym wspaniałym Ślązaku nie zaginęła!  
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Już w moich rozważaniach napisałem  kilka zdań na temat odby-
tego Walnego zebrania, ale w uzupełnieniu kilka informacji, 
które są wynikiem uwag naszych Członków. A więc najpierw 
uwaga, że po raz pierwszy na Walnym Zebraniu nie było Burmi-
strza i Przew. Rady Miasta. Wyjaśniam, że przed Walnym Zebra-
niem otrzymałem informacje, że obydwaj nie mogą być, bo mu-
sieli być na ważnym spotkaniu międzygminnym, ale zapoznali 
się ze sprawozdaniem merytorycznym za 2021 rok. Zwrócono 
też uwagę na niefortunny termin (do południa w dzień roboczy). 
Po przywitaniu przez Prezesa, stwierdzenia prawomocności ob-
rad, przewodnictwo przejęła Janina Chlebik Turek. Oczywiście 
powołano Komisję uchwał i wniosków w składzie: Krzysztof 
Jędrośka, Alicja Kołodziej, Joanna Rusok, oraz protokolanta  
Alicję Pawełek. Poszczególni Członkowie Zarządu przedstawia-
li sprawozdania, na które składały się: sprawozdanie meryto-
ryczne Zarządu za 2021 rok, sprawozdanie finansowe, a potem 
przedstawicielka Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozda-
nie Komisji Rewizyjnej. Nie było wielkiej dyskusji nad spra-
wozdaniami i na wniosek Zarządu  Komisja Uchwał i Wnio-
sków przedstawiła do głosowania szereg uchwał związanych z 
przyjęciem sprawozdań ale też zmian w Statucie, w tym o 
zmniejszeniu składu Zarządu, o przyjęciu rezygnacji z Członka 
Zarządu Krystiana Gajdy i wprowadzeniu do Zarządu Janiny 
Chlebik Turek,  o zmniejszeniu składu Komisji Rewizyjnej do 3 
czy wreszcie o zwiększeniu składki członkowskiej od przyszłe-
go roku o 10 zł tj 60 zł na rok, a także wniosek o przeznaczenie 
części zysku w wysokości  5000 zł na fundusz statutowy. Prezes 
przedstawił zarysy programu działania do końca roku, terminy 
najbliższych działań, przyrzekł zorganizowanie  w najbliższym 
czasie spotkania z Burmistrzem i zaapelował o większą aktyw-
ność Członków i o regularne opłacanie składek. Wniosek  o 
udzieleniu absolutorium Zarządowi za 2021 przegłosowano bez 
zastrzeżeń a tak w ogóle tylko w 2 uchwałach były po 2 głosy 
wstrzymujące co świadczy o zrozumieniu Członków zmianami  
ale też o wielkości dokonań Stowarzyszenia w 2021 r. Na koniec 
Prezes podziękował obecnym za udział w Zebraniu oraz wszyst-
kim tym, którzy swoją aktywnością przyczynili się do tego, że 
nadal TMR jest mocno i pozytywnie postrzegane przez naszych 
Mieszkańców, Władze Miasta i organizacje naszego miasta i 
regionu.  

H. Machnik 

Walne Zebranie Sprawozdawcze TMRu 
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Referat Inwestycji  

 

1. PRZEBUDOWA TERE�U PRZY ZBIOR�IKU WOD�YM 
„MACH�IKOWIEC" CELEM UTWORZE�IA MIEJSCA 
USŁUG SPOŁECZ�YCH – ETAP II 

 
Zadanie zostało zrealizowane. Trwa rozliczanie inwestycji drukami OT. 

 
 
2. ROZBUDOWA I MODER�IZACJA BUDY�KU URZĘDU MIA-

STA  -  III ETAP 
Mając na uwadze, że w ogłoszonym pierwszym postępowaniu na wybór wyko-
nawcy robót budowlanych do Urzędu Miasta w Rydułtowach nie wpłynęła 
żadna oferta, zaś w drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta przekraczająca 
kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, postę-
powanie zostało unieważnione. W bieżącym roku zakres związany z uspraw-
nieniem wentylacji nie będzie realizowany. 
 

3. POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ W MIESZ-
KAL�YCH BUDY�KACH KOMU�AL�YCH 

 
Budynek przy u. Barwnej 1 
Trwa rozliczanie inwestycji. 
 
Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 6,6a i Gen. Józefa Bema 28 
Dla budynku przy ulicy Gen. Józefa Bema 6/6a trwają prace projektowe wyko-
nywane przez Studio Architektury Bober Waldemar Bober. Wartość umowy na 
prace projektowe: 10 824,00 zł. Termin opracowania dokumentacji upłynął: 
29.04.2022 r. 
Dla budynku  przy ulicy Gen. Józefa Bema 28, Wykonawca DSW Projekt 
Sp. z o. o. przekazał w dniu 8.06.2022 r. dokumentację projektową. Do zakresu 
przekazanej dokumentacji wniesiono pisemnie uwagi.  Wartość umowy na 
prace projektowe: 6 900,00 zł. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 70, budynek przy ul. Adama Mickiewicza 
6,  
Dla budynków przy ulicy Ofiar Terroru 70, Adama Mickiewicza 6, trwają prace 
projektowe wykonywane przez Studio Architektury Gamma Sp. z o. o. ul. króla 
Zygmunta Augusta 24/32, 15-136 Białystok. Termin opracowania dokumentacji 
dla  termomodernizacji wyżej wymienionych budynków zgodnie z zawartą 
umową upłynął w dniu 10.01.2022 r. Dokumentacje zostały złożone do Staro-
stwa Powiatowego celem uzyskania stosownych pozwoleń na przeprowadzenie 
robót budowlanych. 
Dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 70 oczekuje się na opinię konserwatora 
zabytków. Natomiast dla budynku przy ul. Adama Mickiewicza 6, postępowa-
nie zostało zawieszone z uwagi na zgon jednej ze stron postępowania. Biuro 
projektowe analizuje dalsze postępowanie. 
Wartość każdej z umów na prace projektowe: 41 820,00 zł. 
Budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 38,  

W dniu 13.06.2022 r. wykonawca dokumentacji projektowej, Studio Architek-
tury Gamma Sp. z o. o. ul. króla Zygmunta Augusta 24/32, 15-136 Białystok 
złożył do Urzędu Miasta Rydułtowy komplet dokumentacji projektowej. Doku-
mentacja projektowa została złożona po terminie,  który upłynął dnia 10-
.01.2022 r. 
Przygotowywane są materiały celem ogłoszenia postępowania na wybór wyko-
nawcy robót budowlanych na zadaniu. 
 
Budynek przy ul. Raciborskie 242, 427 
W dniu 13.06.2022 r. wykonawca dokumentacji projektowej, Studio Architek-
tury Gamma Sp. z o. o. ul. króla Zygmunta Augusta 24/32, 15-136 Białystok 
złożył do Urzędu Miasta Rydułtowy komplet dokumentacji projektowej. Doku-
mentacja projektowa została złożona po terminie,  który upłynął dnia 17-
.01.2022 r. Przygotowywane są materiały celem ogłoszenia postępowania na 
wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu. 

 
Budynek przy ul. Raciborskiej  244,  
Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 
wynika, że w dniu 27.05.2022 r. została wydana decyzja zezwalająca na prowa-
dzenie robót budowlanych na zadaniu. Wykonawca dokumentacji projektowej, 
Studio Architektury Gamma Sp. z o. o. ul. króla Zygmunta Augusta 24/32, 15-
136 Białystok dokonuje uzupełnień przedmiarów i kosztorysów stanowiących 
część dokumentacji projektowej. Po złożeniu kompletu dokumentacji projekto-
wej przez Projektanta, zostanie ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy 
robót budowlanych na zadaniu. 
Wartość umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego: 39 360,00 zł. 
Termin realizacji umowy upłynął w dniu 17.01.2022 r. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 49  
Trwają prace projektowe. Dokumentację projektową opracowuje Studio Archi-
tektury Bober Waldemar Bober.  Zawarto aneks terminowy z Projektantem, z 
uwagi na przedstawione dokumenty związane z COVID-19. 
Termin realizacji umowy: 12.08.2022 r. 
Wartość umowy na prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: 
41 451,00 zł. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 78 
Dla budynku przy ulicy Ofiar Terroru 78 trwają prace projektowe wykonywane 
przez Studio Architektury Bober Waldemar Bober. Wartość umowy na prace 
projektowe: 29 151,00 zł. Termin opracowania: upłynął 29.05.2022 r. 
 
4. MODER�IZACJA BUDY�KU SZKOŁY PODSTAWOWEJ �R 2 
 
Wykonawca prowadzi roboty budowlane. 
Termin zakończenia robót: 10.08.2022 r. Na zadaniu prowadzony jest nadzór 
inwestorski i autorski. 
 
5. MODER�IZACJA DROGI OSIEDLE ORŁOWIEC OD BUDY�-

KU �R 76 DO BUDY�KU �R 94 
 
W dniu 30.05.2022 r. firma ML DESIGN Piotr Lilla z Jastrzębia - Zdrój przeka-
zała opracowaną dokumentację projektową oraz decyzję zatwierdzającą projekt 
zagospodarowania terenu i  projektu architektoniczno - budowlanego wraz 
z udzieleniem pozwolenia na budowę pod nazwą: „Modernizacja poprzez re-
mont drogi wewnętrznej oś. Orłowiec od budynku nr 76 do budynku nr 94 w 
Rydułtowach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową muru 
oporowego wzdłuż działki nr 251/33”. 
 
6.  MODER�IZACJA OSIEDLA �A WZGÓRZU  -  ETAP I 
 
Trwają prace komisji przetargowej związanej z wyborem wykonawcy na wyko-
nanie robót budowlanych – wezwano wykonawcę którego oferta spełnia warun-
ki udziału w postępowaniu do złożenia podmiotowych środków dowodowych z 
terminem uzupełnienia do 22 czerwca 2022 r. W wyniku zapytania ofertowego 
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 
budowlanych wybrano ofertę firmy IMPERO Stefan Fiszer z  Wodzisławia Śl. 
za cenę 2 367,75 zł. 
 

7.  POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ-
�EJ BUDY�KU KOMU�AL�EGO – OSIEDLE KARO-
LA 21 w RYDUŁTOWACH 
 
W dniu 06.06.2022 r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót 
budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku. Termin składania ofert 
upływa z dniem 21.06.2022 r. 
 

8. MODER�IZACJA UL. �OWEJ 
 
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na konieczność aktu-
alizacji kosztorysów inwestorskich, celem ogłoszenia postępowania na wybór 
wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę z Wykonawcą dokumenta-
cji projektowej projektowej tj: Edytą Połomską prowadzącą działalność gospo-
darczą pod firmą Studio Połomscy Edyta Połomska. Wartość umowy – 1850,00 
zł brutto. Trwają prace związane z kompletowaniem dokumentów. 
 
 

 

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 

i URZĘDU 

za okres od 19 maja 2022r. do 22 czerwca 2022r. 
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9.  PRZEBUDOWA  ULICY  OFIAR  TERRORU 
(460076s) W RYDUŁTOWACH �A ODCI�KU OD �R 85 
DO �R 91 

W  dniu  27.05.2022  r.  podpisano  protokół  odbioru  końcowego 
dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca robót firma A&M Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mateusz 
Kuhn z Krzyżanowic w ramach zadania wykonała: 
1) kanalizację deszczową Ø 315 mm – 180,24 m 
2) kanalizacje deszczową Ø 250  mm – 33,30 m 
3) kanalizacje deszczową Ø 160 mm – 44,75 m 
4) przebudowę kanalizacji Ø 500 mm – 43,97 m 
5) przebudowę  kanalizacji Ø 315 mm – 15,58 m 
6) kanalizacje sanitarną Ø 200 mm – 212,37 m 
7) chodnik – 465,65 m2 
8) zjazdy – 30,26 m2 
9) ścieżkę rowerową – 360,69 m2 
10) jezdnię o nawierzchni asfaltowej o długości 181 m 
11) oświetlenie uliczne – 3 słupy oświetleniowe. 
Z dniem 07 czerwca 2022 r. dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowla-
nych w Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. 

10.  MODER�IZACJA UL. BOLESŁAWA KRZYWO-
USTEGO 

Rozpoczęto przygotowywanie materiałów do postępowania na wybór projek-
tanta. 
 

11. BUDOWA PU�KTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL. 
OFIAR TERRORU 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach programu „Rozwój Lokalny”. 
Trwają prace projektowe wykonywane przez firmę Mado 1 Janina Stula, ul. 
Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik. Wartość prac projektowych wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego: 62 730,00 zł. 

12. POPRAWA ATRAKCYJ�OŚCI ZAMIESZKA�IA – 
ADAPTACJA SZTOL�I ĆWICZEB�EJ �A STRZEL-
�ICĘ SPORTOWĄ 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach programu „Rozwój Lokalny”. 
Zostały przygotowane materiału do ponownego ogłoszenia postępowania na 
wybór projektanta, powołano  komisję przetargową, przygotowano projekt 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

13. WYKO�A�IE POD�OŚ�IKA SCE�ICZ�EGO W BU-
DY�KU RYDUŁTOWSKIEGO CE�TRUM KULTU-
RY „FE�IKS” 

Przygotowywane są materiały celem ogłoszenia postępowania na wybór wyko-
nawcy. 
Zadanie obejmuje dostarczenie i montaż podnośnika scenicznego w sali teatral-
nej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury. 

14. ZAGOSPODAROWA�IE TERE�ÓW POPRZEMY-
SŁOWYCH W REJO�IE BYŁEGO SZYBU LEO� III 
POD BUDOWĘ OSIEDLA MIESZKA�IOWEGO 

IInwestycja została ujęta do realizacji w ramach programu „Rozwój Lokalny”. 
Została zaakceptowana koncepcja w zakresie opracowanego układu komunika-
cyjnego  połączenia 
ul. Adama Mickiewicza z ul. Ofiar Terroru do projektowanego centrum prze-
siadkowego. Na jej podstawie Projektant przygotowuje materiały i opracowuje 
dokumentację  projektową.  Wartość  umowy  na  prace  projektowe  wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego: 131 500,00 zł.  Termin opracowania doku-
mentacji projektowej do 30.11.2022 r. 

15. BUDOWA UL �OWEJ �A ODCI�KU OD UL. 
ORLOVSKIEJ DO UL. STREFA GOSPODARCZA CE-
LEM UDROŻ�IE�IA TERE�ÓW I�WESTYCYJ-
�YCH 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach programu „Rozwój Lokalny”. 
Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej, tj. biurem projek-
towym ML Design Piotr Lilla,Remigiusz Machej s.c. z Jastrzębia - Zdroju. 
Wartość umowy na prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego:  
185 000,00 zł. Termin opracowaniadokumentacji: 28.02.2023 r. 

16.   BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. RACIBORSKĄ 
z UL. GAJOWĄ WRAZ z MODER�IZACJĄ UL. GA-
JOWEJ 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 09.06.2022 r. Rada 
Miasta Rydułtowy podjęła uchwałę nr 45.425.2022 w sprawie przyjęcia od 
Województwa Śląskiego w Katowicach realizacji zadania związanego z budo-
wą skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą gminną ul. Gajową w 
Rydułtowach. W dniu 10.06.2022 r. zawarto porozumienie z Województwem 
Śląskim w sprawie budowy ww. skrzyżowania oraz ogłoszono postępowanie 
przetargowe na wybór wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Termin składania ofert upływa 01.07.2022 r. 
 

17.   BUDOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOWODZIO-
WYCH �A TERE�IE MIASTA RYDUŁTOWY 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 18.05.2022 r. ogłoszo-
no postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w formule zaprojek-
tuj i wybuduj na budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Mia-
sta Rydułtowy. Termin składania ofert upływa 24.06.2022 r. 
 

18. OŚWIETLE�IE ULICY SPOKOJ�EJ 

Na podstawie opracowanej koncepcji budowy oświetlenia ul. Spokojna uzyska-
no stosowne zgody prywatnych właścicieli na przeprowadzenie robót budowla-
nych. Pracownia Projektów Elektrycznych „ELEKTROLAN” z Żor wystąpiła 
z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego do Prezydenta 
Miasta Wodzisław Śl. wyznaczonego przez Samorządowe Kolegium Odwoław-
cze  w Katowicach  do  przeprowadzenia  postępowania  i  wydania  decyzji 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podpisano z pro-
jektantem aneks na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
stosownego zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych do 30.11.2022 r. 
Wartość prac projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: 8 364,00 
zł. 

19. POPRAWA  ATRAKCYJ�OŚCI  GŁÓW�EGO 
TRAKTU HA�DLOWEGO MIASTA POPRZEZ BUDO-
WĘ  PARKU  KIESZO�KOWEGO  PRZY UL.  OFIAR 
TERRORU 

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie głównego traktu handlowego mia-
sta poprzez budowę parku kieszonkowego z nasadzeniami zieleni i zabudową 
elementów małej architektury. Przygotowywane są materiały celem ogłoszenia 
postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych. 
 

20.   PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO TOALET �A ROSIE 
Przygotowano materiały celem ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy 
prac projektowych. 

 
21.   WODA – �ASZE BOGACTWO – BUDOWA ZBIOR-
�IKA RETE�CYJ�EGO PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 
WRAZ Z UTWORZE�IEM PARKU EDUKACYJ�EGO 
Ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy programu funkcjonalno - użyt-
kowego dotyczącego opracowania w zakresie budowy zbiornika retencyjnego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obywatelskiej. Termin składania 
ofert upływa z dniem 28.06.2022 r. 
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             Kartka z kalendarza  
                      Lipiec 
 
 
 

26 VII 2015r. - zmarł Ryszard Strzelec, fotografik, kolekcjoner 
starych zdjęć, plastyk, uhonorowany przez Urząd Miasta od-
znaką „Złote Grabie" za całokształt swej pracy dla miasta, 

11 VII 2017r. - zmarł Edward Antończak, instruktor ZHP, czło-
nek SRH i Towarzystwa Miłośników Rydułtów, 

7 VII 1944r. - zginął podczas walk pod Monte Casino dh Józef 
Burzywoda, instruktor ZHP, żołnierz Wojska Polskiego w stop-
niu podporucznik, 

29 VII 2000r. - zmarła Maria Bielica, komendantka Hufca Dru-
żyn Żeńskich przy KH Rydułtowy, 

4 VII 1960r. - urodził się Piotr Bożek, istrukto ZHP, zmarł w 
wieku 46 lat, 

10 VII 2008r. - zmarł Henryk "Handryś" Cieślik, instruktor 
ZHP przy szkole w Radoszowach, 

9 VII 1908r. - urodził się Jan Klama, drugi komendant Hufca 
ZHP w okresie międzywojennym, 

9 VII 1922r. - urodził się Antoni Musioł, instruktor ZHP w 
latach 1937 - 39, zginął w obozie koncentracyjnym Dachau w 
1941r., 

10 VII 1915r. - urodził sie Jan Margiciok, instruktor ZHP w 
latach 1937 - 39, rozstrzelany pod ścianą śmierci w Oświęcimiu 
w 1941r., 

30 VII 2009r. - zmarła Irena Machnik, instruktora ZHP, SRH 
Rydułtowy, nauczycielka, 

4 VII 1915r. - urodził się Konrad Rezner, długoletni instruktor 
ZHP, komendant Środowiska Rydułtowy, wychowawca mło-
dzieży, 

lipiec 1997r. - wielka powódź w Rydułtowach, sklepy dolnej 
części ulicy Ofiar Terroru zostały zalane, groźniejsza powódź 
nawiedziła nas dopiero w tym roku, 

17 VII 2000r. - z inicjatywy TMR w mieście odbyła się debata 
na temat bezpieczeństwa mieszkańców, 

27 VII 2003r. - odbyła sie uroczystość pożegnania odchodzące-
go na emeryturę proboszcza parafii św. Jerzego ks. Bernarda 
Sodzowicznego, 

15 VII 1410r. - miała miejsce bitwa pod Grunwaldem, 

11 VII 1943r. - Związek Walki Młodych przeprowadził zamach 
na Cafe Club w Warszawie. 

 

zebrał Stanisław Brzęczek 

 

Taką wystawę  
zaprezentowaliśmy  
na „Rydułtowskiej 
Biesiadzie Pod 
Szarlotą” w namio-
cie TMR. Przygo-
towanie wystawy z 
h i s t o r y c z n y m i 
zdjęciami ul Ofiar 
Terroru zajęło kil-
ka miesięcy. Zebra-
liśmy prawie 80 
zdjęć i co ciekawe, 
najwięcej ich jest 
jako widokówki z 
lat wojny z powta-
rzającymi się uję-
ciami. Natomiast 
powojenne zdjęcia 
to ujęcia z różnych 
uroczystości, gdzie 
głównym ujęciem były osoby a obiekty są w  tle. Z tych zdjęć 
wybraliśmy 25 szt.  - firma Foto Baron zrobiła powiększenia i 
w miarę możliwości poprawiła jakość  tych zdjęć. Do tego 
opracowano opisy a zdjęcia z opisami umieściliśmy na 2 du-
żych płytach. Dodatkiem do wystawy był wystawiony unikalny 
aparat fotograficzny z 1924 roku na płyty szklane, który wzbu-
dzał niemałe zainteresowanie wśród młodzieży.  Udawanie 

wykonywania zdjęć 
tym aparatem filmo-
wane było przez 
wiele osób. Ten apa-
rat jest własnością p. 
Ewy Baron. Niestety 
mniejszym zaintere-
sowaniem cieszyła 
się sama wystaw 
zdjęć i dotyczyło to 
głównie osób star-
szych. Była nato-
miast próba zerwa-
nia 2 zdjęć przez 2 
panów  -  pasjona-
tów historii, którzy 
tłumaczyli, że my-
śleli,  że to można 
zabrać (obok było 
stoisko z darmowym 
kołoczem). Pasjona-

ci zostali zaproszeni przez Prezesa TMR na kolejne przygoto-
wywane spotkanie hobbystów. Obecnie wystawa zdjęć jest 
prezentowana w Centrum Inicjatyw Obywatelskich przy ul. 
Ofiar Terroru i będą tam prezentowane do końca września. Wy-
stawa jednak wielu osobom uzmysłowiła jak wiele się zmieniło 
wzdłuż ul Ofiar Terroru podziwiając przy tym kunszt architek-
tów i murarzy sprzed wielu lat. 

Henryk Machnik 

Wystawa historycznych zdjęć 
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Już lato w pełni a nasi „uczniowie” nadal spotykają w 
Oratorium św. Józefa przy parafii św. Jerzego, wszy-
scy otrzymali kolejny podręcznik i inne materiały nie-
zbędne do poznawania języka polskiego. Zajęcia od 
lipca odbywają się  w poniedziałek o 16.00, we wto-
rek o 10.00 i w środę o 16.00 po 2h lekcyjne. W cza-
sie wakacji zapraszamy mamy razem z dziećmi. Zaję-
cia prowadzą nauczycielki: Renata Michalczyk, Kata-
rzyna Niesporek, Joanna Rusok i Alicja Kołodziej. 
Bardzo zależy nam aby w tym przymusowym czasie  
pobytu poza ojczyzną mogli choć czasami zapomnieć 
o wojnie i spędzić miło wieczór. Okazją ku temu było 
czerwcowe przyjęcie, zorganizowane dzięki gościn-
ności Państwa Joanny i Henryka Rusoków w ich 
ogrodzie. Była to świetna okazja do integracji grupy, 
rozmów, wspomnień i planów. Była degustacja nie 
tylko grillowanych potraw ale i ciast, sałatek etc. Kie-
dy Kasia Niesporek zagrała na gitarze wtedy okazało 
się, że możemy i wspólnie pośpiewać. Dla dzieci zie-
lone zakamarki ogrodu stały się dobrym pretekstem 
do wspólnej zabawy. Spotkanie współfinansowali 
radni Miasta. 
Była też tam okazja do informowania i zachęcania do 
udziału w wydarzeniach jakie dzieją się w Rydułto-
wach.  
Kolejnym celem na wspólne spędzenie wieczoru było 
kino w RCK. Wielu z nich po raz pierwszy było nad 
Machnikowcem i byli zachwyceni tą zieloną prze-
strzenią. Amerykański film Top Gun: Maveric  z To-
mem Cruise mógł zaspokoić apetyt wszystkich na 
dobre kino akcji a czytając napisy docenili sobie lek-
cje. Na letni czas mamy nowe pomysły. 
Mimo wakacji zachęcamy do udziału w zajęciach już 

„letniej szkoły języka polskiego”.  
 

Koordynator „Szkoły” Alicja Kołodziej 
 

 
 
 
 

 „Wiosenna szkoła języka polskiego dla Ukraiń-
ców” w Rydułtowach nadal działa! 
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W rócił z Meksyku i trafił do aresztu. Wodzisławscy 
kryminalni  zatrzymali poszukiwanego listem goń-
czym 49-latka, który od 2014 roku ukrywał się 
przed organami ścigania. Mężczyzna wrócił z Mek-

syku i wpadł w ręce śledczych. Skutecznie prowadzone działania 
poszukiwawcze przez wodzisławskich kryminalnych z Zespołu ds. 
Poszukiwań i Identyfikacji Osób zakończyły się zatrzymaniem 49-
latka, który był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna od 2014 
roku ukrywał się przed organami ścigania i przebywał na terenie 
Ameryki Południowej,  a w ostatnim czasie - w Meksyku. Kiedy 
tylko poszukiwany przyjechał do Wodzisławia Śląskiego, został 
zatrzymany i aresztowany, odpowie m.in. za oszustwa przed pro-
kuratorami z Wodzisławia Śląskiego i Zawiercia. Grozi mu do 8 
lat więzienia, o jego dalszym losie zdecyduje sąd. 08.06.2022 
 

N orwegowie w cieniu Szarloty - wizyta norweskich 
partnerów w Rydułtowach. Burmistrz Rydułtów Mar-
cin Połomski oraz burmistrz Øvre Eiker Knut Kvale 
podpisali umowę o partnerstwie. Jednym z elementów 

wizyty była konferencja dotycząca polityki senioralnej, która od-
była się w Rydułtowskim Centrum Kultury. 09.06.2022 
 

W  Rydułtowach pobiegli aby uczcić pamięć bohate-
rów. Nie brakowało wielkich emocji i pięknej ry-
walizacji podczas rydułtowskiego biegu, który miał 
na celu przypomnieć bohaterstwo osób poległych o 

wolność. Biegi sztafetowe w ramach Memoriału Jana Margicioka i 
Leopolda Hałaczka - harcmistrzów i poruczników Armii Krajowej 
zostały zorganizowane przez Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji i mają na celu przypomnieć i zaprezentować młodym uczestni-
kom osoby, które walczyły i oddały życie za nasz region. Impreza 
rozpoczęła się minutą ciszy upamiętniającą bohaterów. Biegi od-
bywały się w kilku kategoriach wiekowych: 2011 lat i młodsi, 
2010-2009, 2008-2007,2006 i starsi. W zawodach uczestniczyli nie 
tylko uczniowie rydułtowskich szkół, ale także z zaprzyjaźnionego 
miasta partnerskiego Orlova z Czech. Młodzi sportowcy, których 
było ponad 260 konkurowali ze sobą na terenie Rydułtowskiej 
Ynklawy Bardzo Aktywnych - nowego miejsca rekreacji i sportu 
na rydułtowskiej mapie atrakcji. 15.06.2022 

K radzionym wozem strażackim spowodowali wypadek 
w Rydułtowach. Niecodzienne zdarzenie z udziałem 
samochodu ciężarowego miało miejsce w Rydułto-
wach. Była to ciężarówka strażacka, która była wyko-

rzystywana przy pracach na terenie hałdy.  - Otrzymaliśmy zgło-
szenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Rydułtowy, z które-
go wynikało, że samochód ciężarowy uderzył w słup. Na miejsce 
zostały zadysponowane dwa zastępy z JRG Rydułtowy- mówi 
Jacek Filas z Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim. 

Na miejscu strażacy faktycznie zastali samochód ciężarowy, który 
jednak był pusty. Funkcjonariusze  z informacji osób postronnych 
dowiedzieli się, że osoby podróżujące autem oddaliły się z miejsca 
zdarzenia. - Naszym zadaniem była neutralizacja wyciekających 
płynów i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie przekazali-
śmy sprawę policji - dodaje Filas. Jak się okazało kierujący porzu-
cili pojazd, którym był stary wóz strażacki skradziony z KWK 
Rydułtowy i uciekli. Sprawcy zdarzenia są poszukiwani. Wóz był 
wykorzystywany do zraszania pyłu na hałdzie. 21.06.2022 

B urmistrz Rydułtów otrzymał absolutorium. 23 czerwca 
w urzędzie miejskim odbyło się posiedzenie rady, pod-
czas którego burmistrz Marcin Połomski otrzymał abso-
lutorium i wotum zaufania. Po otwarciu, stwierdzeniu 

prawomocności  i przedstawieniu porządku obrad radni przyjęli 
protokoły z sesji, które odbyły się 28 kwietnia 2022 r. i 19 maja 
2022 r. Następnie burmistrz Marcin Połomski przedstawił spra-
wozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, kolejnym punktem 
były pytania radnych do sprawozdania burmistrza oraz spraw bie-
żących. Swoją działalność przedstawili też przewodniczący komi-
sji stałych rady.  Burmistrz Połomski zaprezentował raport o stanie 
Miasta Rydułtowy za rok 2021, zaś skarbnik sprawozdanie finan-
sowe wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania 
budżetu miasta Rydułtowy za rok 2021.  W trakcie sesji została 
przedstawiona  prezentacja aktualizacji założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W głosowa-
niu radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Rydułtów absoluto-
rium i wotum zaufania. Zatwierdzono sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rydułtowy 
za rok 2021 oraz plan pracy stałych komisji problemowych na 
drugie półrocze 2022 roku. Istotnym punktem było przyjęcie apelu 
w sprawie: podjęcia pilnych działań zmierzających do remontu 
drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Raciborska) w Rydułtowach oraz 
zagwarantowania cen oraz dostępności materiałów opałowych dla 
mieszkańców i jednostek samorządu lokalnego.24.06.2022 

N ocna i świąteczna opieka zdrowotna po nowemu. Szpi-
tal nie chce już zatrudniać lekarzy? - Nasze działanie 
nie ma nic wspólnego z prywatyzacją szpitala. To je-
dynie zamiana organizacyjna - podkreśla szef wodzi-

sławsko-rydułtowskiego szpitala. O co chodzi? Kilka dni temu 
został ogłoszony konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej (PPZOZ) w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Kierow-
nictwo lecznicy szuka podwykonawcy w zakresie świadczeń noc-
nej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czy to pierwszy krok do pry-
watyzacji placówki? 
Co znalaz ło  s ię  w ofercie?  
Zgodnie z zapisami warunków konkursu, PPZOZ szuka podwyko-
nawcy, który będzie udzielał porad lekarskich w warunkach ambu-
latoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczenio-
biorcy przez dwa zespoły lekarskie. Jeden dla pacjentów dorosłych 
w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy ul. 26 
Marca w Wodzisławiu Śl., a drugi dla pacjentów poniżej 18 roku 
życia w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy ul. 
Plebiscytowej w Rydułtowach. Ponadto lecznica dla obu tych loka-
lizacji poszukuje pielęgniarek. Mają one wykonywać m.in.: iniek-
cje, badania EKG, pomiary ciśnienia, oznaczenie pomiaru cukru w 
krwi oraz inne badania związane z poradą w ramach nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej. Przedmiotem konkursu jest także za-
pewnienie transportu na potrzeby realizacji świadczeń w miejscu 
zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy wraz z zabezpiecze-
niem środka transportu, w tym realizacja świadczeń związanych z 
wystawianiem kart zgonu. 
Wyj aśnienia  k ie rownictwa p lacówki  
Z jakiego powodu lecznica szuka podwykonawcy? Zapytaliśmy o 
to dyrektora PPZOZ-u Krzysztofa Kowalika. Jak nam na początku 
przyznaje, dotychczas wodzisławsko-rydułtowska placówka nie 
wdrażała takich działań. - �ie przecieramy w tym zakresie żadnych 
szlaków, ponieważ inne szpitale na terenie polski właśnie takie 
konkursu rozpisują - wyjaśnia. - Głównym powodem jest fakt, że 
coraz trudniej zabezpieczać nam obsady lekarzy na dyżurach w 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Coraz mniej lekarzy chce 
tam po prostu pracować - dodaje dyrektor PPZOZ-u. Dalej zwraca 

EXPRESOWO  Z  ŻYCIA   MIASTA 
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uwagę, że drugim powodem są oczywiście finanse. - Szukamy 
oszczędności tam, gdzie się da - mówi. 
Pie rwsz y krok do  prywatyzacj i  s zpi t a la?  
Krzysztof Kowalik zapewnia, że jeżeli uda się wyłonić podwyko-
nawcę na udzielanie świadczeń, to w obsłudze pacjenta w zakresie 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nic się nie zmieni. - �awet 
nie odczuje zmiany - podkreśla. Dalej tłumaczy, że zmianie ulegnie 
jedynie sposób zatrudnienia lekarzy, którzy do tej pory byli zatrud-
niani przez PPZOZ na umowy cywilno-prawne, a jeżeli konkurs 
przebiegnie pomyślnie, zostanie wyłoniony podwykonawca, który 
będzie ich zatrudniał. Zapytany przez nas szef wodzisławsko-
rydułtowskiego szpitala, czy to pierwszy krok do jego prywatyza-
cji, stanowczo zaprzecza. - �asze działanie nie ma nic wspólnego z 
prywatyzacją szpitala. To jedynie zamiana organizacyjna - podkre-
śla. 
Umowa na ponad 3  la ta  
Świadczenia podwykonawcy mają być udzielane od poniedziałku 
do piątku od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, nie-
dziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, od 8.00 dnia danego 
do 8.00 dnia następnego. Okres realizacji umowy w warunkach 
konkursu określono od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2025 
r., czyli na nieco ponad 3 lata. Zainteresowane podmioty swoje 
oferty mogą składać do 30 czerwca w siedzibie PPZOZ-u. Wszel-
kie potrzebne dokumenty znajdują się na oficjalnej stronie interne-
towej lecznicy. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić 12 lipca. 
28.06.2022 
 

K onkurs dla kół gospodyń wiejskich. Można wygrać 9,5 
tys. zł! Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza 
koła gospodyń wiejskich do udziału w konkursie „W 
moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w 

ramach kampanii „Nasz Klimat”. Konkurs polega na opisaniu eko-
praktyki, czyli działania, wywierającego pozytywny wpływ na 
klimat, które warto wdrożyć w domu w celu oszczędzania wody, 
energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp. Ekopraktyka 
powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu. 
Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 22 lipca. Ogłosze-
nie wyników odbędzie się do 10 sierpnia. 
W zgłoszeniu powinny znaleźć się: 
· opis ekopraktyki, 
· wyjaśnienie na czym ona polega, 
· jakie daje rezultaty, 
· powody, dla których ekopraktyka została wdrożona. 
Do konkursowej pracy można dodać maksymalnie dwa zdjęcia 
obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie. 
Tytuł laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace. 
Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe: 
· 1. miejsce - 9 500 zł, 
· 2. miejsce - 6 500 zł, 
· 3. miejsce - 3 000 zł, 
Otrzymane środki finansowe powinny zostać wykorzystane do 
promowania postaw proekologicznych wśród innych mieszkańców 
gmin, na terenie których działają nagrodzone koła gospodyń. Pie-
niądze mogą zostać również przeznaczone na zakup przedmiotów i 
urządzeń, które pomogą członkom Kół wprowadzać zmiany ko-
rzystne dla środowiska. 
Nagrodzone prace laureatów oraz wyróżnione zgłoszenia zostaną 
umieszczone w e-booku „Domowy Poradnik Ekonawyków”, który 
zostanie opublikowany m.in. na stronie kampanii „Nasz Klimat” 
www.naszklimat.gov.pl. 
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na stronie: 
www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/konkurs-dla-kol-
gospodyn-wiejskich-w-moim-domu-nic-sie-nie-marnuje.  
29.06.2022 

S zkolenie z opieki 
osób z niepełno-
sprawnościami od-
było się w rydułtow-

skim urzędzie. Pracownicy 
urzędu i jednostek miejskich 
mieli okazję uczestniczyć w 
niezwykle wartościowym 
szkoleniu, którego głównym 
tematem była opieka nad 
osobami z niepełnosprawno-
ściami. Szkolenie było prowadzone przez Stowarzyszenie "Twoje 
Nowe Możliwości" i pozwoliło w niezwykle praktyczny sposób 
dowiedzieć się, jak wesprzeć osobę poruszającą się na wózku in-
walidzkim oraz w jaki sposób komunikować się z osobą głuchą 
czy też niewidomą. Urzędnicy ćwiczyli prowadzenie osoby z białą 
laską, oraz dowiedzieli się jak słyszą i widzą osoby z niepełno-
sprawnością wzroku i słuchu, a także jak rozpoznać osobę z nie-
pełnosprawnością intelektualną i jak się z nią komunikować. Szko-
lenie odbyło się w ramach projektu "W cieniu Szarloty – jak wydo-
być potencjał miasta Rydułtowy" zaplanowano szereg działań z 
zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej. 06.07.2022 

;a podstawie wiadomości  z innych mediów zebrała J. Oleś 

https://www.nowiny.pl/Rydułtowy https://www.rydultowy.pl 
https://www.faceboo.k.com  https://www.radio90.pl/tag/rydultowy  
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Zapraszamy Mieszkańców na koncerty na 
Machnikowcu już od 15 lipca 
 
Terminy:  15 lipiec, 
   22 lipiec,  –  od godz 17.00 
   5 sierpień, 
   2 wrzesień 
     
Organizator: Towarzystwo Miłośników Rydułtów 
Prowadzący: „�asza Klika” 
W każdym koncercie wystąpią  2 zaproszone ze-
społy, 15 lipca oprócz �aszej Kliki” wystąpią Rzu-
chowianki i Dzimierzanki 
 
Czynna będzie kawiarnia w RCK „Feniks” 
W programie: wykłady, konkursy z  nagrodami z 
dziedziny profilaktyki  uzależnień!    
             

Zapraszamy na muszlę Machnikowca 
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�oc Świętojańska w Olzie za nami. W piątkowy wieczór 24 czerwca, do ośrodka wypoczynkowego w Olzie przybyły tłumy. Nie zabrakło wy-
stępów lokalnych grup folklorystycznych, które przyjechały z całego regionu.  Imprezę rozpoczęła Anita Syrek- przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Czyżowicach przedstawiając historię samego święta. Następnie na scenie pojawili się lokalni artyści. Noc Świętojańska organizowa-
na jest od 16 lat. Puszczano wianki na wodzie, w niektórych edycjach szukano też kwiatu paproci.  W Olzie wystąpiły Syryniczki, Rzuchowianki, 
Turzanki, Dzimierzanki, Klika Machnika,Gospodynie z Krostoszowic, Podbuczanki, Olzanki, Czyżowianki, Mszanianki. Obecne były również 
delegacje Bełszniczanek, Rogowianek, Zespołu „Bluszcz” i Stowarzyszenia „Z Nami Warto”. Wspaniała oprawa 12 zespołów regionalnych w 
pięknych strojach, występy i na koniec korowód zespołów z wiankami, które połączone sznurami  kajakarze obwozili po stawie. Muzyka, śpiewy 
nad wodą, więc nic dziwnego, że równie wielką grupą byli widzowie, którzy oklaskiwali widowisko z tarasu widokowego. Nie mogło też zabrak-
nąć „Naszej Kliki”, wszak jesteśmy jedynym męskim zespołem regionalnym w naszym regionie!                           

H. Machnik  FOTO: B. Oślizły,  R. Gunia 
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15 powodów,  
dla których warto rzucić palenie 

 
 
 
 
 
Rzucenie palenia może być trudne, zwłaszcza w obliczu dodat-
kowego stresu społecznego i ekonomicznego, jaki przyniosła 
pandemia, ale jest wiele powodów, aby rzucić palenie. Korzyści 
z rzucenia palenia są niemal natychmiastowe. W ciągu 20 minut 
tętno spada. W ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi 
wraca do normy. Od drugiego tygodnia do trzech miesięcy po-
prawia się krążenie i wydolność płuc. 

1. Palacze mają zwiększone ryzyko rozwoju ciężkiego przebiegu 
COVID-19 i śmierci z powodu COVID-19. 

2. Przykry zapach przenika wszystko: twój dom, twoje ubrania, 
skórę, palce i twój oddech. 

3. Tytoń powoduje żółknięcie zębów i powstawanie nadmiernej 
ilości płytki nazębnej. 

4. Palenie tytoniu powoduje nieświeży oddech. 

5. Tytoń powoduje powstawanie zmarszczek na skórze, przez co 
wyglądasz starzej. Palenie powoduje przedwczesne starzenie się 
skóry z powodu zubożenia białek, które nadają jej elastyczność, 
zubożenia witaminy A i zmniejszonego dopływu krwi. Zmarszczki 
są bardziej widoczne wokół ust i oczu. Ponadto, palenie pozostawia 
skórę suchą i skórzastą. 

6. Palenie zwiększa ryzyko zachorowania na łuszczycę – zapalną, 
niezakaźną chorobę skóry, która objawia się czerwonymi, swędzą-
cymi plamami na całym ciele. 

Tytoń stanowi zagrożenie dla palaczy, ale także dla zdrowia Twojej 
rodziny i przyjaciół 

7. Ponad milion osób umiera co roku z powodu narażenia na bierne 
palenie. 

8. Osoby niepalące narażone na bierne palenie są narażone na ryzy-
ko zachorowania na raka płuc. 

9. Papierosy są główną przyczyną przypadkowych pożarów i powo-
dowanych przez nie zgonów. 

10. Elektroniczne papierosy narażają również osoby niepalące i 
postronne na kontakt z nikotyną i innymi szkodliwymi substancjami 
chemicznymi. 

11. Narażenie na dym tytoniowy jest związane z cukrzycą typu 2. 

Palenie lub używanie e-papierosów w pobliżu dzieci zagraża ich 
zdrowiu i bezpieczeństwu 

12. Dzieci palaczy mają zmniejszoną pojemność płuc i w dorosłym 
życiu mogą cierpieć na przewlekłe schorzenia układu od-
dechowego. 

13. Zdarzały się przypadki poważnych obrażeń spowodowanych 
przez e-papierosy, zwłaszcza poparzeń w wyniku pożarów i eksplo-
zji. 

14. U dzieci poniżej drugiego roku życia narażonych na bierne pale-
nie w domu może rozwinąć się choroba ucha środkowego, która 
może prowadzić do utraty słuchu i głuchoty. 

15. Rzucenie palenia zmniejsza ryzyko wystąpienia u dzieci wielu 
chorób związanych z biernym paleniem, takich jak choroby układu 
oddechowego (w tym astma) i infekcje uszu. 

Pomimo wszystkich wad palenia papierosów niezwykle ciężko jest 
się zmotywować i rzucić ten nałóg raz na zawsze, dlatego odsyłamy 
Cię do artykułu, który ci pomoże Ci w rzuceniu palenia.  

 

Jak się zmotywować do rzucenia palenia i wytrwania w tym 
postanowieniu. 

Jaka powinna być motywacja do rzucenia palenia papierosów? Nie-
którzy twierdzą, że strach przed zachorowaniem jest wystarczającą 
motywacją. Jednak rzeczywistość wygląda nieco inaczej. W wielu 
szpitalach przebywają chorzy palacze, którym nie udało się rzucić 
tytoniu, nawet z tą pozornie przekonującą motywacją. 
Inni uważają, że dobrym narzędziem motywacyjnym są pieniądze – 
myślenie o tym, ile możemy zaoszczędzić, rzucając palenie. Tylko 
że w końcu i tak znajdziemy inne rzeczy, na które możemy wydać 
pieniądze. I w takim momencie trudno już zauważyć, że zaoszczę-
dziliśmy coś na rzuceniu palenia. 
Być może dobrą motywacją byłaby nasza ukochana osoba, partner 
albo dzieci? Może chcielibyśmy dać im dobry przykład innym, ma-
jąc nadzieję, że nasi najbliżsi nigdy nie odnajdą przyjemności w 
paleniu. Jednak należy zaznaczyć, że korzystanie z tego typu moty-
wacji często przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Wystarczy, 
że nasz partner albo nasze dzieci pokłócą się z nami, a później wy-
korzystają palenie jako sposób, żeby nam dopiec albo wrócić do 
nałogu. 
Motywacja do zaprzestania palenia 
Wszystkie te powyższe, pozornie wielkie motywacje zawodzą z 
jednego prostego powodu. Obawy o własne zdrowie, oszczędzanie 
pieniędzy, troska o bliskie osoby – wszystko to tworzy element 
strachu i stresu, a reakcja palacza w takiej sytuacji to zapalenie pa-
pierosa, który tłumi te nieprzyjemne uczucia. Właśnie dlatego takie 
motywacje rzadko przynoszą oczekiwany rezultat – nierzadko spra-
wiają, że rzucenie palenia staje się jeszcze trudniejsze. 

Jak zachować motywację po rzuceniu palenia 
Ażeby mieć pewność, że uda nam się utrzymać motywację do wy-
trwania poza nałogiem, zawsze najlepiej zachować prostotę. Załóż-
my, że z jakiegoś powodu mamy dość palenia. Być może martwimy 
się naszym zdrowiem, wydatkami na dzienne paczki papierosów, 
dawaniem złego przykładu najbliższym, czy znalezieniem się pod 
kontrolą dewastującego uzależnienia. Zamiast używać jednej, czy 
nawet wszystkich tych kwestii jako motywacji do wytrwania w 
naszym postanowieniu, lepiej będzie, jeśli zdecydujemy się rzucić 
palenie z innego powodu. Powiedzmy sobie, że rzucamy palenie, bo 
pragniemy cieszyć się życiem, które będzie znacznie przyjemniej-
sze bez duszącego dymu w naszych płucach. Po prostu powiedzmy 
sobie, że chcemy cieszyć się cudowną wolnością od tych wszyst-
kich negatywnych wpływów, jakie niosą ze sobą papierosy. 

Utrata motywacji po rzuceniu palenia 
Powinniśmy dopilnować, że rzucamy palenie z tego jednego pozy-
tywnego powodu, czyli dlatego, że będziemy cieszyć się życiem o 
wiele bardziej jako osoba niepaląca. Wówczas będą niewielkie 
szanse na to, że stracimy motywację potrzebną, żebyśmy mogli 
wytrwać w naszym postanowieniu. W związku z tym należy sobie 
stale przypominać o powodach, dla których skończyliśmy wydawać 
pieniądze na tytoń. Z kolei motywację po rzuceniu palenia można 
utracić głównie wtedy, gdy korzystamy z krótkoterminowych moty-
wacji lub negatywnych powodów, dla których postanowiliśmy ze-
rwać z tym ohydnym nałogiem. 

https://bsi.net.pl/15-powodow-dla-ktorych-warto-rzucic-palenie/ 
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W dniach 19-26 maja odbyła się wyprawa, której punktem 
kulminacyjnym miało być zdobycie najwyższego szczytu Hiszpanii, 
czyli górującego nad Teneryfą szczytu Pico del Teide. Ten czynny wul-
kan który ma wysokość 3718 m n.p.m. jest nie tylko najwyższym 
szczytem Hiszpanii ale także najwyższym szczytem znajdującym się na 
całym Oceanie Atlantyckim. 

8 dniowy program wyprawy był bardzo napięty, ponieważ 
każdego dnia mieliśmy przewidziane niezwykłe atrakcje. Naszą bazą 
wypadową na Teneryfie było urokliwe miasteczko Puerto de Santiago. 
Miasteczko to zlokalizowane jest na południowym zachodzie wyspy, 
nieopodal monumentalnych kilkusetmetrowych pionowych klifów o 
nazwie Los Gigantes. 

Pierwszy dzień po przybyciu na miejsce spędziliśmy na wę-
drowaniu pasmem górskim Teno. Można śmiało powiedzieć, że góry te 
stanowią swego rodzaju wyspę w wyspie. Od razu widać różnice mię-
dzy górami Teno a resztą Teneryfy. Masyw ten posiada odrębne ele-
menty fauny i flory. Dzieje się tak, ponieważ góry Teno były kiedyś 
osobną wyspą, która wykształciła swój odrębny mikroklimat. Dopiero 
na przestrzeni wieków działania sejsmiczne doprowadziły do połącze-
nia się tego terenu z resztą Teneryfy, tak, że dziś właśnie ta różnorod-
ność gatunków roślin i zwierząt jest tym co pozwala dostrzec bioróżno-
rodność tego terenu. Nasza grupa nie tylko wędrowała grzbietami tego 
pasma, ale także mieliśmy niezwykłą okazję przejść się jednym z tuneli 
które przecinają góry Teno. A są to tunele niezwykłe. Rzadko kiedy ma 
się okazję wędrować 1,5 km tunelem gdzie jedynym źródłem światła 
jest jedynie światło latarki. Zbocza i doliny Teno są usiane niezliczoną 
liczbą plantacji bananów, z której to produkcji słynie Teneryfa. 

Drugi dzień to wizyta w jednej z największych atrakcji wyspy 
– Wąwozie Masca. Jest to miejsce naprawdę magiczne. 5 mln lat kształ-
towania się tego niezwykłego krajobrazu pozwala na własne oczy zoba-
czyć jak przebiegał proces tworzenia się Teneryfy. Jeden z najpiękniej-
szych wąwozów prowadzi nas niemal pięciokilometrową trasą swym 
dnem, pośród bazaltowych skał, poprzecinanych żyłami wulkaniczny-
mi. Wszak cała wyspa jest tworem górującego nad nim giganta – Teide. 
Wędrując tak piękną trasą dociera się do plaży nad Oceanem. Piaszczy-
sta plaża, ciepła woda, człowiek czuje się jak w raju. Później jeszcze 
powrót tą samą trasą przez wąwóz, by tym razem spojrzeć na Masce z 
innej perspektywy. Warto nadmienić, że wizyta w tym wąwozie jest 
dość elitarna. Wąwóz otwarty jest tylko w weekendy i święta, a na wej-
ście do niego potrzebne są pozwolenia, które ograniczają liczbę zwie-
dzających do kilkudziesięciu dziennie. Trzeba mieć więc dużo szczę-
ścia i zaplanować sobie zwiedzanie wąwozu Masca z dużym wyprze-
dzeniem. Ale zapewniam – warto. 

Trzeci dzień przyniósł wreszcie to, na co wszyscy czekali. 
Wyprawa na Pico del Teide. Najwyższy wulkan na Oceanie Atlantyc-
kim, najwyższy szczyt Hiszpanii, góra rzucająca najdłuższy morski cień 
na świecie. Słowem – gigant. Do tego wysokość 3718 m n.p.m. gdzie 
objawy choroby wysokościowej mogą już na poważnie zaszkodzić 
wspinaczowi. Krajobraz zmienia się wraz ze wzrostem wysokości. 
Początkowo łagodna, przypominająca pustynię trasa gdzieniegdzie 
upstrzona tzw. Jajami Teide, czyli skałami które w czasie erupcji wul-
kanu zaczęły turlać się zboczem po lawie, tworząc kamienny twór przy-
pominający kulę śnieżną. Dalsza droga zaczyna robić się coraz bardziej 
stroma. Choć nad nami nie było ani jednej chmury i na dole temperatu-
ra przekraczała 30 stopni, na wysokości 3000 m termometry wskazywa-
ły już jedynie 12 stopni. Ważnym było żeby wspinając się ciągle pod 
górę nie odwodnić organizmu. Również poziom tlenu stanowił wyzwa-
nie. Podczas gdy w naszym normalnym powietrzu którym oddychamy 
na co dzień, stężenie tlenu wynosi 20,9% na szczycie Pico del Teide 
jest to już zaledwie 13,5%. Jako ciekawostkę dodam, że na Mount Eve-
rest stężenie tlenu wynosi jedynie 6,8%. Pomimo tak ekstremalnych 
warunków wszystkim członkom naszej wyprawy którzy wyruszyli na 
szczyt udało się go zdobyć. W tym gronie znaleźli się również miesz-

kańcy Rydułtów, co po-
kazuje że i w naszym 
mieście nie brakuje miło-
śników górskich wędró-
wek i ekstremalnych 
wyzwań. 

Następny dzień 
przyniósł nam relaks po 
wspinaczce, jednak było 
równie aktywnie. Jeep 
Safari po Teneryfie i 
sąsiedniej z nią La Go-
merze było dla mnie 
osobiście czarnym koniem tej wyprawy. W założeniu miał to być dzień 
relaksu po Teide a okazało się że ta przejażdżka zafundowała nam całą 
masę atrakcji. La Gomera jest wyspą tak piękną, że za każdym zakrę-
tem rozpościera się widok niczym z najpiękniejszych filmów przyrod-
niczych. I za każdym razem gdy wydawało się, że piękniej już być nie 
może, wyjeżdżaliśmy z kolejnego zakrętu a tam widoki były jeszcze 
piękniejsze. I tak przez cały dzień. Dodatkowe atrakcje zapewnił pasa-
żerom naszej terenowej Toyoty nasz kierowca, który jeździł w sposób 
niezwykle brawurowy, jednak widać było, że ma pełną kontrolę nad 
samochodem. Jazda na trzech, czasem dwóch kołach, kontrolowane 
poślizgi, drifty, kilka razy lecieliśmy w powietrzu – Cristiano zna się na 
prowadzeniu samochodu jak nikt inny. Podziękowania należą się w tym 
miejscu firmie Gaby Teneryfe, która tak świetnie zrealizowała nam to 
Jeep Safari. 

Kolejny dzień był dniem relaksu. Ja jednak nie przywykłem 
do tego by siedzieć bezczynnie, dlatego postanowiłem zwiedzić Tene-
ryfę z nieco innej strony – zafundowałem sobie nurkowanie z akwalun-
giem i zwiedzanie podwodnego świata tej pięknej wyspy. Na Teneryfie 
znajduje się Polska baza nurkowa Big Fish – Cressi Tenerife Dive Cen-
ter. Fantastyczna atmosfera, super profesjonalizm, pomimo że było to 
moje pierwsze nurkowanie, to ekipa z Big Fish sprawiła że zejście pod 
wodę było super bezpieczne. Wielkie podziękowania zwłaszcza dla 
Stefano, z którym schodziłem pod wodę, i który odkrywał przede mną 
nieznany podwodny światy fauny Teneryfy. 

Ostatni przed odlotem dzień wyprawy spędziliśmy w 
„Zaczarowanym Lesie” gór Anaga. Pomimo tego że jest to w dalszym 
ciągu Teneryfa, jednak w tym rejonie, na północno wschodnim krańcu 
wyspy warunki klimatyczne są zgoła odmienne od tego do czego przy-
zwyczailiśmy się w poprzednich dniach. Góry Anaga są bowiem pokry-
te laurowymi lasami deszczowymi. Rozpoczynając wędrówkę wędro-
waliśmy w chmurach, gdzie wszystko spowite było mgłą, wilgocią i 
ociekało kroplami wody. Soczysta zieleń sączyła się z zewsząd. W tym 
miejscu znakomicie widać to jak wraz ze spadkiem wysokości zmienia 
się krajobraz. Na początku były wspomniane lasy laurowe, bujne kilku-
metrowe paprocie, by schodząc niżej krajobraz zmieniał się w coraz 
bardziej suchy, by finalnie schodząc do Oceanu towarzyszyły nam już 
jedynie sukulenty i ewentualnie pojedyncze sztuki Smoczych Drzew. 
Naszym fantastycznym przewodnikiem po tej magicznej krainie był 
Bolek z firmy Walk Talk Bolek, któremu z tego miejsca w imieniu 
wszystkich uczestników serdecznie dziękuję i mam nadzieję na kolejne 
niezapomniane wyprawy w przyszłości. 

Osobne podziękowania należą się Prezesowi PTTK Rybnik 
Tomaszowi Wieczorkowi. To właśnie ten Rydułtowik zorganizował 
całą wyprawę, wszystkie atrakcje, zaplanował wszystkie trasy, czuwał 
nad naszym bezpieczeństwem, pozałatwiał wszystkie możliwe zgody i 
pozwolenia – słowem, z takim organizatorem można w ciemno jechać 
na każdą górską wyprawę. A że pomysłów mu nie brakuje, więc myślę, 
że kolejne niezapomniane wysokogórskie wyprawy są tylko kwestią 
czasu. 

Wyprawa na Teneryfę przyniosła nam zrealizowanie wszyst-
kich zamierzonych celów. Cała grupa, w tym Rydułtowicy osiągnęli 
wierzchołek czynnego wulkanu, przeżyliśmy niesamowite przygody i 
zawiązaliśmy nowe znajomości. A jakie górskie wyprawy przyniesie 
przyszłość? O tym z pewnością przeczytacie w Kluce. 

Łukasz Majer 

�ajwyższy wulkan  
na Oceanie Atlantyckim zdobyty! 

Pico del Teide 3718 m n.p.m. zdobyte.  
Pierwszy trzytysięcznik  
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W lipcowym numerze „KLUKI”,  czytelnicy mogą przeczytać wiersze: Bartosza Mikołaja Ryszki   oraz mojego autorstwa. 
 

 Z serdecznym poetyckim pozdrowieniem  
Ewa Wierzbinska-Kloska 

Poezja serca 
 
chcę zasiać w wierszu serc nasiona 
rozrzucić je na białej kartce 
tak aby każdy się przekonał 
że jego wnętrze sporo warte 
 
chcę narysować słowem uśmiech 
na czytelnika szarej twarzy 
tak by zniknęły barwy smutne 
i każdy w duchu się rozmarzył 
 
chcę namalować ci pejzaże 
jak pędzel pióro mi się jawi 
kolory tęczy ci ukażę 
tak abyś serce swe rozżarzył 
 
i pragnę zbudzić śpiące dusze 
w miłosny taniec je zaprosić 
duchowe tango pełne wzruszeń 
każdemu życie tak osłodzić 
 
potrzebna nam jest prawda szersza 
poezji uczuć nie zrozumiesz 
gdy słowa płyną prosto z serca 
ten który kocha ją poczuje 
 

19.03.2014   Bartosz Mikołaj Ryszka 

 
 
w pobliżu górskich szczytów 
 
gdzie odpoczywa wiatr 
w czerwieni nieba rozchyla się zachód słońca 
echo z ciszą nucą kołysankę 
w odcieniach granatu i srebra 
zasypiam spełniona pięknem natury 
 

Ewa Wierzbinska Kloska 

 
 
latem 
 
włożę sukienkę w kwiaty 
słomkowy kapelusz i ulubione 
sandały 
 
zatańczę z motylem na dywanie 
z trawy 
pośród maków i modraków 
 
odpocznę w cieniu wierzby 
muskana podmuchem wiatru 

w strumieniu ochłodzę nogi 
 
gęsim piórem zapiszę 
te najpiękniejsze chwile 
by donieść o moim szczęściu 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 

 
 

w letnich wersach 
 
spod pióra spadają napęczniałe  
od kolorów na karty 
słowa  
 
pachnące modrakami makami 
maciejką i pyszniącym się 
pnącym groszkiem 
 
ich woń unosi się wysoko 
pod bezchmurne niebo 
z lotem jaskółki ponad  
polany i łąki 
 
nad stawami w źdźbłach  
słychać dziwny acz piękny  
żabi koncert   
 
tyle odwiecznego piękna   
opisać może poeta  
w słowach 
 
nawet jeśli czasem zagrzmi 
ileż można odnaleźć piękna  
w łuku z tęczy 
 
nie wspominam w wierszu 
o ptaków śpiewie 
biedronkach na źdźbłach  
trawy 
 
o górskich strumieniach 
i ciszy starych kapliczkach 
wschodzie i zachodzie słońca 
 
więc sami powiedziecie 
jak nie lubić 
lata 
 
i czy może prawdziwy poeta 
zapomnieć o poezji 
w ogrodach 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 
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Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9  
w Rydułtowach służą pomocą tel. +48 691 101 688  

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

Okazuje się, że  mieszkańcy ,którzy wymienili  stare kotły  
węglowe   na kotły  V klasy  –  na ekogroszek   zostali popu-
larnie mówiąc zrobieni  „w konia” przez nasz Rząd. Nikt nie 
sprawdził z decydentów podejmujących decyzję o rezygnacji 
z importu rosyjskiego węgla  czy nasze kopalnie są w stanie 
zapewnić  produkcję ekogroszku –  czyli węgla energetycz-
nego  -  jeśli  wiadomo, że  50% produkcji z tych kopalń to 
miał. Nikt nie sprawdził zamówień od zagranicznych dostaw-
ców (Kolumbia, Australia) jaki węgiel płynie do Polski, bo 
okazało się, że to miały  zamówione przez elektrownie. Ma-
my decyzje, że każde gospodarstwo posiadające piec węglo-
wy będzie mogło poprzez internetowy e-sklep w PGG zaku-
pić za stałą cenę 996 zł 3 tony węgla – pytanie czy aby na 
pewno eko–groszek, bo niestety  w piecach V klasy czym 
innym nie można palić. Niestety wszystko na to wskazuje, że 
jesteśmy zmuszeni  do zakupu  dodatkowego urządzenia 
grzewczego typu grzejnik, kominka na drewo, czy klimatyza-
tor. Ci co mają stare piece będą zapewne palić czym się da 
więc  o ekologii w sezonie grzewczym możemy zapomnieć.  
I te wszystkie „udogodnienia dla ludności” są wynikiem woj-
ny w którą w bezprecedensowy sposób zaangażował się nasz 
Rząd. Nasuwają się pytania: wydawać ogromne środki na 
zbrojenia, ryzykować  wojną i zniszczeniem naszych domów 

i miast a przy okazji  zniszczyć środowisko w tym klimat, bo 
nie będzie środków na ekologię (a to  już nam grozi w sezo-
nie grzewczym co cofnie nas w tym obszarze na co najmniej 
10 lat) i coraz bardziej będziemy się niepokoić o przyszłość 
dla naszych dzieci i wnuków, czy wymusić zmianę polityki 
na bardziej rozsądną a nie wyprzedzającą w ramach UE.  
W naszych Rydułtowach zachodzą ogromne zmiany: uzysku-
jemy do zagospodarowania tereny kopalni zlokalizowane w 
rejonie szybu L III wraz z obiektami, które trzeba zagospoda-
rować a to niemały problem. Kolejny problem dotyczy też 
obiektów choć należą do powiatu. Chodzi oczywiście o 
obiekty szpitala, które nie są wykorzystane bo brakuje perso-
nelu lekarsko pielęgniarskiego by uruchomić oddziały szpi-
talne. Obiecane środki na adaptację  budynków (dawny we-
wnętrzny I oraz obiekty gospodarcze) na placówki prozdro-
wotne dla emerytów o co usilnie zabiega Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, nie doczekały się realizacji,  więc nie dzi-
wię się, że Zarząd Powiatu zaczyna rozważać możliwość 
sprzedaży pawilonu głównego i oby wykorzystane były w 
sferze lecznictwa czy opieki senioralnej. Tymczasem mamy 
sytuację, że wjazd na teren szpitala będzie dostępny tylko 
poprzez opłatę bramkową zastępującą obsługę przy wjeździe. 
Co więc  czas przyniesie ? 

Henryk Machnik 

Jak przetrwać w tym bałaganie? 
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Składamy najserdeczniejsze  
życzenia urodzinowe  

lipcowym  solenizantom!!  
A są to: 

 
1. Jerzy Adamczyk, 
2. Danuta Cięciała, 
3. Rudolf Dzierżenga, 
4. Alfred Fojcik, 
5. Elwira Jędrośka, 
6. Stefan Jordan 
7. Jerzy Kawulok, 
8. Danuta Krajczok, 
9. Adelajda Meisel, 
10. Jolanta Pikos, 
11. Ferenc Rita, 
12. Sylwia Wężyk, 

Przypominamy naszym czytelnikom, że siedziba 
KLUKI oraz Towarzystwa Miłośników Rydułtów 
znajduje się w Rydułtowach, na ulicy Plebiscyto-

wej nr 47 na I piętrze, nad apteką! 

 

 

 

Sprzedaż ekogroszku  

z KWK Piekary,  

workowany i luzem  

wraz z dostawą. 
 

 

Tel: 501 538 428 

www.transstal.eu 
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18 czerwiec Rzuchów. Gminny Dom Kultury wraz z KGW z Rzuchowa zorganizowali piękną imprezę plenerową, na której mo-
gliśmy poczuć atmosferę „Dzikiego Zachodu”. Wystrój, zamiast koni piękne motocykle i przede wszystkim muzyka i pokazy  grup 
tańca liniowego z Pszowa. Nie zabrakło oryginalnych poczęstunków dla występujących zespołów, w tym „Rzuchowianek”, 
„Dzimierzanek”,  „Gołężanek”  i „Naszej Kliki”. 

Henryk Machnik, FOTO: B. Oślizły 
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19 czerwiec Lubomia- Grabówka 
W otoczeniu Domu Kultury na Grabówce –organizatorzy, czyli działacze Domu Kultury oraz  panie z Koła Gospodyń zorganizo-
wali piknik dla mieszkańców Grabówki. Były atrakcje dla dzieci, pokazy  z „Izby u starki”, konkursy, kiełbasa z rożna i występy o 
charakterze regionalnym w wykonaniu młodzieży z Grabówki oraz zespołu Gołężanki oraz Naszej Kliki. Na koniec przy muzyce 
nie zabrakło tańców. Przy okazji pragnę zachęcić do przyjazdu na Grabówkę by z tarasu widokowego popatrzeć na dolinę Odry  -
przepięknie! 

Henryk Machnik 

25 czerwiec – Orlowa Lutynia (Czechy)                                                                                                                          
Na zaproszenie  Polskiego Zrzeszenia Kulturalno  - Oświatowego z Orlowej Lutyni na tamtejsze obchody „Święta wianków” za-
proszono Naszą Klikę dla wzbogacenia programu imprezy. Przyjazd  naszej grupy odbył się z problemami ale przybyliśmy na 
czas. Nasz występ poprzedziły wiersze i tańce dzieci z pobliskiej polskiej szkoły  a potem przyszedł czas dla naszej grupy. Widow-
nia była początkowo niewielka ale z czasem wypełniły się wszystkie miejsca.  Były pieśni ludowe ze Śląska i Czech, stosowne 
potrawy i napoje więc atmosfera była przednia. Już po naszym pożegnaniu uczestnicy sformowali pochód i ze śpiewami przeszli 
nad staw gdzie wypuszczono kilka wianków z zapalonymi świeczkami a na koniec przy muzyce tańczono w rytm ludowych prze-
ważnie polskich utworów. 

Henryk Machnik 
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Spodziewałem się, że mój ostatni zapis, że wojna na Ukrainie 
ma w dużej części charakter wojny domowej, że na te wydarze-
nia nakładają się  wydarzenia z lat  II wojny światowej, że w 
mojej ocenie  jest nadmierne zaangażowanie się naszego pań-
stwa w sferze militarnej  w wojnę na Ukrainie  a to stwarza 
zagrożenie dla naszego kraju, że te stwierdzenia wywołają od-
zew od tych co myślą tak jak nasze Władze. Przyjmuję krytykę 
i obelgi ale zdania nie zmieniam,  bo właśnie nadmierne zaan-
gażowanie militarne doprowadziło do tego, że zbroimy się na 
potęgę, co ma kosztować w ciągu 2 lat ponad 50 mld euro –  to 
klęska gospodarcza dla naszego kraju  — tak nie czyni żaden 
kraj w Europie! Jestem ciekaw, jak nasze Władze wywiążą się 
z deklaracji, że nie zabraknie opału na sezon grzewczy  –  mam 
nadzieję, że nie zaproponują chrustu do palenia w piecach na 
ekogroszek. Póki  co, próbowałem chyba 20 razy zalogować się 
na sklep PGG i nic a sezon  grzewczy coraz bliżej. To wszystko 
kłopoty natury politycznej, na które my na dole nie mamy 
wpływu poza wyborami a na co dzień trzeba się zajmować bie-
żącymi sprawami i coraz bardziej oszczędzać, bo prawie co 
tydzień drożej. Mamy piękne lato i brak opadów  więc jedni się 
cieszą a inni z niepokojem patrzą na pola i lasy. Jest lato i 
wreszcie nadeszło ożywienie kulturalne, co szczególnie widać  
czytając oferty i uczestnicząc w wielu imprezach  plenerowych. 
Nasze miasto realizuje w ramach obchodów XXX-lecia  kolej-
ne przedsięwzięcia związane z aktywizowaniem społeczno- 
gospodarczym podmiotów zlokalizowanych przy ul. Ofiar Ter-
roru. W sobotę odbyła się kolejna impreza pod nazwą  
„Warsztaty kuchni śląskiej”. Ci którzy nie byli mogą żałować 
bo oferta była atrakcyjna. My jako TMR  tymczasem realizo-
waliśmy zaplanowane działania na które złożyły się: 18 czerw-
ca  występ Naszej  Kliki w Rzuchowie na imprezie typu cantry, 
gdzie liderowali tancerze 2 grup tańca liniowego. W  dniu na-
stępnym wzbogaciliśmy program na festynie sołeckim na Gra-
bówce w Lubomii. Wreszcie 22 czerwca odbyło się Walne Ze-
branie  Sprawozdawcze Członków TMR. Bardzo obawialiśmy 
się  o frekwencję bo niedobry termin bo do południa, po dwu-
letniej przerwie a do tego wielu wyjechało na wczasy bądź 

otrzymało sanatorium i jeszcze ważne spotkania mieli przedsta-
wiciele Władz miasta. Ale to już za nami, Zarząd otrzymał ab-
soluto rium i podjęliśmy 9 uchwał, które w części dotyczą przy-
szłorocznego Walnego Zebrania Wyborczego. 2 dni później 
prawie 30 osób było na Święcie Wianków w Olzie, gdzie z 
powodzeniem wystąpiła  Nasza Klika a było aż 12 zespołów 
regionalnych z 3 powiatów. W sobotę tj. 25 czerwca na zapro-
szenie Polaków z  PZKO z Orlowej Lutyni nasz męski zespół 
koncertował na tamtejszych obchodach  „Wianki”. Jeśli do tego 
dodamy planowany występ 5 lipca w Dzimierzy, to widać, że 
wszędzie  „nas pełno”. Śledząc internet z przykrością  odczytu-
jemy, że młodsze pokolenie narzeka, że dla nich nie ma oferty, 
że tylko TMR, seniorzy bawią się na rynku. Ustępujemy więc z 
rynku  –  dajemy  Wam — młodzieży możliwość zorganizowa-
nia  imprezy takiej jaka Wam odpowiada. My  zorganizowali-
śmy w roku ubiegłym 6 koncertów za przeciętną kwotę  
1600 zł ,więc  droga młodzieży macie pole do popisu. Nasze 
działania koncertowe w okresie wakacyjnym skupimy w opar-
ciu o nową muszlę na Machnikowcu i wkrótce ukażą się infor-
macje na przygotowywanym banerze oraz plakatach. Już teraz 
zapraszamy. Informuję także, że na moją prośbę nastąpiła 
zmiana nazwy zespołu „Klika Machnika” na  „Nasza Klika”, 
bo przecież istnienie tego zespołu zależy od wszystkich Człon-
ków zespołu. „Skaciorze”  też mogą być spokojni, bo dzięki 
inicjatywie Mariana Kopca odbędą się 2 zaplanowane turnieje 
w skata.                                                    

Henryk Machnik 

Moje  rozważania. 

�asz kandydat na Rydułtowika Roku 2021 

Henryk Mańka 
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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 
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styczna, Laryngologiczna, Leczenia bólu,    Neurologiczna, Urazo-
wo-ortopedyczna, Leczenia uzależnień, Medycyny paliatywnej, 
Hospicjum domowe,  

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach  

usług komercyjnych (odpłatnych)   


