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Okres wczesnej wiosny był zawsze bardzo trudny, kończyły się 
zapasy, jarzyny, nawet najstarannej przechowywane traciły ja-
kiekolwiek wartości. Ratunkiem dla spragnionego witamin ciała 
była wzmacniajaca zupa z pokrzywy.  
 
 Kurzina (zupa z pokrzyw) 
Składniki (na 5 porcji): 
    15 pędów młodej pokrzywy 
    1 pęczek szczypiorku 
    1 łyżka (10 ml) soku z cytryny lub octu winnego 
    50 g cebuli 
    150 g słoniny 
    40 g mąki pszennej 
    1,5 l wody 
    sól, pieprz 
Opis przygotowania: 
Wodę zagotować, lekko osolić. Zieleninę umyć, drobno pokroić  
i wrzucić do wrzątku. Słoninę pokroić w kostkę, podsmażyć, do-
dać drobno pokrojoną cebulę. Wszystko razem usmażyć. Dodać 
mąkę i sporządzić zasmażkę, którą należy rozprowadzić lekko 
wodą i dodać do zupy. Doprawić solą, pieprzem i sokiem z cy-
tryny lub octem. 
Przepis pochodzi z obrzeży Ślaska, z okolic Częstochowy. 
 
Maj to czas pełnego rozkwitu kwiatów mlycza, czyli mniszka 
lekarskiego. Warto wykorzystać jego lecznicze właściwości, 
przyrządzając smakowity miodek. Zagotowany w słoiczkach 
posłuży nam w zimie dla wzmocnienia odporności oraz złago-
dzenia objawów przeziębienia. 
 
Miód z mlycza 
Składniki: 
 300 kwiatków mniszka lekarskiego 
woda 
 0,5 kg cukru 
 sok z połowy cytryny 
Sposób przygotowania: 
Zbieramy 300 dorodnych kwiatów mniszka lekarskiego. )ie płu-
czemy, ale wsypujemy je do miski i  wystawiamy na słońce, żeby 
wszystkie robaczki pouciekały. Przesypujemy do garnka i zale-
wamy taką ilością wody, żeby przykryło kwiatki. Gotujemy około 
pół godziny, zdejmujemy z pieca i zostawiamy na noc. )astępnie 
odcedzamy kwiaty, a płyn wlewamy z powrotem do garnka. Do-
sypujemy pół kilograma cukru i dodajemy sok z cytryny do sma-
ku. Gotujemy nektar na małym ogniu bez przykrycia około dwie 
godziny, aż płyn stanie się gęsty i będzie miał konsystencję syro-
pu. Miodek przelewamy do małych słoiczków i mocno zakręca-
my.  
Można go jeść łyżeczką, dolewać do herbaty zamiast cukru, czy 
miodu pszczelego lub posmarować nim kromkę chleba z ma-
słem. W zimie będzie idealny na kaszel i katar.  
 
Jak narychtować? Dlo tych, co wolom po naszymu) 
Pozbiyrać trzista hrubych kwiotków mlycza, wysuć do miski  
i dać na słońce, coby wszyski chroboki powylazowały. Bez płu-
kanio przesuć do gorka i zaloć wodom, ino tela, coby przikryło 
kwiotki. Warzić kole pół godziny. Symnyć z łognia i łostawić na 

noc. Potym przecedzić bez cedzitko i przeloć nazod do gorka. 
Dosuć pół kila cukru i trocha zoftu z cytrony do szmaku. Warzić 
na lekim łogniu bez dekla kole dwie godziny, aż sie złonaczy 
tyngi syrop. Rozloć do małych krauzek i zakryńcić dekelkami. 
Miodek je nojlepszy bez zima na kuckani abo ryma. Idzie go jeś 
łyżyczkom, doloć do tyju abo poszmarować sznitka chleba  
z masłym.  
 
Przepis pochodzi ze strony: 
 https://bonclok.pl/kuchnia/przepisy/306-miodek-majowy.html  

 
Lilowe flidry, sznyjbale i cześnie kwitnonce -  żabi oczka,gynsi 
pampki i mojiki na łonce. Ćmiyle, kopruchy, szmanterloki furga-
jom - trowa fajnisto, krza zielone i ptoki ćwiyrkajom. W zegród-
kach i na polach zasiote schodzi - fajerujom bajtle, starzi i mło-
dzi. 
To Mój luft prziszoł i taki szpas dowo – wszyscy majom uciecha 
i je fajowo! Latoś moj bydzie inakszy, myni wszyskigo – przi-
szła epidymio łod Wschodu Dalekigo. 
Łostoń w chałupie - bydzie lepi i chorobsko do Cia sie nie przy-
lepi. Starka Ciska, kiedy spominała downe mojyni – kiery był 
doma zarozki siodoł przi ni. Napoczynała bojani łod pieśniczki :  
„Chwolcie łonki umajone, góry, doliny zielone. Chwolcie ciyni-
ste goiki, źródła i krynte strumyki”. 
Piyrwyj bajtle po bosoku po placu lotały – pultoki, pilynta, kró-
liki, kurzynta rade futrowały. Chytały boże krówki, dmuchały 
ciciki i kryły sie za chlywiki – „Byku, byku – bom, bom; Mosz 
 tabaka – mom, mom; Kaj jom mosz? We chlywiku ! Chyca Cie 
ty paskudniku!” 
Z kympy kopyrtki robiyły, po stromach sie spinały -małymi dra-
biniokami po miedzy karowały. Bajtle starzików droźniyły i za 
błozna ich robiyły – cołki dziyń sie chichrały i po dworze tyrały. 
Po połedniu po frelki karlusy na kołach przijyżdżali – brali je na 
pakynhaltry i bele kaj pilowali. Siodali na trowie, kożdy był 
mojluftym ogupiony — nie zawadzały im amajzy, pokrziwy, 
gonsiony. Kukułek słuchali, krasikonia po sztyrech szukali – 
rozpamiyntywali: co bydzie z Nami dali?! Starzi pod lasym ra-
dzi sie trefiali:  siodali na dekach, robiyli fojera – piyknie śpiy-
wali. 
Na łorgankach, abo cyji sztyjc kieryś przigrowoł – kiery mioł 
szmaki to sie i tańcowoł. Baby drzistały o dzieckach i warzyniu 
– chopy łosprawiali przi jabczoku i kurzyniu. Jedni kimali abo 
szpacyrowali – inksi pecynkiym z fetym ze szpyrkami sie futro-
wali. Kiedy sie ciymniyło - du dom trza iś było. Gowiedź, króli-
ki, prosioki i cigi czekały na poodbywani – nieskorzi myci, rzy-
kani i nynani.   
Radzi my Starki słuchali i recht dowali: że piyrwyj ludzie ni 
mieli leko i wiyncyj sie narobiyli a,nie chalatali i weselsi byli. 
 
 

Rydułtowiczka z krwi i kości  

z pomocą koleżanki ślązaczki z Wodzisławia.  

„ W maju jak w raju”  

 
Coś na wiosnę ... 
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Kiedyś 9 maja, a obecnie 8 maja obchodzimy Dzień Zwycięstwa. 
Dzień Zwycięstwa, w Polsce od 1945 do 2015 Narodowe Święto Zwy-
cięstwa i Wolności – święto państwowe obchodzone 9 maja w byłym 
bloku wschodnim oraz 8 maja m.in. w Czechach, Francji i Polsce upa-
miętniające zakończenie II wojny światowej w Europie.  

Historia 
Obchodzone dawniej 
w ZSRR i krajach 
bloku socjalistyczne-
go, obecnie w niektó-
rych państwach ob-
szaru postradzieckie-
go. Jedno z głównych 
świąt państwowych 
w Federacji Rosyj-
skiej i Republice 
Białorusi. 

8 maja w Polsce 
8 maja 1945 odbyło się posiedzenie Rady Ministrów z udziałem prezy-
denta Krajowej Rady Narodowej. Oprócz daty 9 maja proponowano 
ustanowienie święta na dzień 8 maja (propozycja marszałka Michała 
Roli-Żymierskiego) oraz 10 maja (propozycja rządu). Ostatecznie w 
Polsce Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności zostało ustanowione 
dekretem z 8 maja 1945 zatwierdzonym przez Krajową Radę Narodo-
wą, której przewodził Bolesław Bierut. Art. 1 tegoż dekretu głosił: 
    Celem upamiętnienia po wsze czasy zwycięstwa Narodu Polskiego i 
Jego Wielkich Sprzymierzeńców nad najeźdźcą germańskim, demokra-
cji nad hitleryzmem i faszyzmem, wolności i sprawiedliwości nad nie-
wolą i gwałtem – dzień 9 maja, jako dzień zakończenia działań wojen-
nych, stanowić będzie Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności 
W Polsce Ludowej święto obchodzone było uroczyście w latach 1946–
1989, a w okresie 1945–1950 był to dzień wolny od pracy. Został znie-
siony z wykazu dni wolnych ustawą z 15 stycznia 1951[5]. Główne 

obchody przeprowa-
dzano na Placu Zwy-
cięstwa lub Placu 
Defilad w Warsza-
wie. 
Po 1990 r. nie organi-
zowano oficjalnych 
uroczystości, jednak 
w wielu miastach 
jednostki wojskowe 
wspólnie z samorzą-
dami organizowały 
własne obchody 

święta. Oprócz tego nieregularnie żołnierze polscy brali udział w para-
dzie w Moskwie. 
Pomimo zmian ustrojowych w Polsce, obchodzone 9 maja Narodowe 
Święto Zwycięstwa i Wolności pozostało oficjalnym świętem państwo-
wym. W 2014 r. zwrócił na to uwagę dyrektor Biura Edukacji Publicz-
nej IPN Andrzej Zawistowski. W końcu marca 2015 r. z powodu nad-
chodzącej 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, 
Prezes IPN Łukasz Kamiński skierował na ręce Marszałka Sejmu RP 
pismo z prośbą o zniesienie Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolno-
ści obchodzonego 9 maja. 24 kwietnia 2015 Sejm RP przyjął ustawę o 
Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym 8 maja, jednocześnie 
znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. 
Początkowo planowano dla święta 8 maja nazwę Narodowe Święto 
Zwycięstwa albo nawet całkowite zniesienie tego święta, tj. bez ustana-
wiania innego święta związanego z zakończeniem II wojny światowej. 
Później planowano, by nazwa święta 8 maja brzmiała Dzień Zwycię-
stwa, tj. bez przymiotnika narodowy]. 

-wikipedia 

24 kwietnia 2015 roku Sejm zniósł �arodowe Święto Zwycię-
stwa i Wolności z 9 maja, uchwalone jeszcze za czasów Bole-
sława Bieruta. Od tego roku zwycięstwo nad nazistowskimi 
�iemcami obchodzimy 8 maja, jak w Wielkiej Brytanii lub 
Francji.  
Przez 70 lat triumf świętowaliśmy według daty ze Związku Ra-
dzieckiego. Skąd wziął się ten błąd? 
Wszystko przez zamieszanie z podpisaniem kapitulacji Niemiec, 
którą sygnowano dwa razy. Najpierw stało się to 7 maja 1945 
we francuskim Reims. Było to jednak kością w gardle dla Józefa 
Stalina. Wyraźnie degustowało go, że przy tak ważnym wyda-
rzeniu uczestniczył radziecki przedstawiciel tylko niskiego stop-
nia. 
Ostateczną i obowiązującą kapitulację miał sygnować zdobywca 
Berlina, Gieorgij Żukow w stolicy Niemiec. To on w obecności 
przedstawicieli USA, Brytyjczyków i Francuzów podpisał akt 
oraz patrzył jak to samo robi feldmarszałek Wilhelm Keitel. Był 
8 maja 1945, choć… nie do końca..  
Cała sprawa nie przebiegła gładko 
i przyjemnie. Spore kontrowersje 
wzbudzał udział w przyjmowaniu 
kapitulacji Niemiec przedstawicie-
la Francji (Vichy, kolaboracja, 
szybka kapitulacja, itp.). Dlatego 
formalnie akt podpisano póź-
nym wieczorem, gdy zgodnie z 
czasem moskiewskim był już 9 
maja (22:43 w Berlinie, 0:43 w 
Moskwie).  
Stąd wynika różnica w świętowaniu pokonania nazizmu 8 maja 
na Zachodzie oraz 9 maja w ZSRR oraz państwach satelickich, a 
później m.in. Rosji. 70-letnia tradycja obchodów Dnia Zwycię-
stwa w Polsce właśnie 9 maja była wynikiem tylko zależności 
od polityki Moskwy. Formalnie kapitulacja Niemiec została 
podpisana jeszcze 8 maja czasu polskiego. Komuniści tłumaczy-
li to m.in. świętowaniem pierwszego dnia „wolności”.  

 
Pamiętaj my 
przy tym, że 
nie był to 
jeszcze koniec 
II wojny 
światowej, jak 
często przy-
szło myśleć. 
Została jeszcze 
kwestia roz-
prawienia się z 
Japonią. Kapi-

tulację Kraju Kwitnącej Wiśni podpisano dopiero 2 września 
1945 roku na pokładzie pancernika USS „Missouri”.  
Polscy politycy od prawa do lewa słusznie zauważają, że 8 maja 
nie był dniem wolności, tylko raczej upamiętnia zwycięstwo nad 
nazizmem. Polska na swoje świętowanie prawdziwej wolności 
musiała poczekać aż do 1989 roku. 
Jeśli chcecie zobaczyć jak wyglądał Berlin po zakończeniu II 
wojny światowej, zerknijcie na świetne, kolorowe nagranie z 
tego miasta z lipca 1945 roku pod linkiem http://
polimaty.pl/2015/05/berlin-lipiec-1945/ 
 

http://polimaty.pl/2015/05/kiedy-obchodzic-dzien-zwyciestwa/ 

Dzień Zwycięstwa 
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Zgodnie z obowiązującym Rocznym Programem Współpracy Miasta Rydułtowy z Organizacjami Pozarządowy-
mi na rok 2020, jedną z wymienionych  form współpracy jest organizacja konkursu na "Rydułtowika Ro-
ku".  Burmistrz Miasta Rydułtowy, na podstawie § 5 ust. 7 pkt 2  Rocznego programu współpracy Miasta Rydułtowy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Rydułtowy w roku 2020 (uchwała nr 13-
.138.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.)  jest zobowiązany do określenia zasad wyboru "Rydułtowika Roku" w tym try-
bu zgłaszania kandydatów do tytułu. Regulamin ten ma zostać ustanowiony Zarządzeniem Burmistrza Miasta.  

01.06.2020 15.07.2020 
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MITY I FAKTY 

 

Składamy najserdeczniejsze  
życzenia urodzinowe  

kwietniowym solenizantom!!  
A są to: 

 

1.   Jerzy Jankowski, 
2.   Bogusława Jędrośka, 
3.   Regina Kałuża, 
4.   Krystyna Konkol, 
5.   J oanna Maciejewska, 
6.   Jan Niedziela, 
7.   Bernadeta Oślizły, 
8.   Andrzej Pikos, 
9.   Jan Połomski, 
10. Arkadiusz Skowron, 

Ogłaszamy ogólnomiejski konkurs  
na „Rydułtowika Roku 2019”. 

 

Konkurs ma na celu wyłonienie i wyróżnienie statu-
etką najaktywniejszej osoby  -  mieszkańca Ryduł-
tów   -  szczególnie zasłużonego w działalności spo-
łecznej. Zgłoszenie kandydata może nastąpić po-
przez organizację społeczną, Radę Miasta, Miesz-
kańców. 
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 stowarzy-
szenie lub instytucję. 

Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie TMRu 
lub Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w terminie od 
01 czerwca do 15 lipca b.r. Organizatorem konkursu 
jak co roku jest Towarzystwo Miłośników Ryduł-
tów. 

 TOWARZYSTWO MIŁOŚ�IKÓW RYDUŁTÓW 
Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47  

tel. +48 604 388 354 

 

 
Na  temat koronawirusa krąży już wiele teorii i domysłów 
związanych z powstaniem wirusa, czy jest „produktem” natu-
ralnym, czy wyprodukowany w chińskim laboratorium jako 
bardzo skuteczna broń biologiczna, która już położyła na łopat-
ki prawie cały świat. Na dodatek jest to wirus bardzo selektyw-
ny atakujący raczej starsze pokolenie a grupą przenoszącą wi-
rus to pokolenie, które winno  tworzyć dobra a nie być izolo-
wane. To grozi globalną katastrofą ekonomiczną z którą wydaje 
się zwycięsko wyjdą tylko kraje dalekiego wschodu. Tradycją 
tych krajów jest życie w rodzinach wielopokoleniowych, więc 
niewiele jest ośrodków o charakterze domów pomocy społecz-
nej, czy zamkniętych domów seniora — ośrodków, które w 
naszych krajach europejskich w tym i w Polsce okazały się 
miejscami, gdzie wirus zbiera najstraszliwsze żniwo. Jak będą 
działać dalej takie ośrodki? Myślę, że wiele musi się zmienić -
aktualnie na ten sektor społeczny oraz szpitalnictwo musi być 
skierowana pomoc państwa i pomoc społeczeństwa. Ze zgrozą 
wysłuchuję informacji, że mnożą się ataki na służbę zdrowia 
walczącą z epidemią ale też ze zgrozą słyszę o przypadkach 
opuszczania przez personel placówek szpitalnych czy domów 
opieki. Na naszym terenie mamy sporo DPSów w Zarządzie 
Powiatu ale też wiele prywatnych domów opieki. Jednym  
z największych w naszym powiecie jest DPS w Gorzycach, 
gdzie również odnotowano zachorowania wirusem wśród per-
sonelu i pensjonariuszy. Wydaje się, że przywrócono tam  
a także w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ryduł-
towach i Wodzisławiu Śl. normalne funkcjonowanie ale dzia-
łalność tych placówek potrzebuje ogromnego wsparcia. Na 
stronie DPSu jest apel o takie wsparcie zaś na stronie interneto-
wej szpitala można znaleźć listę darczyńców którzy dotąd po-
mogli sprzętowo lub finansowo szpitalowi. Znajdziemy tam 
nasze samorządy, firmy, organizacje społeczne i osoby prywat-
ne  w tym naszych rydułtowskich Radnych. Cieszy taka posta-
wa a jednocześnie zdumiewa polityka w której PISowski samo-
rząd wojewódzki nie przyznaje dotacji dla naszego szpitala bo 
w powiecie wodzisławskim rządzi inna opcja polityczna. Jeśli 
do końca to jest prawdą to takie Władze winno się wprost 
oskarżyć o narażenie na utratę życia lub zdrowia. Jako TMR 
nie jesteśmy obojętni na takie sytuacje — jasno wyrażamy 
swoje opinie i oczekiwania i pomagamy  na miarę naszych 
możliwości. Firmy mają do nas zaufanie i właśnie jedna z firm 
przekaże na nasze konto około 30 tys. zł, które przelejemy na 
konto DPSu w Gorzycach na zakup środków ochrony zwłasz-
cza dla personelu. Przygotowujemy się też do uruchomienia  
Szpitalnej Izby Tradycji gdzie pokażemy nie tylko sprzęty ale 
też zapiski zdjęcia z wieloletniej  - ponad 100 letniej działalno-
ści rydułtowskiego szpitala. W końcu chyba-myślę że w czerw-
cu będzie w miarę normalnie i znów będziemy mogli muzycz-
nie rozweselać seniorów, niepełnosprawnych i pacjentów szpi-
tala, a dodatkowe serdeczne dedykacje kierować do służb me-
dycznych, którzy aktualnie są na pierwszej liczbie frontu walki 
z epidemią. 
 

H.Machnik 
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Referat Inwestycji  
 
1. MODER�IZACJA ULICY OFIAR TERRORU 
 
Wykonawca robót budowlanych, firma PHU TRANSKOM Robert 
Białdyga, opracował tymczasową organizację ruchu na czas pro-
wadzenia robót budowlanych. 
Wartość robót budowlanych: 4 477 856,91 zł 
Termin wykonania: 30.06.2021 r.     
 
2. REWITALIZACJA OSIEDLA KAROLA WRAZ  Z 
UTWORZE�IEM  MIEJSCA  USŁUG  SPOŁECZ�YCH 
PRZY  ZBIOR�IKU  WOD�YM  MACH�IKOWIEC 
W RYDUŁTOWACH, w tym: 
1)   Przebudowa  terenu  przy  zbiorniku  wodnym 
„Machnikowiec" - utworzenie miejsca usług społecznych 

Stan zaawansowania robót: 
- zabudowano pergole, trwają roboty wykończeniowe pergoli, 
- wykonano pomosty pływające, 
- trwa montaż desek na pomoście stałym, 
- wykonano schody terenowe, 
- wykonano murki oporowe, 
- trwają roboty wykończeniowe chodnika wokół zbiornika, 
- trwają prace związane z budową tężni. 
 
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 dzia-
łalność 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 30.06.2020 r. 
 
2)  Rewitalizacja Osiedla Karola 

Wykonawca robót budowlanych, firma CELMAR spółka z o.o. z 
Bytomia,  zrealizował  kanalizację sanitarną na Osiedlu  Karola. 
Trwają roboty związane z rozbiórkami nawierzchni i elementów 
betonowych: krawężników i obrzeży. 

Termin realizacji umowy: 30.11.2020. 
Wartość umowy: 2 733 177,31 zł. 
 
W etapie II zadania wykonawca robót budowlanych, firma Szczyr-
ba s.c. z Rogowa, wykonał 343 m drenażu opaskowego oraz kana-
łu – 31 mb wokół budynków mieszkalnych. 

Termin realizacji umowy: 30 listopad 
Wartość robót budowlanych: 419 967,84 zł. 
 
3. PRZEBUDOWA TERE�U PRZY ZBIOR�IKU WOD�YM 

„MACH�IKOWIEC"  CELEM  UTWORZE�IA MIEJSCA 
USŁUG SPOŁECZ�YCH – ETAP II 

Na etapie procedury przetargowej wpłynęły dwie oferty cenowe: 
na wartość 1 720 000,00 zł i 1 642 000,00 zł. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany 
Artur  Marcinek  z  Wodzisławia  Śląskiego.  Trwają  formalności 
związane z zawarciem umowy.  Inwestycja będzie realizowana 
w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
4.   ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU 
MIASTA 
 
Trwają roboty budowlane wykonywane przez konsorcjum: 

• 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 siedzibą w 
Czernicy. 

Stan zaawansowania robót: 

- trwają roboty związane z wykonywaniem ocieplenia ścian ze-
wnętrznych, 

-  w segmencie  nowobudowanym wykonano roboty tynkarskie 
wewnętrzne, prowadzone są roboty związane z układaniem płytek 
ceramicznych, trwają prace związane z montażem stolarki drzwio-
wej. 

Termin realizacji umowy do dnia 30 września 
Wartość umowy: 4 310 750,90 zł 
 
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni „Mrozek Grzegorz 
doradztwo budowlane usługi G. Mrozek" z siedzibą w Gaszowi-
cach. 

Termin realizacji umowy: 30.10.2020 r. 
Wartość nadzoru inwestorskiego: 39 601,81 zł. 
 
5.   MODER�IZACJA ULICY ZYGMU�TA KRASIŃSKIE-
GO 
 
W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację inwestycji w 
dniu 3 kwietnia podpisano umowę z Mateuszem Kühnem prowa-
dzącym działalność gospodarczą pod firmą: A&M Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Mateusz Kühn z siedzibą w Krzyżanowi-
cach. W dniu 14 kwietnia nastąpiło przekazanie terenu budowy. 

Termin realizacji umowy do dnia 30 września 
Wartość umowy: 460 917,20 zł 
 
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni IMPERO Stefan 
Fiszer z siedzibą w  Wodzisławiu Śląskim 

Termin realizacji umowy: 30 października 
Wartość nadzoru inwestorskiego: 3 628,50 zł. 
 
6.    MODER�IZACJA UL. KAROLA MIARKI 

W związku z otrzymaniem zgłoszenia gotowości do odbioru i za-
kończenia przez Wykonawcę robót wyznaczono termin rozpoczę-
cia czynności odbiorowych na dzień 28 kwietnia. 

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 

i URZĘDU 

za okres od 26 marca 2020r. Do 29 kwietnia 2020r. 
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Termin realizacji umowy do dnia 31 lipca 
Wartość umowy wraz z aneksem na roboty budowlane: 308 980,94 
zł. 
Wartość umowy na nadzór inwestorski: 2 750,00 zł. 
 
7.   UTWORZE�IE DROGI WEW�ĘTRZ�EJ KAZIMIE-
RZA PRZERWY - TETMAJERA - SKAL�A 

Starosta Wodzisławski odmówił zatwierdzenia projektu budowla-
nego i udzielenia pozwolenia na budowę. Zgodnie z uzasadnie-
niem decyzji projekt budowlany nie został doprowadzony do zgod-
ności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rydułtowy. Wykonawca dokumentacji projekto-
wej został zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad dokumen-
tacji projektowej. 

8.  PRZYŁĄCZE�IE BUDY�KÓW MIESZKAL�YCH �A 
OSIEDLU KAROLA DO CIEPŁOCIĄGU WRAZ Z ICH 
TERMOMODER�IZACJĄ 

Do Urzędu Miasta Rydułtowy w dniu 23kwietnia wpłynęła umowa 
na dofinansowanie projektu na „Przyłączenie budynków mieszkal-
nych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich 
termomodernizacją”. 

Ponadto do Urzędu Miasta wpłynął aneks do umowy na przyłącze-
nie do sieci ciepłowniczej Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. 

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

W dniu 24 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert w zakresie opracowa-
nia  dokumentacji  projektowej  termomodernizacji  4  budynków 
komunalnych: 

zadanie nr 1 – budynek przy ul. Plebiscytowej 37:  
wpłynęło 6 ofert cenowych o wartościach od 18 922,32 zł do 36 
039,00 zł, 

 
zadanie nr 2 – budynek przy ul. Radoszowskiej 123:  
wpłynęło 6 ofert cenowych o wartościach od  26 322,00 zł 
do 37 392,00 zł, 

zadanie nr 3 – budynek przy ul. Generała Józefa Bema 103a:  
wpłynęło 6 ofert cenowych o wartościach od 23 370,00 zł do 34 
934,00 zł, 

zadanie nr 4 – budynek przy ul. Barwnej 1:  
wpłynęło 6 ofert cenowych o wartościach od 28 149,78 zł do 45 
141,00 zł, 

Trwa badanie ofert. 

10.   BUDŻET OBYWATELSKI: Drugie życie – modernizacja 
placu zabaw przy ul. Traugutta 

W dniu 7 kwietnia podpisano z Waldemarem Boberem prowadzą-
cym działalność gospodarczą pod nazwą Studio Architektury Bo-
ber umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 

Termin realizacji umowy do dnia 6 lipca 
Wartość umowy wraz z aneksem na roboty budowlane: 6 396,00 
zł. 
 
11.  MODER�IZACJA BUDY�KU SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ �R 2 

Przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem materiałów 
do zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. 
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                    Kalendarium  
                     Maj 
 

W maju 1994 roku ukazał się drugi numer Kluki; początkowo 
gazeta miała być kwartalnikiem , ale z powodu ogromnego 
zainteresowania zaczęto ją wydawać co miesiąc, w pewnym 
okresie, co dwa tygodnie, 

25.V.1929r. - urodził się Bolesław Lepiarczyk, lekarz, chirurg, 
onkolog, w latach siedemdziesiątych dyrektor szpitala w Ry-
dułtowach, 

23.V.2015r. - zmarł Alojzy Mura, lekarz, ordynator szpitala w 
Rydułtowach, autor historii szpitala "Z dziejów lecznictwa w 
Rydułtowach po 1900 roku" oraz wielu artykułów w prasie 
medycznej i lokalnej, 

16.V.2016r. - zmarł Stanisław Leks, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Rydułtowach, radny miejski, uhonorowany odznaką 
Przyjaciół Harcerstwa, 

23,V.1984r. -zmarł Jan Klama, harcmistrz ZHP, komendant 
Hufca ZHP Rydułtowy, 

1.V.1999r. - został powołany Zakład Gospodarki Komunalnej, 

18.V.1920r. - urodził się Karol Wojtyła, ojciec święty Jan Pa-
weł II, 

21.V.1916r. - zmarł ks. Paweł Bernert, proboszcz Parafii św. 
Jerzego w latach 1892 - 1916.  

1 V 1923 r.w Rydułtowach powstała I Drużyna Harcerska ZHP. 

1. V. 1890 pierwszy obchód święta robotniczego w Polsce. 

3.V.1791 r. uchwalenie Konstytucji 3 maja.  
8-9 maja 1945 r. - zakończenie II wojny światowej kapitulacja 
III Rzeszy  

V.1970r.— dr Bolesław Lepiarczyk zostaje lekarzem naczel-
nym w rydułtowskim szpitalu. 

8. V. 1900 – urodził się dr Stanisław Bruckner (lekarz o spe-
cjalności chirurgia), w czasie okupacji działający pod pseudoni-
mem „Ossoliński”. Był więźniem obozów koncentracyjnych 
„Dachau” i „Mauthausen Gusen”. W obozie przestrzelono mu 
rękę by dalej nie mógł operować. W obozie na „Anna Rompa” 
leczył więźniów. Zmarł w 1971r. pochowany w Rydułtowach. 

18.V. 1936r. w Brzeziu k/Raciborza zmarła siostra zakonna 
Dulcissima Hoffmann, była stygmatyczką  

od 3 do 5 lipca 1921 r. - odbyło się trzecie powstanie śląskie 
pod wodzą Wojciecha Korfantego  

V. 1992r. –ukazała się pierwsza niezależna gazeta Rydułtowska 
„Goniec Rydułtowski”(ukazały się 3 wydania). 

31 maja 1995 r. miasto Rydułtowy zajęło I miejsce w turnieju 
sportowym miast. 

zebrał: Stanisław Brzeczek 

Maria Antonina Wieczorek (z domu Piasecka) umarła rok te-
mu18 kwietnia 2019 roku. Wspomina Ją Stanisław Brzęczek 

Minął już rok, od czasu, kiedy na łamach naszej gazety ukazał 
się ostatni artykuł Horacego. 

 Maria Antonina Wieczorek dla bliższych po prostu To-
sia, dla czytelników Kluki Horacy urodziła się 23 stycznia 1938 
r. w Rydułtowach jako kolejne pokolenie najstarszych ryduł-
towskich rodzin Burdów, Procków, Grabców.  

Jako siedmioletnia dziewczynka została półsierotą. Ojciec Jej, 
były pracownik urzędu, wprawdzie po wyzwoleniu wrócił  
z obozu koncentracyjnego, lecz wskutek ciężkiej choroby, po 
paru tygodniach zmarł. Maria mieszkała obok tzw. Nowsioka, 
obecnie przy ulicy Ofiar Terroru, domu tego już nie ma. Tu 
upłynęło jej dzieciństwo. Zapamiętała dokładnie wyzwolenie, 
życie mieszkańców, obyczaje, wspomnienia te wykorzystała 
później w swoich książkach.  

Po maturze, którą zdała w liceum w Rydułtowach rozpoczęła 
pracę nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach, 
stale podnosiła swoje kwalifikacje aż do uzyskania stopnia ma-
gistra. Następnie pracowała w I Liceum Ogólnokształcącego 
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.  

W 1992 r. była jedną z założycielek Towarzystwa Miłośników 
Rydułtów. Nieco później inicjatorką powstania rydułtowskiej 
Kluki, później redaktorem naczelnym tejże gazety. Myśl poety 
Adama Mickiewicza „O wieści gminna! ty arko przymierza, 
Między dawnymi i młodszymi laty; W tobie lud składa broń 
swego rycerza, Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty” 
przyświecała Jej podczas tworzenia cyklu artykułów „Chcecie  
to wierzcie, chcecie nie wierzcie" opartych na obserwacji życia 
mieszkańców naszego miasta.  

Maria Antonina oprócz stałych artykułów przeprowadzała wy-
wiady z ciekawymi mieszkańcami miasta. Razem z panem Er-
winem Kosteczko opisywała życie rydułtowskich utopców. 
Kluką opiekowała się z całym sercem, co miesiąc starannie 
przygotowując jej wydanie. 

W 2007r. Urząd Miasta Rydułtowy wydał Jej książkę opowia-
dającą o dawnym życiu  rydułtowików, wprowadzała tam też 
informacje o zmianach, jakie nastąpiły na poszczególnych ulicach 
miasta.  

Tosia  bardzo  ubolewała  nad  dewastacją  rydułtowskich  zabytków, 
często wspominała stary cmentarz, mur okalający go wraz z statuami 
świętych, stacje drogi krzyżowej w ogrodzeniu obecnego cmentarza 
wykute w betonie.  

Redaktorem naczelnym Kluki była do 1998r. Stan zdrowia nie pozwa-
lał Jej aktywnie zarządzać gazetą, lecz pióra nie odstawiła do końca. 

Za swą pracę zawodową i społeczną odznaczona została wieloma od-
znaczeniami państwowymi. Miasto również uhonorowało swoją wy-
bitną  mieszkankę,  otrzymała  odznakę  „Złote  Grabie"  oraz  tytuł 
„Rydułtowika Roku" w roku 2018. Była radną powiatową w Wodzi-
sławiu Śląskim, radną Miasta Rydułtowy. 

Ostatnie artykuły poświęciła gwarze śląskiej. 

Odeszła mając 81 lat. Dzięki Twym artykułom, droga pani Mario ży-
jesz wśród nas. 

Gdy przechodzę teraz obok Jej domu, widzę Ją z balkonikiem, szepczę 
do niej: Dzień dobry, pani Tosiu! 

wspominał Stanisław Brzęczek 

„Chcecie to wierzcie, chcecie nie wierzcie" 



KLUKA 413/15 maj 2020  11 O ZDROWIU ... 

�ajlepsza dieta na wiosnę 
 

Dieta na wiosnę powinna być tak dobrana, aby pomóc 
w zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów, jakie nagro-
madziły się podczas zimy, a także dostarczyć naszemu 
organizmowi niezbędnych witamin i składników mine-
ralnych, które wspomogą układ odpornościowy  
i ochronią nas przed przesileniem wiosennym. 
 
1.  Składniki diety wiosennej 
 
Na wiosnę trzeba szczególnie zadbać o zachowanie wła-
ściwych proporcji między poszczególnymi składnikami 
pożywienia. W tym czasie warto unikać cukrów prostych 
oraz tłuszczów zwierzęcych. Węglowodany i białko nale-
ży spożywać w proporcjach 2:1. Na wiosnę dobrze jest 
ograniczyć sól, spożywać większą ilość błonnika, a także 
starać się jeść więcej produktów na surowo (podczas goto-
wania większość warzyw traci swoje właściwości odżyw-
cze). 
 
     Rzodkiewka – mało kto wie, że dzięki spożywaniu 
rzodkiewki zapobiegamy wypadaniu włosów i pojawianiu 
się zmarszczek.  
 
    Szczypiorek – doskonale wpływa na przemianę materii, 
jest źródłem mikroelementów, witamin i karotenu, ponad-
to ma działanie bakteriobójcze. 

    Sałata – zawiera błonnik wspomagający odchudzanie. 
Polecana jest chorym na cukrzycę, ponieważ łagodzi obja-
wy tej choroby, działa oczyszczająco i odświeżająco na 
organizm. 

    Zielona pietruszka – jest bogatym źródłem kwasu folio-
wego, witaminy C, kwasu proteinowego i minerałów. 
Zwalcza nieprzyjemny zapach z ust. 

    Ananas – najlepiej spożywać świeże ananasy, to źródło 
witaminy C, witaminy A oraz witamin z grupy B, wapnia, 
żelaza. Wskazane jest także picie świeżego soku z anana-
sa, który działa leczniczo w niestrawnościach i słabym 
wydzielaniu soków trawiennych. 

    Grejpfrut – owoc ten zawiera witaminę C i witaminę B. 
Naryngina, powodująca gorzki smak owocu, działa prze-
czyszczająco i wspomaga przeminę materii. 

    Melon – jest źródłem potasu, beta karotenu, witaminy 
C. Posiada działanie moczopędne, ponadto reguluje ciśnie-
nie krwi i procesy trawienne. Melon wzmacnia serce, za-
wiera przeciwutleniacze i obniża wysokie stężenie chole-
sterolu. 

 
 
 

 
 

2. Zasady zdrowego odżywiania 
 
Każdego dnia należy spożywać 5 porcji owoców i wa-
rzyw. Trzy razy w tygodniu warto jeść mięsa i ryby. Zale-
ca się przygotowywanie posiłków z chudych mięs, jak 
kurczak czy indyk. Warto ograniczyć spożywanie produk-
tów z białej mąki na rzecz pełnoziarnistych. Ryby powin-
no się jadać raz w tygodniu, zawierają wysokowartościo-
we białka, nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 oraz 
witaminę D i witaminy z grupy B. Zdrowa dieta musi być 
uzupełniania odpowiednią ilością płynów, czyli 2 litry  
dziennie. Warto pić wodę mineralizowaną niegazowaną, 
która ma działanie oczyszczające. Wartościowe są także 
świeżo wyciśnięte soki owocowe i warzywne oraz zielona 
herbata. 
 
3.  Jak schudnąć na wiosnę? 
 
Poza dobrze zbilansowaną dietą, warto pamiętać o co-
dziennej aktywności fizycznej. Każdego dnia należy ćwi-
czyć przez około 30 minut dziennie. Dwa razy w tygodniu 
można wybrać się na basen, siłownię lub do klubu fitness. 
Świetnie sprawdza się regularne bieganie lub spacerowa-
nie oraz jazda na rowerze. Ćwiczenia odchudzające można 
wykonywać samodzielnie w domu, potrzeba jedynie miej-
sca i dobrej motywacji. 
 

https://zywienie.abczdrowie.pl/jaka-dieta-na-wiosne 
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P olitechnika Śląska pracuje 
nad bramą odkażającą dla 
personelu medycznego. Pra-
cownicy i absolwenci Wy-

działu Inżynierii Środowiska i Ener-
getyki Politechniki Śląskiej oraz fir-
ma WAAM, dążą do utworzenia spe-
cjalnej bramy, pozwalającej persone-
lowi ratowniczemu odkazić swoje 
kombinezony ochronne, aby ryzyko 
zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 
przy ich ściąganiu zostało zminimalizowane. Pierwsza tego 
typu komora stanie na Oddziale Zakaźnym Szpitala Specjali-
stycznego nr 1 w Bytomiu. To już kolejna inicjatywa, która 
narodziła się na śląskiej czelni, a która jest ukierunkowana na 
usprawnienie działań związanych z prewencją i zwalczaniem 
COVID-19. 05.04.2020 
 

P olicjanci z żołnierzami na ulicach Rydułtów. W Ryduł-
towach policjanci wraz z żołnierzami patrolują ulice. 
Sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zasad izo-
lacji. Przypominamy, że za złamanie zasad kwarantan-

ny grozi od 5 do 30 tys. zł grzywny. Trwają kontrole osób prze-
bywających na kwarantannie. Do pomocy policjantom ruszyli 
żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Oni również będą 
sprawdzać, czy osoby objęte kwarantanną z powodu epidemii 
koronawirusa nie opuszczają domów. Żołnierze wspólnie  
z dzielnicowymi służyć będą poprawie bezpieczeństwa w na-
szym mieście zgodnie z nowymi wytycznymi. Służby mundu-
rowe apelują do rydułtowian o odpowiedzialne i rozsądne za-
chowanie i przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń oraz 
współpracę i realizowanie poleceń służb. Zgodnie z zapowie-
dzią władz, w kontrolach może pomagać również straż miejska. 
04.04.2020 
 

D wie osoby zarażone koronawirusem na KWK Ry-
dułtowy. Według wstępnych informacji na terenie 
KWK Rydułtowy pojawiły się dwa przypadki zara-
żenia koronawirusem. - To pracownicy firmy ze-

wnętrznej - informuje Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy 
Polskiej Grupy Górniczej. Według wstępnych informacji osoby 
zarażone miały mieć związek z punktem sanitarnym w KWK 
Rydułtowy. Na chwilę obecną, rzecznik prasowy PGG potwier-
dza jedynie wystąpienie dwóch przypadków wykrycia korona-
wirusa u osób związanych z KWK Rydułtowy. Szczegółowe 
dane mają być znane w sobotę 4 kwietnia. Póki co, zalecane 
jest stosowanie środków zapobiegawczych oraz procedur dla 
załogi. To pierwszy przypadek wykrycia koronawirusa w bran-
ży górniczej. Przypomnijmy, że PGG wprowadziła szereg za-
bezpieczeń, aby uchronić pracowników przed ewentualnym 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Po serii testów służby 
PGG S.A. postanowiły zastosować urządzenia termowizyjne 
na bramach wejściowych wszystkich kopalń spółki i oddziałów 
spółki w województwie śląskim. Kamerami (które wykrywają 
różnice temperatury już od 0,08 st. Celsjusza i automatycznie 
alarmują, gdy ktoś przechodzący przed obiektywem ma gorącz-

kę i wymaga dokładniejszych badań) zastąpione zostały 
w kopalniach zdalne termometry, które sprzyjały 
w określonych godzinach powstawaniu kolejek. Od początku 
pandemii kamer termowizyjnych używa się w Europie i na 
świecie do wykrywania osób z podwyższoną temperaturą ciała 
- gorączka należy bowiem do osiowych objawów Covid-19, 
zachorowanie wywołanego koronawirusem. PGG produkuje 
również własny płyn do dezynfekcji na terenie kopalni Piast-
Ziemowit. Skuteczność płynu na zlecenie PGG S.A. zbadali 
naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.  
Z wydanej opinii wynika, że roztwór z kopalni Ziemowit może 
być skutecznie stosowany do dezynfekcji powierzchni zanie-
czyszczonych mikrobiologicznie w obiektach zakładu górnicze-
go. Ma działanie wiruso- i grzybobójcze. 04.04.2020 

T orcida Rydułto-
wy, Lubomia  
i Syrynia z pomo-
cą dla pogotowia. 

Środowisko kibiców Torci-
da Rydułtowy oraz Torcida 
Lubomia i Syrynia wsparło 
ratowników pogotowia  
w Rydułtowach. W mieście 
powstało też graffiti Torci-
dy, zachęcające do pozostania w domu.  Kibice przekazali ra-
townikom w stacji pogotowia przy rydułtowskim szpitalu naj-
potrzebniejsze materiały, m.in. wodę, napoje, kawę, ręczniki 
papierowe, środki higieniczne. Warto dodać, że na Orłowcu 
kibice stworzyli również graffiti z hasłem #zostońwdoma. -  
W tych trudnych dla wszystkich chwilach zachęcamy, aby każ-
dy zastanowił się w jaki sposób może przyczynić się do zwal-
czania skutków panującej epidemii. Każdy z nas może pomóc 
choć nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. My zdecydowali-
śmy się przekazać produkty pogotowiu z Rydułtów oraz zorga-
nizować zbiórkę pieniężną. Oferujemy także pomoc osobom 
starszym oraz samotnym w zrobieniu zakupów czy wyprowa-
dzeniu psa. Postanowiliśmy wpłynąć także na myślenie niektó-
rych mieszkańców, tworząc napis na budynku komunalnym 
miasta na ul. Raciborskiej (za zgodą UM - za co dziękujemy!) - 
informują organizatorzy akcji.  05.04.2020 

R ydułtowy także przyłą-
czają się do akcji 'Bank 
Wzajemnej Pomocy'. 
Po Wodzisławiu przy-

szła kolej na Rydułtowy. Miasto 
stworzyło na Facebooku grupę  
o nazwie Rydułtowski Bank Wzajemnej Pomocy. Podobnie jak 
na grupie wodzisławskiej, można tam uzyskać pomoc w czasie 
kwarantanny oraz takową zaoferować.  
  
 

P otężny wstrząs w regionie. Tąpnięcie na kopalni Ry-
dułtowy. Wstrząs był silnie odczuwalny w Rydułto-
wach, Niedobczycach, Radlinie, Radoszowach, Czer-
nicy, centrum Wodzisławia i okolicznych miejscowo-

ściach. - Tak silnego wstrząsu w Radoszowach dawno nie było 
- piszą internauci. Według Europejsko-Śródziemnomorskiego 
Centrum Sejsmologicznego amplituda wstrząsu wynosiła 3,1 w 
skali Richtera, a epicentrum znajdowało się na głębokości 6 

EXPRESOWO  Z  ŻYCIA   MIASTA 
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km. Przyjmując margines błędu może to więc wskazywać na 
ruch górotworu spowodowany działalnością wydobywczą, ale 
także istnieje możliwośc naturalnego wstrząsu sejsmiczne-
go.  11.04.2020 
 

O d piątku 17 
kwietnia znów 
czynne targowi-
sko w Rydułto-

wach. Kolejnym miastem, 
które po Rybniku przywra-
ca działalność miejskiego 
targowiska są Rydułtowy. 
Targowisko będzie czynne 
od piątku 17 kwietnia, jednak tylko dla branży spożywczej. Jak 
informują urzędnicy, od piątku 17 kwietnia w normalnych go-
dzinach funkcjonowania będzie czynne rydułtowskie targowi-
sko. Na razie jednak zdecydowano się wprowadzić możliwość 
handlu produktami spożywczymi. Jeśli sytuacja na to pozwoli, 
być może od przyszłego tygodnia targowisko zostanie otwarte 
również dla sprzedawców materiałów przemysłowych. To jed-
nak będzie zależne od analizy liczby osób odwiedzających tar-
gowisko i zachowania odpowiednich zabezpieczeń przed roz-
przestrzenianiem koronawirusa. 14.04.2020 
 
 

C ięcia w kopalniach. Górnicy PGG otrzymają mniej 
pieniędzy. Wypłaty o 20 proc. w dół. PGG potwier-
dziła w komunikacie problem ze zbytem. - Kryzys 
wywołany epidemią koronawirusa spowodował spa-

dek zapotrzebowania na energię elektryczną, a w konsekwencji 
na węgiel dostarczany z kopalń PGG S.A. do elektrowni. Cała 
gospodarka obniżyła zużycie energii elektrycznej o około 10-12 
proc., co bezpośrednio przełożyło się na spadek przychodów 
spółki i pogorszyło jej sytuację finansową. Dodatkowo, niektó-
re ze spółek energetycznych zwróciły się do PGG S.A. z wnio-
skiem o renegocjację kontraktów handlowych i zmniejszenie 
dostaw surowca - czytamy w oświadczeniu PGG. Polska Grupa 
Górnicza S.A. postanowiła uruchomić działania, aby nie dopu-
ścić do pogorszenia się sytuacji finansowej. W pierwszej kolej-
ności, zarząd PGG S.A podjął działania osłonowe, w tym spół-
ka zwróciła się m. in. o przesunięcie terminów płatności części 
podatków. Polska Grupa Górnicza S.A. postanowiła również 
sięgnąć po instrumenty tarczy antykryzysowej, które umożliwią 
spółce uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości ok. 70 
mln zł miesięcznie.  
Spółka nie komentuje doniesień radia Tok.fm, które podało 
informację o planach Ministerstwa Aktywów Państwowych.  
W Polskiej Grupie Górniczej do likwidacji miałyby zostać 
przeznaczone kopalnie Pokój w Rudzie Śląskiej i Wujek w Ka-
towicach. Z kolei zespolona ROW w skład której wchodzą Ru-
chy Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy, miałaby tra-
fić do Polskiej Grupy Energetycznej, jednego z akcjonariuszy 
PGG. 14.04.2020 
 

W  Rydułtowach drukują przyłbice, ale potrzebują 
funduszy. W Szkole Podstawowej Nr 4 odpo-
wiadając na apele o niezbędne wyposażenie 
ochronne na czas epidemii, produkowane są 

przyłbice wykorzystując drukarkę 3D. Szkoła apeluje o szersze 
wsparcie w tym zakresie, zachęcając do wpłat na konto. Środki 
zostaną przeznaczone na zakup materiałów. Z wielką wdzięcz-

nością przyjmą również darowiznę w postaci materiałów i two-
rzywa, z których zostaną wykonane przyłbice.   
 

K ompostujesz odpady zielone? Zapłacisz symbo-
liczną złotówkę mniej. Mieszkańcy zapłacą mniej 
za śmieci, jeśli kompostują lub będą kompostować 
odpady zielone na swojej posesji. O 1 zł. Taką de-

cyzję podjęli radni na marcowej sesji. Od 1 kwietnia ponownie 
czynny jest rydułtowski PSZOK, ale na nowych zasadach. 
 

S amochody ostrzelane w Ryduł-
towach - zniszczone prawie 30 
aut! Prawie 30 samochodów na 
ul. Barbary, a także inne auta 

m.in. na ul. Plebiscytowej, Szpitalnej i 
Ofiar Terroru zostały zniszczone w nocy 
z soboty na niedzielę 19 kwietnia. Szy-
by aut zostały ostrzelane z broni pneumatycznej. W niedzielę 
policjanci otrzymali kilka zgłoszeń dotyczących rozbitych szyb 
w zaparkowanych pojazdach na na terenie miasta Rydułtowy. 
Rodzaj uszkodzeń oraz okoliczności zdarzeń wskazywały, że 
sprawca mógł strzelać do aut z broni gazowej na metalowe kul-
ki. Policjanci przyjęli pierwsze zawiadomienia o przestępstwie 
i pojechali w rejon celem ustalenia sprawców przedmiotowych 
uszkodzeń. Kryminalni przejrzeli nagrania z kilku monitorin-
gów, na których widać dwóch mężczyzn. Jeden z nich trzymał 
w ręku przedmiot przypominający broń. Te same osoby widzia-
ne były także na stacji benzynowej. Mieli być pod wpływem 
alkoholu i irracjonalnie się zachowywać – informuje nadkomi-
sarz. Marta Pydych, oficer prasowa KPP w Wodzisławiu Ślą-
skim. - W wyniku dalszych czynności operacyjnych policjanci 
ustalili personalia mężczyzny trzymającego w ręku broń i poje-
chali na ulicę Krzyżkowicką. W mieszkaniu zastali podejrze-
wanego o wandalizm 24-latka. W toku przeszukania pomiesz-
czeń ujawniono broń pneumatyczną wraz z metalowymi kulka-
mi, którą zabezpieczono. Mężczyzna przyznał, że broń jest jego 
własnością, a także, że ubiegłej nocy wspólnie ze znajomym 
strzelali w samochody w Rydułtowach – dodaje Marta Pydych. 
Policjanci odwiedzili też 22-letniego mieszkańca Rydułtów, 
który wraz z 24-latkiem urządził chuligański spacer. Sprawcy 
zostali zatrzymani. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności  
20.04.2020 

P ożar w Rydułtowach. 
Spłonął samochód osobo-
wy. .  W Rydułtowach 
przy ul. Krzyżkowickiej 

palił się 20 kwietnia samochód oso-
bowy marki Renault. Do zdarzenia 
doszło około godz. 17.00. W akcji 
gaśniczej brały udział dwa zastępy 
straży pożarnej. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. 
21.04.2020 

W ymazobus będzie jeździł także w Rydułtowach. 
Aby przyspieszyć pobieranie próbek w kie-
runku zarażenia COVID-19 od mieszkańców, 
Miasto Rydułtowy podobnie jak inne gminy 

powiatu wodzisławskiego, sfinansuje koszty pobrania i trans-
portu do badania wymazów. Miasto zawarło umowę z wyspe-
cjalizowanym podmiotem na pobieranie materiału biologiczne-
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go. Podmiot ten przekaże po pobraniu 
próbkę właściwemu laboratorium. Labo-
ratorium to zostanie wskazane przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim. 
Pobranie wymazu i później jego trans-
port do laboratorium zostanie wykonane przez firmę FIREMED, 
a wskazania do wymazu może dokonać WYŁĄCZ)IE Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim. 
21.04.2020 

O bywatelskie zatrzymania pijanych kierowców. Pod-
czas minionego weekendu mundurowi zatrzymali 
trzech nietrzeźwych kierowców. Dwóch z nich zo-
stało ujętych przez obywateli. Każdy z amatorów 

jazdy na "podwójnym gazie" miał też na sumieniu inne przewi-
nienia. W sobotę (25.04) w godzinach rannych policjanci z pole-
cenia oficera dyżurnego pojechali na ul. Raciborską w Rydułto-
wach. Na miejscu patrol z rydułtowskiego komisariatu zatrzy-
mał pijanego kierowcę oraz osoby, które jechały za nim i poin-
formowały policję o podejrzanym stanie psychomotorycznym 
kierowcy. - 37-latek przyznał, że dzień wcześniej spożywał alko-
hol i że nie ma prawa jazdy. Policjanci sprawdzili tę informację 
w systemach i okazało się, że kierowca posiada aktualny zakaz 
prowadzenia pojazdów - mówi Marta Pydych. Mężczyzna 
"wydmuchał" ponad dwa promile alkoholu. Za złamanie sądo-
wego zakazu kierowcy grozi nawet do 3 lat więzienia. Tego 
samego dnia o godz. 16.00 mundurowi zostali wezwani do Ry-
dułtów. Przy ul. Ofiar Terroru kierowca skody wjechał w ogro-
dzenie posesji i oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci mieli 
informacje, jak były ubrane osoby poruszające się tym samocho-
dem. Patrolując miasto, zauważyli zaparkowany nieopodal miej-
sca kolizji pojazd z widocznymi uszkodzeniami. Jadąc dalej  
w kierunku ul. Obywatelskiej, zauważyli dwóch mężczyzn ubra-
nych według podanego przez świadków rysopisu, których wyle-
gitymowano. - Mężczyźni nie przyznawali się do spowodowania 
kolizji. Dopiero gdy przy 22-latku ujawniono kluczyki do pojaz-
du, przyznał się on do kierowania skodą i uszkodzenia ogrodze-
nia - mówi rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji  
w Wodzisławiu Śl. Dodaje, że zarówno kierowca, jak i pasażer 
byli pijani. U 22-latka badanie wykazało ponad promil alkoholu. 
Ponadto kierowca prowadził samochód mimo braku uprawnień. 
Jak informuje Marta Pydych, o dalszym losie pirata drogowego 
zdecyduje sąd. 27.04.2020 

W  związku z wprowadze-
niem obowiązku zakry-
wania ust i nosa przy 
pomocy odzieży, mase-

czek zakupione zostały materiały, a pra-
cownicy RCK ,,Feniks", Biblioteki oraz 
członkowie Koła Gospodyń Wiejskich 
zaangażowali się z szycie maseczek. 
Seniorzy z ,,Mojego Miasta" i panie z 
Akcji Szycie Maseczek w Rydułtowach również zaopatrują 
mieszkańców. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta maseczki 
zostaną przekazane radnym, którzy będą starali się je przekazy-
wać je najbardziej potrzebującym mieszkańcom. 30.04.2020 

T ężnia rośnie, ale brakuje 
wody. Prace na terenie 
rekreacyjnym przy sta-
wie Machnikowiec idą 

pełną parą. Budowlańcy nie zwal-
niają tempa, jednak to, czy docho-
wają zaplanowanych terminów jest 
zależne od pogody. Aby zbiornik napełnił się wodą potrzeba 
deszczu. Drewniany stelaż tężni już stoi. Jest też betonowy po-
most, a także nasypy z kamienia na brzegach. Ostatnio, mimo 
niskiego stanu wody wykonawca inwestycji przystąpił do mon-
tażu pomostów pływających. Mimo tego, że zamontowano pły-
wające pomosty, panująca susza i sytuacja związana z koronawi-
rusem może jednak wpłynąć na termin oddania do użytku terenu 
rekreacyjnego, 04.05.2020 

W iększość przedszkoli w powiecie wodzisławskim 
pozostanie zamkniętych. Rząd zdecydował, że od 
6 maja będą mogły zostać otwarte na powrót 
przedszkola i żłobki, jeśli zdecydują się na to 

organy prowadzące te placówki. Ze względu na sytuację epide-
miologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność 
grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opie-
ką w żłobkach. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego i rządu, w pierwszej kolejności z przedszkola po-
winny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości 
pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci 
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizu-
jący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
 i zwalczaniem COVID-19.  
Włodarze gminy Lubomia zdecydowali o otwarciu przedszkoli, 
z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych i epidemiolo-
gicznych . Jak tłumaczy dyrektor jedynego przedszkola w Mar-
klowicach Wioleta Dudziak-Radecka, placówka będzie za-
mknięte do 24 maja . W gminie Mszana dyrektorzy przedszkoli 
gminnych przeprowadzili konsultacje telefoniczne z rodzicami, 
z których wynika, że w Gogołowej w obecnym czasie nikt nie 
chce wysłać dziecka do przedszkola, w Połomi jest 8 chętnych,  
a w Mszanie 1. W Pszowie przedszkola nie zostaną uruchomio-
ne wcześniej po 8 maja. Przedszkola w Radlinie będą zamknięte 
co najmniej do 15 maja. W Rydułtowach na temat otwarcia 
przedszkoli dyskutowało kierownictwo podczas narady z dyrek-
torami placówek przedszkolnych. Ostatecznie ustalono, że 
przedszkola nie zostaną otwarte 6 maja. Miasto Rydułtowy ocze-
kuje na opublikowanie stosownych przepisów wykonawczych 
ministerstwa zdrowia oraz uzyskanie właściwych opinii, szcze-
gólnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
6 maja w Wodzisławiu Śl. ani miejski żłobek, ani publiczne 
przedszkola nie zostaną otwarte. Jak przekazuje prezydent Mie-
czysław Kieca, patrząc przede wszystkim na bezpieczeństwo 
dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników placówek, 
miasto przymierza się do awaryjnego otwarcia żłobka i przed-
szkoli, jednak nie wcześniej niż 18 maja. 05.05.2020 
 
)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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Zgodnie z naszą umową, że spotkamy się, by wzajemnie omówić 
obecną skomplikowaną sytuację społeczną w mieście  i w powiecie, 
do siedziby TMR przybył p. Lucjan Szwan i w obecności mojej  
i Członka Zarządu Henryka Mańki odpowiadał na pytania i przed-
stawił swoje oceny. 
Stwierdził po pierwsze, że współpraca między Burmistrzem a Radą  
i nim jako Przewodniczącym Rady jest dobra. Wbrew opiniom,  
w okresie pandemii Rada nie zawiesiła swojej działalności, choć  
w okresie marca i kwietnia Radni skupili się  w większości na po-
mocy związanej z panującą epidemią a więc szycie maseczek i za-
kup materiałów, oraz zrobili składkę finansową samych Radnych na 
pomoc dla PPZOZ i analizowali potrzeby związane z pomocą dla 
niepełnosprawnych  i  seniorów.   Również  samo  miasto  mimo 
ogromnych problemów finansowych przelało 20 tys. zł na zakup 
sprzętu dla szpitala. W Rydułtowach mamy kilkanaście przypadków 
obowiązkowej kwarantanny i niestety mimo różnorakich interwen-
cji nie można się doczekać wymazów i  rezultatów z testów a spra-
wa jest bardzo poważna, bo jeśli górnicy na kwarantannie są zaraże-
ni to może się okazać, że jedyna kopalnia, która fedruje, też zaprze-
stanie wydobycia a w samych Rydułtowach może powstać publicz-
na panika z racji ilości osób związanych z naszą kopalnią. (Z innych 
źródeł wiemy, że kopalnia dobrze fedruje, jest zbyt, choć niemałym 
wyzwaniem są obostrzenia sanitarne, w tym zwiększona ilość zmian, 
mniej ludzi w klatkach szybowych, maseczki i wstrzymanie robót 
przygotowawczych).  Mimo  epidemii  realizowane  są  planowane 
inwestycje, czyli rozbudowa Urzędu Miasta (konieczna z uwagi na 
konieczność dostosowania UM do wymogów sanitarnych i p-poż- 
między  innymi  brak  windy),  przebudowy na  ul  Ofiar  Terroru  
i ul. Boh. Warszawy (środki powiatu, własne i ze szkód górniczych) 
na odcinku od ul. Plebiscytowej do mostku nad Nacyną i wreszcie 
roboty związane z inwestycjami na Machnikowcu i os. Karola. Do 
miasta wpływają wnioski od firm o umorzenie podatku od nieru-
chomości. Zdaniem Przewodniczącego takie umorzenie na pewno 
uzyska nasz szpital gdy wpłynie wniosek Dyrekcji Szpitala, bo szpi-
tal  szczególnie nasza część rydułtowska potrzebuje ogromnego 
wsparcia finansowego. Na pytanie o przyczyny faktu, że szpital nie 
otrzymał wsparcia ze strony samorządu wojewódzkiego odpowie-
dział, że tu widoczne są zatargi polityczne na linii samorząd powia-
towy i wojewódzki gdzie rządzi PIS. Jego zdaniem widoczna jest  
też utrata wpływów p. Senator Ewy Gawędy i męża Posła Adama 
Gawędy na politykę regionalną ale widać, że pisma, naciski samo-
rządów coś zmieniają bo jest przyrzeczenie Marszałka Wojewódz-
ka, że w drugim rozdaniu szpital otrzyma znaczną pomoc. Bur-
mistrz i Radni są pod obstrzałem przedsiębiorców, właścicieli nieru-
chomości z pustostanami, ale też samych Mieszkańców oczekując 
na wsparcie finansowe, umorzenia, ulgi a miasto ma pustą kasę  
i musi się zadłużyć. Dodał, że w tym wszystkim zauważalny okazał 
się fakt, że niektóre instytucje podporządkowane Władzy centralnej, 
albo Wojewody okazały się niewydolne z powodu niedofinansowa-
nia czy braków kadrowych,  jak Sanepid do którego nie może się 
dodzwonić obywatel z interwencją czy prośbą o pomoc Jak to bę-
dzie wyglądać  dalej przekonamy się w najbliższych miesiącach. Ze 
swojej strony poinformowaliśmy o bieżących działaniach TMRu, 
pokazaliśmy urządzoną siedzibę i przygotowywane lokale na Szpi-
talną Izbę Tradycji. Przewodniczący zapewnił, że zawsze jest gotów 
do przedstawienia problemów ale i uzyskanych efektów gospodar-
czych, społecznych w skali powiatu i miasta. 
 
                                                                   H. Machnik 

MISJA I WIZJA 
 

Zasadniczym celem wszystkich działań podejmowanych przez 
personel zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża 
Jana Pawła II w Gorzycach jest zapewnienie mieszkańcom jak 
najlepszej opieki  i wsparcia. Każda osoba jest traktowana indy-
widualnie. Zespół terapeutyczno – opiekuńczy,  swoimi starania-
mi dąży do tego, aby mieszkańcy czuli się jak najlepiej,  odczu-
wali troskę o siebie, mieli poczucie komfortu życia, własnej  
wartości i przydatności, mimo różnych ograniczeń spowodowa-
nych chorobami. 
Dysponujemy pokojami jedno i dwuosobowymi, każdy z własną 
łazienką i instalacją przywoławczą. Każdy pokój wyposażony 
jest w podstawowy sprzęt taki jak: tapczan lub łóżko, stolik, 
krzesła, fotele, szafka przy łóżku, komoda, szafa, telewizor. Na 
życzenie mieszkańca w pokojach instalowane są aparaty telefo-
niczne. Mieszkańcy mają możliwość wyposażyć pokoje we wła-
sne meble, co daje poczucie domowej  
Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie,  
z uwzględnieniem indywidualnych diet, zaleconych przez leka-
rza. Wszystkie posiłki przygotowujemy we własnej kuchni.. 
Mieszkańcom, których stan zdrowia tego wymaga, posiłki  do-
starczane są do pokoju i osoby te są karmione. 
 

KAPLICA 
 

Na terenie Domu znajduje się kaplica, w której codziennie od-
prawiana jest Msza Święta.  oraz inne okolicznościowe nabożeń-
stwa. Ponadto, mieszkańcy uczestniczą w organizowanych piel-
grzymkach, spotkaniach z okazji Dnia Chorego, spotkaniach  
z poezją i piosenką religijną. W razie wewnętrznej potrzeby, 
każdy może zwrócić się z prośbą  do kapelana o rozmowę sam 
na sam. Na terenie Domu działa Apostolat Maryjny prowadzony 
przez mieszkańców. 
 

WYKWALIFIKOWA�A OPIEKA 
 

Zapewniamy opiekę wykwalifikowanego personelu. Opiekę 
lekarską sprawuje lekarz rodzinny, którego wizyty odbywają się 
przynajmniej raz w tygodniu oraz każdorazowo na wezwanie. 
Lekarz psychiatra, lekarz stomatolog, ginekolog konsultują 
mieszkańców na miejscu. Na porady do pozostałych lekarzy 
specjalistów mieszkańcy są dowożeni samochodami Domu. 
Dom posiada pokoje gościnne dla osób odwiedzających miesz-
kańców. 
Staramy się, aby nasi mieszkańcy jak najdłużej zachowali 
sprawność, aktywnie spędzali czas wolny. Posiadamy nowocze-
sną bazę rehabilitacyjną. Fachowy personel usprawnia i aktywi-
zuje mieszkańców na zlecenie lekarza. Zachęcamy do udziału  
w terapii zajęciowej i imprezach kulturalno-oświatowych.  
W pracowniach terapii zajęciowej mieszkańcy mają możliwość 
spędzenia wolnego czasu i realizacji potrzeb intelektualnych  
i kulturalnych. W sezonie organizujemy wycieczki turystyczne. 
 

http://dpsgorzyce.pl/ 

Relacja z rozmowy  
z Przew. Rady Miasta Rydułtowy  

L. Szwanem  

DOM POMOCY SPOŁECZ�EJ  
im. JA�A PAWŁA II  

W GORZYCACH 
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Zdjęcie  
 
Schowała zdjęcie do szuflady. 
Była na nim małą dziewczynką  
z lalką pod pachą 
z dużą kokardą we włosach. 
 
Śmiała się. 
 
Czasami przygarnia lalkę 
Zapina kokardę na długim warkoczu 
 
Uśmiecha się. 
 
Potłuczone lustro 
zniekształca twarz. 

Teresa Jagiełło 
 

 

Tobie  
 
Pamiętam jakby to było wczoraj 
poczułam się dorosła 
uwalniając rękę 
pobiegłam do marzeń 
 
Choć smutna,  pozwoliłaś odejść 
 
łzy szczęścia przeplatały się  
ze smutkiem 
wzruszenie dławiło 
zagubiona w labiryncie 
szukałam właściwej ścieżki 
nadzieje 
znikały we mgle 
 
czas nie chciał się cofnąć 
ani zatrzymać 
 
stąpałam wolno 
po oszronionych kamieniach 
nim słońce znów ogrzało tęsknotę 
 
dotyk ciepła był jak Twoje dłonie 
 
teraz wiem 
co mówiłaś – Mamo. 

Teresa Jagiełło 

 
 

 
PO LATACH 

 
 
                                           Mamie 
 
znowu przesypuję ziarenka wspomnień 
słyszę drobne kroki przepełnione troską 
zamiast gwiazd błyszczą twoje zielone oczy 
pełne nadziei – czuły szept  
córeczko będzie dobrze 
pokój wypełnia zapach fiołków i konwalii 
szelest barwnej sukni w kwiaty i pocałunek 
przywracający spokój jak dawniej 
nawet wtedy gdy potknęłam się o kamyk 
słowa córeczko bądź dzielna 
tłuką się o ściany w rytm zegara 
nagle czuję ciepły dotyk dłoni – nie twój 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 

 
 
Matczyne dłonie 
 
delikatne i przejrzyste  
jakby utkane z niebieskich  
pajęczych nitek 
 
splecione w jedność 
z Bogiem 
w cichych modlitwach  
 
cudownie uśmierzały ból 
ocierały słone krople  
z twarzy 
 
gładziły najdelikatniej  
po włosach 
 
i jak płatki tulipanów 
zamykały w troskliwym 
uścisku 
 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska  

Drodzy czytelnicy, maj kojarzy się z Dniem Matki. Wybrałam więc wiersze o Mamach: Teresy Jagiełło i moje. 
Wszystkim Mamom, Mateńkom i Mamusiom życzę wszystkiego co dobre i piękne w życiu, nade wszystko jednak zdrowia. 
 

Z serdecznymi pozdrowieniami Ewa Wierzbinska-Kloska 
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Bobik 

Fryd 

Albin 

Ewald 

Flora 

Psiaki  
i kociaki  
Szukają 
 domu!!! 

Informacja  
pod telefonem:  

605 109 891 

Pelia �ero 

 
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 

Reksiu Wera 
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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 organiza-
cja spotkań obywatelskich, a w szczególności pomoc prawną. Działania w tym zakresie szcze-
gólnie widoczne były w postaci pomocy emerytom górniczym. Na realizację tych działań po-
trzebne są dodatkowe środki finansowe, oprócz  tych które ofiarowują nasi Członkowie.  
 
Jesteśmy od 14 lat organizacją pożytku publicznego. Jeśli więc Czytelniku doceniasz nasze dzia-
łania, to proszę ofiarować swój 1% podatku na cele statutowe Towarzystwa Miłośników Ryduł-
tów KRS 0000002098. Pragniemy przypomnieć, że osoby które zadeklarują ofiarowanie 1% 
podatku mogą uzyskać nieodpłatne wypełnienie deklaracji PIT. Gwarantujemy również, że oso-
by, 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  

UWAGA   MIESZKAŃCY!!! 

Pomóżmy naszemu szpitalowi wpłacając dowol-
ną kwotę na konto Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

i Wodzisławiu Śl. 

 z dopiskiem "�a leczenie" 

Konto: 

 63 1560 0013 2367 2176 2323 0001 

 

 

Za Zarząd  

Towarzystwa Miłośników Rydułtów  

Henryk Machnik 

Zarząd Towarzystwa Miło-
sników Rydułtów 

 oaz Redakcja „Kluki” skła-
dają serdeczne podziękownia  

za przesłane  
życzenia świąteczne 

 
Burmistrzowi Miasta Rydułtowy 

Wójtowi Gminy Lyski 
Ciepłowni Rydułtowy 

NZOS przy ulicy Tetmajera 

Starostwu Powiatowemu 
Hufcowi Rydułtowy 
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Rozwój mieszkalnictwa socjalnego  
w Gminie Lyski 

 
 
 
  
W marcu 2020 r. Gmina Lyski ukończyła realizację projektu 
pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Lyski”. Za-
kres  inwestycji  obejmował  całkowitą  przebudowę  budynku 
gminnego znajdującego się przy ulicy Robotniczej 4 w Ly-
skach. Celem projektu była poprawa jakości substancji miesz-
kaniowej i udostępnienie jej najbiedniejszym członkom naszej 
społeczności lokalnej. Wiele gmin w regionie zmaga się z ko-
niecznością  zaspokajania  potrzeb  mieszkaniowych ludności, 
jednakże jest to bardzo kosztowne i wymaga dużego nakładu 
pracy oraz czasu.  

 
Przed modernizacją był to piętrowy budynek znajdujący się w 
złym stanie technicznym. Staraniem władz gminy udało się 
pozyskać wsparcie z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie 
wyniosło 564 tys. zł z budżetu Unii Europejskiej, natomiast 
dodatkowe 75  tys. zł pozyskano z budżetu państwa. Całość 
inwestycji zamknęła się w kwocie prawie 940 tys. zł.  
Obecnie w budynku znajduje się 5 lokali socjalnych dla najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców gminy. Bryła budynku jest 
bardzo estetyczna, wszystkie lokale są kompletnie wyposażone 
i gotowe do zamieszkania. Pierwsi lokatorzy mają zasiedlić 
budynek w maju br. Mamy nadzieję, iż jest to kolejny krok do 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy i naszej społecz-
ności lokalnej. 

 

7 kwietnia br. w Gminie Lyski ruszyła akcja „Maseczki dla 
Seniorów”. W trosce o bezpieczeństwo najstarszych mieszkań-
ców Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt wraz z Kierownikiem 
Ośrodka Wspierania Rodziny Agatą Kostką podjęli działania 
mające na celu dostarczenie maseczek ochronnych dla osób 
najbardziej zagrożonych koronawirusem, czyli seniorów po 65 
roku życia. W tym celu Urząd Gminy zakupił 1000 szt. mase-
czek ochronnych, natomiast pracownicy OWR wykorzystali 
swoje umiejętności manualne i sami zajęli się szyciem mase-
czek. Maski uszyte przez kadrę OWR to maseczki bawełniane 
wielokrotnego użytku, dwuwarstwowe z wkładem z flizeliny. 
Każda maseczka pakowana jest w osobną torebkę, do której 
dołączona jest informacja dotycząca ich prawidłowego użytko-
wania. Część materiałów potrzebnych do ich wykonania zosta-
ło zakupionych z budżetu OWR, natomiast część została poda-
rowana przez Panią Senator Ewę Gawędę, za co serdecznie 
dziękujemy. Dotychczas w ramach akcji „Maseczki dla Senio-
ra” rozdysponowanych zostało około 2400 maseczek. Trafiły 
one do seniorów za pośrednictwem Sołtysów oraz wolontariu-
szy. Były dostarczane partiami, a samo rozdawanie zajęło kilka 
dni. Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców 
gminy, seniorzy doskonale bowiem zdają sobie sprawę, że są w 
grupie ryzyka i chcą być w pewien sposób zabezpieczeni. W 
trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pozostałych mieszkańców 
Wójt Gminy Lyski postanowił, że darmową maseczkę ochronną 
otrzyma każdy mieszkaniec  Gminy Lyski,  którego dotyczy 
obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. 

 Z prośbą o uszycie maseczek ochronnych do Kierowni-
ka Ośrodka Wspierania Rodziny zwrócił się także Wojewoda 
Śląski Jarosław Wieczorek. Na to specjalne zamówienie przez 
pracowników OWR zostanie uszytych 200 szt. maseczek. 

 Jeśli ktoś chciałby włączyć się w akcję i przekazać nie-
zbędne materiały – prosimy o kontakt pod numerem 32 43 00 
424. 

 

W Gminie Lyski ruszyła akcja 
„Maseczki dla Seniorów” 

Przed modernizacją 

Po modernizacji 
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Rządowy program  „Zdalna Szkoła” – 
wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego”. 

Zimni ogrodnicy 

 

 

 

Gmina Lyski otrzymała 60 000,00 zł  na zakup komputerów 
dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego 
im realizację zdalnych lekcji. Pieniądze pochodzą z Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

W ramach tych środków zakupiono 10 pełnych zestawów 
komputerowych, 14 laptopów, 8 tabletów i 32 zestawy słu-
chawkowe. 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, zwią-
zaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. 
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło 
nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie 
zamiast w szkolnych ławach zasiedli  przed monitorami kompu-
terów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym mo-
gła realizować podstawy programowe. 

Priorytetem dla nas była maksymalizacja ilości zakupionego 
sprzętu,  by  trafił  do  jak  największej  grupy  potrzebujących 
uczniów. 
Zakupiony przez Gminę Lyski  sprzęt został przekazany do po-
szczególnych placówek oświatowych – a później bezpośrednio 
już użyczony uczniom. Po ustaniu pandemii sprzęt komputero-
wy  będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji. 

UM Gminy Lyski 

 

 

 
Zimni ogrodnicy, zimna Zośka – zjawisko klimatyczne charakterystyczne 
dla środkowej Europy, kiedy w połowie maja, po okresie utrzymywania się 
wyżu barycznego nad Środkową i Wschodnią Europą (w tym nad Polską), 
następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i przy słabnącym wyżu zaczyna 
napływać – wraz z niżem barycznym – zimne powietrze z obszarów polar-
nych. Analiza danych z lat 1881–1980, przeprowadzona przez Obserwato-
rium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, pokazała, że w 95 spo-
śród tych lat zaobserwowano istotne ochłodzenia w okresie 1–25 maja, przy 
czym aż w dziewięciu latach spadek temperatury z dnia na dzień przekra-
czał dziesięć stopni Celsjusza. Na podstawie tych danych ustalono, że naj-
wyższe prawdopodobieństwo ochłodzenia występuje między 10. a 17. maja 
i wynosi aż 34%. 
Nazwy pochodzą od patronów poszczególnych dni – zimni ogrodnicy to św. 
Pankracy (wspomnienie 12 maja), św. Serwacy (13 maja) i św. Bonifacy 
(14 maja), a zimna Zośka – św. Zofia (15 maja). Inny patron tego samego 
dnia, święty Izydor, również został utrwalony w tradycji ludowej, zyskując 
miano Oracza. 
Według przysłów i obserwacji ludowych ten okres to ostatnie dni wiosen-
nych przymrozków. W tych dniach chłód może się nasilić, lecz po nich nie 
powinien już zaszkodzić roślinom. 
Podobne określenia dla zimnych dni w maju występują również w innych 
krajach europejskich: Eisheiligen (Niemcy, 11–15 maja), Saints de glace 
(Francja, 11–13 maja), Ijsheiligen (Holandia 11–15 maja), Trije ledeni mož-
je i Poscana Zofka (Słowenia, 11–15 maja) i in.  

Wikipedia 

 

Zielone Świątki – potoczna (ludowa) nazwa święta Zesłania Ducha Świętego, 
którego geneza związana jest z przedchrześcijańskimi – pogańskimi – obrzędami 
wiosennymi o charakterze płodnościowym (siła drzew, zielonych gałęzi i wszel-
kiej wegetacji) oraz zaduszkowym (kult przodków, dziady wiosenne). Zielone 
Świątki przypuszczalnie wywodzą się z wcześniejszego słowiańskiego święta 
zwanego Stado, którego pozostałością są odbywające się w tym okresie ludowe 
odpusty, W Niemczech obchodzone pod nazwą Pfingsten. 

Zwyczaje 

Ludowe obyczaje związane z Zielonymi Świątkami mają swe źródła w obrzędo-
wości przedchrześcijańskiej. Wpisane są w rytm przyrody, oczekiwanie nadej-
ścia lata. Ich archetypem są magiczne praktyki, które miały oczyścić ziemię  
z demonów wodnych, odpowiedzialnych wiosną za proces wegetacji. Działania 
te miały zapewnić obfite plony. W tym celu palono ognie, domy przyozdabiano 
zielonymi gałązkami, tatarakiem, kwiatami (przystrajanie domostw zielonymi 
gałęziami miało zapewnić urodzaj, a także ochronić przed urokami). Niektórzy 
wycinali młode brzózki i stawiali je w obejściu. W ludowej tradycji ziemi do-
brzyńskiej – choć już w sposób cząstkowy – zachowały się zwyczaje związane  
z kultem drzew i zielonych gałęzi. Bydło okadzano dymem ze spalonych świę-
conych ziół, przystrajano wieńcami i kwiatami, a po grzbietach i bokach toczono 
jajka. W okresie późniejszym zasiane pola obchodziły procesje, niesiono chorą-
gwie i obrazy święte, śpiewano przy tym pieśni nabożne. 

W  zależności  od  regionu  nazywane  były  dawniej  również  Sobótkami 
(południowa Polska) lub Palinockami (Podlasie) – konsekwencja tego, gdy  
w okresie chrystianizacji próbowano przenieść obchody Nocy Kupalnej na okres 
majowych Zielonych Świątek (a dopiero później na termin pierwotnie bliższy 
temu pogańskiemu świętu, na specjalnie w tym celu ustanowioną wigilię św. 
Jana). Zielone Świątki szczególnie były popularne wśród pasterzy, którzy uczto-
wali i tańczyli przy ogniu. Zwyczaj ten do dzisiaj jest popularny wśród górali 
zagórzańskich i Podhalan, w sobótkową noc na wielu wzgórzach palą się wi-
doczne z daleka ogniska, od których odpala się tzw. fakły (lub kozubki) – szcze-
gólny rodzaj pochodni, robionej z kory młodego świerka (w gwarze podhalań-
skiej smreka/smereka). Robi się z niej swego rodzaju sakwę na długim kiju, do 
której wkłada się żywicę. Z fakłami robi się pochody między poszczególnymi 
watrami (tj. ogniskami), a także obchodzi pola, szczególnie te zasiane, w celu 
odpędzenia złych duchów od zagonów i pól.  

Tradycja  Zielonych  Świątek  przetrwała  również  w  Dolnej  Saksonii 
(Pfingstbaumpflanzen) oraz na zachodniej Ukrainie (Wodzenie kusta).  

 

Wikipedia 

Zielone Świątki 



KLUKA 413/15 maj 2020  22 MOJE ROZWAŻA�IA 

 
Na świecie dzieje się wiele zadziwiających rzeczy  
a w naszej telewizji bez względu na stację całkowicie 
zdominował temat epidemii koronawirusa.  Jest to o tyle 
uzasadnione, że dramat dotyczy prawie całego świata, 
choć jakoś nie słychać by był dominujący w Indiach, 
Bangladeszu, Brazylii czy w Afryce. Czy  gorący klimat 
jest tamą dla tego wirusa? Zastanawia mnie podana in-
formacja z Francji, że w 3 zbiornikach wody pitnej od-
kryto koronowirusa i zbiorniki musiano wyłączyć do 
odkażania a sprawa ucichła, choć jest to zapowiedź 
ogromnego zagrożenia dla ludności. Czy ta cisza medial-
na wokół tego tematu świadczy, że była to nieprawdziwa 
informacja albo jest to temat niebezpieczny do rozpo-
wszechniania, by nie wzbudzać powszechnej  paniki? 
Przedłużające się obostrzenia związane z epidemią rodzą 
coraz większe zniecierpliwienie i obawy, że padnie wiele 
dziedzin gospodarki, co pociągnie za sobą bezrobocie  
a w rezultacie społeczną nędzę. Na to nakładają się fatal-
ne prognozy związane ze zmianami klimatu, co widocz-
ne jest w naszym kraju szczególnie w postaci suszy. Czy 
my w skali lokalnej możemy coś zmienić? Nasze społe-
czeństwo pokazało, że potrafi się zmobilizować — setki 
tysięcy szytych przez obywateli maseczek, akty pomocy 
seniorom przez wolontariuszy, darowizny jedzenia dla 
personelu medycznego, zakupy sprzętów dla szpitali 
przez organizacje, fundacje, samorządy. Tak jest i w na-
szym mieście i sąsiednich gminach. Ponieważ reprezen-
tuję stowarzyszenie w którym większość to seniorzy , 
więc z wdzięcznością przyjąłem  od miasta ale też od 
radnej Joanny Kubala własnoręcznie uszyte maseczki, 
które oczywiście zostały rozdysponowane wśród senio-
rów. Nie będę oceniać jak w tym wszystkim zachowują 
się władze państwowe ale zadziwiły mnie takie fakty 
jak: brak rezerw materiałowych dla szpitali, początkowe 
lekceważenie zagrożenia epidemii a z drugiej strony po-
ważne ograniczenia obywatelskie, tłumaczone troską  
o nasze zdrowie, nie widząc zagrożenia poprzez wybory. 

Jeśli więc faktycznie skala zagrożenia dla życia ustabili-
zowała się na takim poziomie, że służba zdrowia jest  
w stanie zagrożenie opanować, to konieczne jest szybkie 
znoszenie zakazów związanych z uruchamianiem prze-
mysłu, rzemiosła, handlu ale też dziedzin związanych  
z kulturą. Nie rozumiem czemu nadal mają być za-
mknięte  biblioteki, kina, ogrody zoologiczne, gdzie 
można stosować akceptowalne obostrzenia dotyczące 
ilości osób w pomieszczeniach. Myślę, że mogłyby też 
działać restauracje dla określonej liczby osób, w zależ-
ności od powierzchni i zezwolenie  na zgromadzenia  np. 
do 25 osób, jeśli powierzchnia lokalu pozwala na takie 
zgromadzenie. Coraz dłuższa przerwa w działaniach or-
ganizacji społecznych, klubów, domów kultury, może 
stworzyć taką społeczną stratę, że trzeba będzie lat by to 
naprawić. Czekamy więc na decyzję Władz związanych 
z przywracaniem normalności a z naszej strony próbuj-
my sobie odpowiedzieć co zrobiliśmy z walką  o dosta-
tek wody w naszym kraju ,gminie, swoim gospodar-
stwie. Przez kilka lat  jako TMR i osoby prywatne drąży-
liśmy temat konieczności zainteresowania się możliwo-
ścią zwiększenia  dostaw wód podziemnych  z naszej 
kopalni dla potrzeb komunalnych i  … cisza. Poprzez 
konkursy zachęcaliśmy właścicieli domów z ogrodami 
do zakładania zbiorników  na wodę deszczową. W  ilu 
gospodarstwach są takie zbiorniki? Na moim przykła-
dzie mogę podać, że od 3 lat mam 3 zbiorniki na wodę 
deszczową o pojemności łącznej 3 m3 co pozwala mi 
podlewać ogródek i kwiaty doniczkowe bez używania 
wody bieżącej. Jeden zbiornik mam w piwnicy, więc  
i w zimie wykorzystuję zgromadzoną wodę. Założyłem 
też fotowoltanikę z myślą ograniczenia kosztów energii. 
Mogę podać, że jako 2 rodziny zużyliśmy od stycznia do 
końca kwietnia (gdy piszę ten artykuł) 1841   kW a na-
sza fotowoltanika wyprodukowała  2006   kW. To zna-
czy, że zaczęliśmy produkować więcej energii niż zuży-
wamy, co pozwoli część energii spożytkować na ogrze-
wanie domu. Denerwuje mnie, że odpady BIO, które 
gromadzimy w workach (zwykle 3 worki) nie są odbie-
rane na bieżąco a zamiast 3 worków otrzymuję jeden, 
mimo iż są to 2 gospodarstwa. Ze smutkiem patrzę na 
puste pomieszczenia po sklepach i punktach obsługi. 
Warto się zastanowić w porozumieniu z właścicielami 
tych lokali, czy nie warto  tych pustostanów wynająć, 
czy zakupić przez miasto i przekształcić na mieszkania 
komunalne, których w mieście trzeba. Są to zwykle po-
mieszczenia na parterze a takich lokali poszukują niepeł-
nosprawni i seniorzy. Ramy artykułu nie pozwalają na 
rozwinięcie tematów ale mimo wszystko zachęcam do 
kupowania naszej wspólnej gazety i do częstych kontak-
tów z naszą organizacją TMR i Redakcją „Kluki”. 
 

 H. Machnik 

Moje  rozważania. 
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Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9  
w Rydułtowach służą pomocą tel. 32 457 80 66  

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

�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, Okuli-
styczna, Laryngologiczna, Leczenia bólu,    Neurologiczna, Urazo-
wo-ortopedyczna, Leczenia uzależnień, Medycyny paliatywnej, Ho-
spicjum domowe,  

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach  

usług komercyjnych (odpłatnych)   

   

Alergologiczna dla dzieci, Medycyny pracy 

 
„CICHY KĄCIK” BAR Rita Pielczyk  

ZAPRASZA 
 

"Pielczyk Rita Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa" jest barem z fast foo-
dem i proponuje obszerną paletę pysznych potraw w atrakcyjnej cenie. Restaura-
cja współpracuje z najlepszymi kucharzami i stara się o miły serwis. Możesz w 
tym miejscu zjeść wyjątkowy posiłek. Dodatkową zaletą baru jest dogodna lokali-
zacja, 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 

Mapa dojazdu 


