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JUBILACI 50, 55 i 60-lecia MAŁŻEŃSTWA

KLUKA 411/15 marzec 2020

W dniu 5 marca 2020r. odbyło się spotkanie Jubilatów. Podczas bardzo miłej uroczystości, w której oprócz
zaproszonych gości udział wzięli viceburmistrz miasta Mariola Bolisęga, przewodniczący Rady Miasta Lucjan Szwan oraz proboszczowie wszystkich rydułtowskich parafii, Jubilaci zostali uhonorowani Medalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Złote Gody
1. Krystyna i Bolesław Fizia
2. Joanna i Jan Grzonka
3. Halina i Stefan Jarmuż
4. Weronika i Jan Lepich
5. Jadwiga i Tadeusz Łańscy
6. Róża i Henryk Machnik
7. Aniela i Ryszard Miłota
8. Krystyna i Antoni Musioł
9. Teresa i Jan Raczkowscy
10. Krystyna i Franciszek Ranocha
11. Maria i Stanisław Tężyccy

Wśród Jubilatów znalazł się również
Prezes naszego Towarzystwa Miłośników Rydułtów oraz jego żona Róża.
W tym szczególnym dla #ich Dniu,
pragniemy z całego serca pogratulować pięknego stażu, życzyć wszelkiej
pomyślności, pociechy z dzieci, wnuków oraz doczekania w dostatku,
zdrowiu, szczęściu i miłości następnych Godów.

Redakcja KLUKI

Szmaragdowe Gody
1. Elżbieta i Henryk Gola
2. Daniela i Jan Krajczok
3. Pelagia i Teodor Siwczyk
4. Gertruda I Zygfryd Wieczorek

Diamentowe Gody
1.Barbara i Marian Jaworek
2. Róża i Hubert Langrzik
3. Helena i Stanisław Macoszek
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Z WIZYTĄ U „TACY SAMI”
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25 lutego „KLIKA MACH IKA” była gościem w Stowarzyszeniu Rodzin i Osób iepełnosprawnych „Tacy Sami”. Zabawa była przednia. A jak się bawiono... niech przemówią zdjęcia.
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WELE BYFYJA
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W kuchni mojej starki

,,Luty podkuj buty”

Poproszono mnie, aby napisać krótki felieton „Jak to było kiedyś w kuchni mojej babci i za czasów mojego dzieciństwa”. Jak
daleko sięgam pamięcią, to w kuchni mojej babci
„Ciski” (Franciszki) zawsze jesienią i zimą unosił się zapach
„pieczek” - były to gruszki i jabłka pokrojone na cząstki i suszone w „bratrule” - w piekarniku węglowego pieca. Jak tylko bolał
mnie brzuch to starka (babcia) kazała parę „pieczek”
„pomuldać” (possać). U starki zawsze w „szpajzykamerze,
szpajzyszranku, szpajzce” - (szafka na suchą żywność w spiżarce) był „bonclok” (gliniany garnek) z „fetym” - (słoniną topioną) ze „szpyrkami” (skwarkami). Z tym „fetym” zjadałam dwie
a nawet trzy pajdy chleba. Ten „fet” do dziś gości w moim domowym menu ale jako rarytas ...cha, cha.
Oto przepis na „fet”:
1kg słoniny pokrojonej w kostkę i wytopionej,
1duża cebula też w kostkę dodać do tego wytopionego „fetu”,
jak wystygnie to ze szpyrkami na chleb, posolić i lata dziecięce
się przypominają.

,,Luty podkuj buty”- my również podkuliśmy ale nie buty lecz atrakcje
wśród naszych przedszkolaków.
Zaczęliśmy Prelekcją
połączoną z sesją fotograficzną a
hasłem przewodniczym była ,,Polska moja ojczyzna”. Dzieci miały okazję dowiedzieć się
nieco o naszym kraju, jak również o krajach sąsiadujących.
Kilka dni później odbyły się
zajęcia z pierwszej pomocy. Z
udziałem ratownika medycznego
dzieci uczyły się jak udzielić
poszkodowanemu pomocy. Pan ratownik angażował w zajęcia dzieci,
które ochoczo wykonywały ćwiczenia doskonalące umiejętności ratujące życie. Dzieci po zakończonych zajęciach otrzymały instrukcję pierwszej pomocy oraz kolorowankę przedstawiającą ratownika medycznego.
Każda sala została wyposażona w apteczkę, instrukcje przeprowadzenia
pierwszej pomocy oraz numery alarmowe. Wszystkie materiały zostały
umieszczone w salach w widocznych, dostępnych miejscach. Systematycznie utrwala się nowopoznaną wiedzę.
Olimpiada sportowa
odbyła się 12.02 prowadził ją trener. Na początku został rozpalony znicz
Olimpijski, ogłaszający
rozpoczęcie olimpiady.
Sale przedszkolne zamieniły się w tym dniu w
istny tor przeszkód. Każda sala oferowała inne
atrakcje. U ,,Promyczków” dzieci łowiły ryby jak prawdziwi Eskimosi,
oraz trenowały skoki narciarskie na trampolinach. W ,,biedronkach”
trenowaliśmy rzut śnieżką do celu oraz skeleton- dzieci musiały dotrzeć
do mety czołgając się pod przeszkodami. W ,,kajtkach” królowały psie
zaprzęgi- zadaniem dzieci było przeciągnąć po korytarzu dziecko siedzące na specjalne chuście z uchwytami. W ,,krasnoludkach” było
przejście przez połamane kry oraz jazda na fokach. W ,,Leśnych duszkach” było przejście w plastikowych nartach do mety oraz podawanie
śnieżnej kuli-dzieci podzielono na dwie grupy, była to zabawa z elementem rywalizacji. Uwieńczeniem Olimpiady było rozdanie medali,
dyplomów oraz owacje nauczycieli.
Uczestniczyliśmy w teatrzyku ,,Królowa Śniegu”, który odbył
się w RCK-u. Fantastyczna scenografia w pełni oddała klimat bajki.
Aktorzy wspięli się na wyżyny swoich możliwości, zachęcając dzieci
by aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Uśmiechnięte buzie mówiły same za siebie, dzieci były zachwycone.
Luty zakończył się ,,Spotkaniem z książką”, które odbyło się w
przedszkolu. Pani bibliotekarka zaprosiła dzieci w magiczny świat
książki. Dzieci miały możliwość wyboru i wypożyczenia książki, które
pani Magda przygotowała.
Zuzanna Los (PP1)

„Szpyrki” starka też wykorzystała
do kruchych ciastek.
Przepis mam do dziś:
60dkg mąki,
30dkg skwarek,
20 dkg cukru pudru,
6 łyżek kiszki (zsiadłe mleko)
4żółtka,
Podobny piec węglowy stał w kuchni
2 łyżeczki cukru waniliowego,
mojej babci Franciszki
2 łyżeczki proszku do pieczenia.
Wszystkie składniki zagnieść i wstawić do lodówki na pół godziny, później rozwałkować i wyciskać foremką ciastka. Piec
około 20 minut w temperaturze 180o. Starka nie używała foremek tylko ciasto przepuszczała przez maszynkę do mięsa z dodatkową blaszką w różne wzory.
Kuchnia była „bez elektryki” mam na myśli piec elektryczny i
mikser. Oprócz wykonywania tych robót starka nie zapominała o
starziku (swoim mężu a moim dziadku) - w rogu kuchni miała
„skryte” (ukryte) w „korflaszy, korbflaszy” (szklany gąsior na
wino)
wino
z
„ostranżnic”
(jeżyn),
przykryte
„futerbachowym” (flanelowym) „plyjtym” (kocem) . Czasami ta
„korbflasza” była we wiklinowym koszu i wtedy miała
„hynkle” (uchwyty), żeby łatwiej było z niej wino przelewać.
Mimo codziennej, ciężkiej pracy starka miała zawsze czas by
wieczorem uklęknąć z nami wnukami do modlitwy. Starzik
(dziadek) uczył nas liczyć, malować i wycinać z papieru figurki,
przy tych naukach „bojoł” (opowiadał) nam. Do dziś pamiętam
wierszyk który przy nas mówił: „Godoł starzik, godoł łojciec, jo
tyż godom tak jak łoni, by se czasym, jak je brynclich, choć po
cichu zapieronić” (Mówił dziadek, mówił ojciec, ja też mówię
jak oni, żeby sobie czasami, jak jest niebezpiecznie i ciężko,
chociaż po cichu przekląć).

Rydułtowiczka z krwi i kości
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GRUDZIEŃ I STYCZEŃ W PLASTUSIOWIE
Grudzień 2019r. w Publicznym Przedszkolu nr1 im. M. Kownackiej w Rydułtowach był przebogaty w
wydarzenia i atrakcje. A wszystko
zaczęło się od wdrożenia innowacji
pedagogicznej z zakresu edukacji
regionalnej „Plastuś na polskich dróżkach”, której celem jest przybliżenie
dzieciom piękna naszego kraju, zapoznanie z poszczególnymi regionami
Polski, z historią, kulturą i tradycjami.
Realizując innowację, dzieci w pierwszej kolejności poznawały nasz, śląski
region. Najstarsze grupy przedszkolaków zwiedziły sztolnię w Wodzisławiu Śl., ponadto z okazji Barbórki w
Plastusiowie gościliśmy górnika,
który ciekawie opowiadał o swojej pracy, odwiedzili nas także pracownicy kopalni KWK Rydułtowy – Anna. Wcześniej dzieci mogły zobaczyć teatrzyk „O Skarbniku z głębokiej kopalni” z elementami gwary
śląskiej w wykonaniu teatru „Bajkowe Skarbki Śląska”. Wszyscy też
mieli możliwość posmakować śląskie przysmaki – makrony.
W trosce o zdrowie
naszych najmłodszych Plastusiowo
wzięło udział w
projekcie „MOGĘ!
Zatrzymać SMOG
– Przedszkolaku
złap oddech” skierowanej do przedszkoli Województwa Śląskiego. W
ramach realizacji
projektu
przedszkole otrzymało 5 oczyszczaczy powietrza współfinansowanych ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Celem projektu i kampanii edukacyjnej jest
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa
śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na
zdrowie. W ramach kampanii w przedszkolu został przeprowadzony
dzień antysmogowy. W holu przedszkola została założona tablica antysmogowa, która informuje dzieci o jakości powietrza w okolicy. Dzieci
brały udział w eksperymentach, które pomagały im zrozumieć pojęcie
zanieczyszczenie powietrza, a każdy kącik przyrodniczy został wzbogacony o tablicę smogową, na której dzieci zaznaczają miną buźki stan
powietrza.
Kolejnym radosnym wydarzeniem dla naszych przedszkolaków była wizyta Mikołaja, który obdarował ich upragnionymi podarkami. W ramach podziękowania dzieci poczęstowały Niezwykłego Gościa własnoręcznie upieczonymi i ozdobionymi ciasteczkami, których
przygotowywanie stało się jedną ze świątecznych tradycji w Plastusiowie. Ze swej strony
Mikołaj zachęcił nas i
zainspirował do wzięcia
udziału w akcji charytatywnej „Pokoloruj z
nami świat chorego
dziecka” na rzecz małych pacjentów ze szpitali z oddziałami onkologicznymi. Organizatorem akcji jest Fundacja

CO SŁYCHAĆ W PP1?
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„Oko w oko z rakiem”, a partnerem Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy im. H.M. Góreckiego. Od dnia spotkania z Mikołajem ochoczo
włączyliśmy się w zbieranie różnych materiałów plastycznych, by choć
odrobinę rozweselić chorujące dzieci.
W miarę
zbliżania się Świąt
Bożego Narodzenia,
już tradycyjnie rozpoczęliśmy przygotowania do przedszkolnych jasełek,
które – jak co roku –
wystawiane są na
dużej scenie Rydułtowskiego Centrum Kultury. W realizację tego wielkiego przedsięwzięcia zaangażowana była cała społeczność Plastusiowa. Dzieci - mali
aktorzy, z ogromnym zapałem i radością, wytrwale ćwiczyli swe role i
przepięknie wystąpili. Na widowni zasiedli rodzice i najbliżsi naszych
przedszkolaków. Swoją obecnością zaszczycili nas także zaproszeni
honorowi goście – Burmistrz Miasta Rydułtowy p. Mariola Bolisęga,
Dyrektor Wydziału Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach oraz Radna Powiatu Wodzisławskiego - p. Danuta Maćkowska, jak również Dyrektor Rydułtowskiego
Centrum Kultury - p. Janina Chlebik – Turek. Przepiękna sceneria,
wzruszająca gra małych aktorów i wspólny śpiew kolęd – wszystko to
stworzyło niezapomniany nastrój oczekiwania na najbardziej rodzinne
święta w roku. Nasze jasełka pt. „Bóg rodzi się w nas” były niezwykle
widowiskowe, zachwyciły wszystkich, a przy kolędzie „Cicha noc” łzy
zakręciły się w niejednym oku!
Grudzień w Plastusiowie zakończył się wspólną wigilijką,
która zintegrowała całą naszą przedszkolną społeczność. Pod choinką
zaś czekały na wszystkich słodkie niespodzianki.
Tym pięknym wydarzeniem zakończyliśmy rok pełen wrażeń,
a przed nami już kolejne wyzwania… W Plastusiowie naprawdę nie
można się nudzić!
Zaraz po Nowym Roku, 8 stycznia, odbyło się przedstawienie
w RCK z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci w występ włożyły całe
swoje serduszka. Całość dopełniały cudowne stroje oraz nietuzinkowy
wystrój sceny. Po przedstawieniu dzieci wręczyły dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty. Było klimatycznie i rodzinnie, nie obyło
się bez łez wzruszenia i owacji na stojąco.
W tym roku jako pierwsze województwo mieliśmy ferie zimowe, które trwały od 13.01 - 24.01.2020r. Nauczyciele informowali
rodziców o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas zabaw na
dworze.
Warto też wspomnieć o tym, iż w Plastusiowie cyklicznie
odbywają się zajęcia sportowe z trenerem. Pan Tomek w urozmaicony
sposób angażował najmłodszych w aktywność fizyczną, a dzieci naprawdę chętnie uczestniczyły w zajęciach.
Styczeń
zakończyliśmy
niezwykle miłym i
z niecierpliwością
oczekiwanym wydarzeniem – 3131.01.2020r. odbył
się nasz tegoroczny
Wielki bal Przedszkolaka.
Przedszkolne mury od
samego rana odwiedzały: księżniczki,
policjanci, strażacy i wróżki, a wszystkich witały panie niczym najprawdziwsze kowbojki rodem z Dzikiego Zachodu przy akompaniamencie szalonego wodzireja. Zdjęcia z balu pozwolą nam wracać do
radosnych chwil.

Agnieszka Szczepanek
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CO OWEGO W „JEDY CE”
SPOTKANIE NOWOROCZNE
W „JEDYNCE”

Tradycją w Szkole Podstawowej nr 1 są coroczne spotkanie
noworoczne przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku: 7 stycznia 2020 roku o
godzinie 17.00 w pięknie udekorowanej hali zebrali się: rodzice, dziadkowie, goście, przyjaciele naszej szkoły. Wszystkich
zgromadzonych powitała dyrekcja szkoły: pani Ilona Lemiesz
oraz wicedyrektor Aldona Skrzyszowska. Gościliśmy przedstawicieli powiatu panią Kornelię Newy, włodarzy naszego miasta
panią wiceburmistrz Mariolę Bolisęga, radnych panią Alicję
Kołodziej, Barbarę Pawłowicz, pana Jerzego Wróblewskiego
oraz przedstawicieli Rady Rodziców.
Piękna scenografia, z hasłem: Betlejem to my sami – przygotowana przez panią Janinę Mazurek, we współpracy z panem Patrykiem Ślęczka wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny wyjątkowy nastrój.
Tegoroczne przedstawienie przygotowały wszystkie klasy trzecie wraz z wychowawczyniami: p. Katarzyną Szulc, Marceliną
Dembowy, Agatą Pozimską oraz klasa 1b z panią Mariolą Piela
a także z wybranymi uczniami klas piątych, szóstych i siódmych.
O dobrą zabawę i miłe doznania artystyczne zadbali zaś zdolni
aktorzy i wokaliści. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć
historię Marii i Józefa szukających miejsca dschronienia, którzy
po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować
w stajni. Jednak to do nich i małego Jezuska przybyli tak honorowi goście jak trzej mędrcy, przedstawiciele rożnych zawodów
a nawet postacie z bajek. Złożyli dzieciątku pokłon oraz dary.
Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatana była kolędami i pastorałkami.
Uczniowie doskonale, z ogromnym zaangażowaniem wcielili się
w role. Spektakl uświetniły wspaniałe tańce, gwiazdeczek, skrzatów, aniołków, owieczek i pastuszków koordynowane przez
wychowawczynie oraz panią Monikę Zak.
Doskonałą oprawę muzyczną –
występ chóru oraz solistów przygotował szkolny muzyk pan
Radosław Drobczyk, który przywitał wszystkich gości swoją
świąteczną solówką na saksofonie.
Ogromne zaangażowanie młodych aktorów oraz ich rodziców
opłaciło się, gdyż przedstawienie
wywarło duże wrażenie i poruszenie. Natomiast dzieci miały możliwość uczestniczenia w tradycji, a
także możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności artystycznych. Po zakończonym spektaklu
głos zabrała pani dyrektor dzięku-
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jąc występującym oraz życząc wszystkim zebranym szczęśliwego Nowego Roku. Na zakończenie szkolne zespoły taneczne pod
opieką pani Karoliny Fonfara dynamicznym tańcem wprowadziły wszystkich zebranych w karnawałowy nastrój.
Po przedstawieniu długo składano gratulacje, fotografowano
artystów i prowadzono rozmowy przy dobrej kawie i świątecznym ciasteczku. Goście bawili u nas długo i niechętnie opuszczali szkołę ciesząc się z udziału w naszej szkolnej uroczystości.
Mottem naszej biblijnej historii stały się słowa – Betlejem to my
sami. Pamiętajmy o tym cały rok, a za rok zapraszamy znowu do

nas na kolejne poruszające przedstawienie.
*)Szczegółowy przebieg tego wspaniałego wydarzenia można
śledzić na portalach społecznościowych szkolnym facebooku i
instagramie.

Marcelina Dembowy
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HISTORIA ŚLĄSKA
Polsko-śląska wojna handlowa
W powszechnej świadomości, w podręcznikach i licznych publikacjach
prasowych, dominuje przekonanie, że w rozwoju gospodarczym ziem
śląskich i małopolskich zawsze i ciągle odgrywał handel wzdłuż starożytnej drogi handlowej Wrocław - Kraków. Przekonanie tym silniejsze,
gdy pamięta się o związkach Krakowa ze Śląskiem. Jednakże w XVI i
XVII wieku Via Regia na odcinku Śląsk - Kraków praktycznie przestała
istnieć. Z dokumentów wynika, że w całym tym okresie do Krakowa
przyjechał tylko 1 wóz z Opola (z sierpami). Miasto Kraków zostało założone przez zasadźców wrocławskich i nyskich w 1257 roku, na
terenie wcześniej istniejących, chaotycznie rozmieszczonych osad podgrodzia wawelskiego. Wytyczony przez nich rynek i cały układ staromiejski przetrwał do dziś. Tak zwany „bunt krakowskiego wójta Alberta" - zbrojne wystąpienie pamiętających krótki okres prosperity 13001304 r. pod rządami Wacława II i dlatego wolących związek Małopolski ze Śląskiem i Czechami a nie z Polską, mieszczan krakowskich
(popartych przez biskupa krakowskiego i kilka innych miast małopolskich) w 1311 roku przeciwko władzy Władysława Łokietka, było wyborem oczywistym, jeśli się pamięta, że częstokroć najbogatsi kupcy
krakowscy byli jednocześnie patrycjuszami we Wrocławiu czy Nysie.
Na przykład słynny krakowski Mikołaj Wierzynek to w rzeczywistości patrycjusz Nicolai Wirsing, posiadacz okazałej rezydencji we Wrocławiu-właściciel 3 wrocławskich młynów.

Śląsk na głównym szlaku.
Ukształtowana we wczesnym średniowieczu, ponadregionalna trasa
handlowa wiodła z półwyspu iberyjskiego przez Kolonię, Frankfurt,
Lipsk, Wrocław, Opole i Kraków, w Przemyślu rozgałęziając się na
drogi: w kierunku Kaukazu i Konstantynopola.
W dokumencie Henryka Dostojnego (margrabia Marchii Miśnieńskiej i
Łużyc) z 1252 roku nazwana została Strata Regia, czyli Drogą Królewską, ze względu na to, że przebiegając przez terytoria różnych państw
podlegała bezpośrednio ich władcom i obowiązywało na nim szczególne prawo i opieka królewska. W XI i XII wieku Wrocław i Opole główne miasta tranzytowe Via Regii na terenie Śląska, bogaciły się i
rozrastały bardzo szybko. Jeszcze w 2 połowie XIII wieku Opole rosło
szybciej od „stołecznego” Raciborza Władysława I, leżącego na odgałęzieniu trasy wiodącej na Morawy. (Na Śląsku Via Regia przebiegała
dwoma trasami: Sławków - Bytom - Opole -Wrocław i nieco rzadziej
uczęszczana Sławków - Siewierz - Woźniki - Kluczbork Wrocław mająca odgałęzienie na Poznań) Analizując dokumenty z
okresu XIV - XVII wieku, w szczególności kupców wrocławskich i
Stanów Śląskich z polskimi i czeskimi królami, ustawy Stanów Śląskich, Sejmu Górnośląskiego, a także uchwały Sejmików polskich, czy
zachowane dokumenty handlowe niektórych polskich miast, widzimy
jednak ,że z upływem czasu handel na tej trasie zamierała, w końcowym okresie praktycznie go nie było.

Utrudnienia dla kupców
W XIV wieku kupcy śląscy coraz częściej zamiast prostej drogi na Kraków podążali drogą okrężną. Początkowo przez Krzepice
(okolice Częstochowy) potem przez Wieluń, w XV wieku nawet absurdalnie okrężną drogą przez Kalisz. Uzasadnienie, które na ogół podają
polscy historycy: brak bezpieczeństwa szlaku królewskiego jest podwójnie słabe. Po pierwsze wskazuje na niechęć lub niemożność zapewnienia tego bezpieczeństwa przez króla polskiego - Via Regia na
terenie Polski była w jego gestii. Po drugie, jak wynika z zachowanych
pism kupców wrocławskich, na wszystkich okrężnych szlakach napaści
rozbójnicze, czy nawet zajęcia przemocą przewożonych towarów przez
szlachtę polską, były na porządku dziennym. Główną, zniechęcającą do
korzystania z traktu królewskiego w Polsce przyczyną było nadanie
wielu polskim miastom położonym na nim prawa składu. Był to przy-
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wilej, nakładający na przejeżdżających kupców obowiązek wyłożenia
do sprzedaży wszystkich przewożonych towarów na określony czas, na
ogół na trzy dni. Uszczuplało to ilość towaru wiezionego na konkretne
zamówienie, wydłużało, w ekstremalnych przypadkach kilkakrotnie,
czas podróży, oraz zwielokrotniało jej koszty. Z punktu widzenia kupców były to dodatkowe i bardziej uciążliwe, nieformalne punkty poboru
opłat celnych za przewożone towary, nic więc dziwnego, że zaczęto
podróżować drogami omijającymi je. Proceder był tak powszechny, że
17 lipca 1417 roku Władysław Jagiełło wysłał pismo do rady miasta
Wrocławia pismo napominającego kupców, aby „jadąc w interesach
kupieckich nie mijali zwyczajnych gościńców, przemykając się innymi
drogami”. Na zjeździe powszechnym w Sieradzu w 1432 roku po raz
pierwszy Polska wprowadziła embargo na eksport (głównie artykułów spożywczych) na Śląsk, prawdopodobnie wzmocniony potem zakazem handlu kupców śląskich w całej Polsce, bo 13 maja 1441 roku,
król Polski i Węgier - Władysław Warneńczyk zezwala z „Towarami i
wołami jeździć po Polsce, Litwie i Węgrzech, także handlować nimi”.
Spokojne handlowanie nie trwało najwyraźniej długo, bo juz 15 lat
później król czeski interweniuje u Kazimierza Jagiellończyka w sprawie przywrócenia pozwolenia na handel kupców wrocławskich w Polsce Czasowe embargo nakładane było potem prawie przez wszystkich
królów polskich, czasami zastępowane zakazem wjazdu do Polski kupców śląskich, zamykaniem dróg, lub nakazem sprzedaży wszystkich
wiezionych towarów w polskim mieście. Zakazy na ogół były luzowane w związku z wojennymi niepokojami na pozostałych polskich granicach, wskutek konieczności zakupu produkowanego we Wrocławiu
prochu lub świdnickich armat. Takie utrudnienia, zakazy spowodowały,
że w XVI i XVII wieku Via Regia praktycznie przestała istnieć. Z dokumentów wynika, że w cały tym okresie przyjechał do Opola tylko 1
wóz - z sierpami.
Polsko - śląska wojna handlowa ciąg dalszy w kolejnym wydaniu .
=a podstawie artykułu Jana Lubosa - H. Machnik

Składamy najserdeczniejsze
życzenia urodzinowe
marcowym solenizantom!!
A są to:
1. Stanisław Brzęczek
2. Joanna Dzierżawa,
3. Adolf Gwoździk,
4. Józef Kiliszowski,
5. Henryk Machnik,
6. Marcin Połomski,
7. Leon Przybyła,
8. Maria Wloch,
9. Franciszka Wojtaszek,
10. Aleksandra Wolner,
11. Iwona Zientek,
12. Aleksy Zygmunt,
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2) Rewitalizacja Osiedla Karola

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA
i URZĘDU
za okres od 31 stycznia 2020r. do 19 lutego 2020r.

Referat Inwestycji
1.

MODER IZACJA ULICY OFIAR TERRO-

RU
Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga opracował wstępną koncepcję tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robót. Trwa jej zatwierdzanie.
Wartość robót budowlanych: 4 477 856,91 zł
Termin wykonania: 30.06.2021 r.
2. REWITALIZACJA OSIEDLA KAROLA WRAZ
z UTWORZE IEM MIEJSCA USŁUG SPOŁECZYCH PRZY ZBIOR IKU WOD YM MACH IKOWIEC W RYDUŁTOWACH
1) Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym
„Machnikowiec" - utworzenie miejsca usług społecznych
Stan zaawansowania robót:
•
trwają prace związane z wykonaniem drugiego
fundamentu tężni oraz montażem zbrojenia murów oporowych przy tężni,
•
zabudowano przepompownię kanalizacji sanitarnej,
•
kontynuowane są roboty brukarskie związane
z wykonaniem chodnika wokół zbiornika,
•
wykonano zejście do zbiornika w obrębie przewidzianej plaży piaszczystej.
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 na przedmiotowym zadaniu
pełni Piotr Nowak prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych
Piotr Nowak z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Wartość umowy: 29 520,00 zł brutto.
Termin realizacji umowy: do dnia 30 czerwca.

Wykonawca robót budowlanych firma CELMAR spółka
z o.o. z Bytomia rozpoczęła roboty budowlane
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w rejonie
budynku nr 11 i 12 na Osiedlu Karola.
Termin realizacji umowy: 30 listopada.
Wartość umowy: 2 733 177,31 zł.
W zakresie części II rewitalizacji w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę
firmy Szczyrba s.c. z Rogowa za cenę 419 967,84 zł,
z którą w dniu 13 lutego zawarto umowę na wykonanie
robót budowlanych. Przygotowuje się zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.
Termin realizacji umowy: 30 listopada
Wartość robót budowlanych: 419 967,84 zł.
3.
ROZBUDOWA i MODER IZACJA BUDY KU URZĘDU MIASTA
Trwają roboty związane z wykonywaniem pokrycia dachowego nowobudowanego segmentu budynku oraz
ociepleniem ścian zewnętrznych, montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz prace
związane z wykonaniem przejścia w poziomie I piętra
pomiędzy segmentem istniejącym, a nowobudowanym.
Ze względu na konieczność wykonania stolarki parteru/
przyziemia z zastosowaniem szyb odpornych na przebicie lub rozbicie, instalacji wraz z zabudową elektrotrzymaczy drzwiowych oraz przegrody nad ostatnią kondygnacją istniejącej części budynku zapewniającej uzyskanie klasy odporności ogniowej EI30 zawarto aneks do
umowy na wykonanie robót dodatkowych.
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 Gaszowicach.
Termin realizacji umowy: 30 październik 2020 r.
Wartość nadzoru inwestorskiego: 39 601,81 zł.
4.
MODER IZACJA
KRASIŃSKIEGO

ULICY

ZYGMU TA

W dniu 17 lutego ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia
procedury wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.

MODER IZACJA ULICY OWEJ

Uzyskano stosowne zezwolenia wydane przez Starostę
Wodzisławskiego na wykonanie robót budowlanych.
6.

UTWORZE IE DROGI WEW ĘTRZ EJ
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KAZIMIERZA PRZERWY - TETMAJERA - SKALA

I FORMACJA Z MZK

Oczekuje się na uzyskanie zezwolenia na wykonanie
robót budowlanych.

Dodatkowa dezynfekcja autobusów i wzmożona kontrola
czystości

7.

MODER IZACJA UL. KAROLA MIARKI

W dniu 6 lutego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano
umowę z konsorcjum firm: lider konsorcjum Zakład Betoniarski Kłosek-Porwoł Sp. z o.o. z siedzibą w Jejkowicach; oraz partner konsorcjum – Renata Kłosek i Danuta
Porwoł prowadzące działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej pod nazwą Zakład Betoniarski S.C.
z siedzibą w Jejkowicach.
W dniu 3 lutego podpisano umowę na pełnienie nadzoru
inwestorskiego ze Stefanem Fiszerem prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą IMPERO Stefan Fiszer z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
W dniu 14 lutego przekazano teren budowy Wykonawcy
robót.
Termin realizacji umowy do dnia 31 lipca,
Wartość umowy na roboty budowlane: 305 287,01 zł.
Wartość umowy na nadzór inwestorski: 2 750,00 zł.
8.
PRZYŁĄCZE IE BUDY KÓW MIESZKALYCH A OSIEDLU KAROLA DO CIEPŁOCIĄGU WRAZ Z ICH TERMOMODER IZACJĄ

Międzygminny Związek Komunikacyjny zwrócił się z oficjalnym pismem
do przewoźników w sprawie zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania
się koronawirusa. Ustalono, że w celu ograniczenia przenoszenia zakażenia
pojazdy będą czyszczone codziennie, a dezynfekcja przeprowadzana będzie ze szczególną dokładnością. Wyjątkową uwagą objęto m.in. na poręcze, uchwyty i kasowniki. Działania te podlegać będą systematycznym
kontrolom przedstawicieli MZK.
Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych,
które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Często myć ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej
możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty,
mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk wodą z mydłem zabija
wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu
(min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady
można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy
powitaniu, osoby.
3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha
i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie
koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować
przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu
na dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9.
BUDOWA URZĄDZEŃ REKREACYJ OSPORTOWYCH A TERE IE ROSiR
Wstępnie wyszacowano koszty prac projektowych.
Trwają konsultacje w sprawie typu urządzeń do zabudowy.
10. BUDŻET OBYWATELSKI: Drugie życie – modernizacja placu zabaw przy ul. Traugutta
Wstępnie wyszacowano koszty prac projektowych.
Trwają przygotowania do zapytania ofertowego na dokumentację projektową.

Z-ca Prezesa A. Pawełek
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KARTKA Z KALE DARZA

Kalendarium
Marzec
8 III - Międzynarodowy Dzień Kobiet,
18 III 1596r. - król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy,
20 III 1921r. - odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku,
18 III 1596r. - król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy,
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przedstawiciel ŚZCh i O w Rybniku J. Korbel. Sprawozdania z działalności chóru na rok 2019 złożone przez prezes Ritę Ferenc oraz komisję rewizyjną, skarbnika, gospodarza, sekretarza zostały przyjęte
jednogłośnie. Na wniosek dh. Urszuli Mańki - przewodniczącej komisji rewizyjnej, zarząd otrzymał absolutorium, a następnie został wybrany nowy zarząd w tym samym składzie, czyli:

prezes - R. Ferenc
zca prezesa - E. Jankowska
skarbnik - A. Tomanek
sekretarz - J. Jankowski
gospodarz - U. Świtula
bibliotekarz - M. Stebel

17 III 1865r. - urodził się pierwszy prezydent Polski Gabriel
Narutowicz,
24 III 1921r. - urodził się ks. Franciszek Blachnicki, budowniczy Domku Maryi i Groty, założyciel ruchu oazowego "Światło
- Życie".
7 III 1992r. - Rada Miasta Rydułtowy wybrała burmistrza; został nim Zbigniew Seemann, zaś zastępcą Leon Tatura,
w marcu 1996r. otwarto nowy Urząd Pocztowy na ulicy Plebiscytowej,
13 III 1998r. - Rydułtowianka Krystyna Garbas po raz pierwszy
reprezentowała miasto w Katowicach na imieninach Krystyn,
w marcu 1999r. ukazał się pierwszy numer miesięcznika "Na
Ratuszu",
28 III 1999r. - ks. arcybiskup Damian Zimoń erygował samodzielną parafię na Kalwarii Pszowskiej,
23 III 2002r. - miał miejsce tragiczny wybuch metanu na naszej
kopalni; zginęło 3 górników, 7 było rannych,
4 III 1880 r. - w Drozdowie koło Łomży urodził się ks. Kazimierz Lutosławski, autor projektu Krzyża Harcerskiego oraz
wielu książek o harcerstwie,
5 III - Dzień Teściowej,
21 III 1685r. - urodził się niemiecki kompozytor Jan Sebastian
Bach,
6 III 1475r. - urodził się włoski artysta Michał Anioł,
2 III 1918r. - urodził się Józef Burzywoda, phm oraz porucznik
Wojska Polskiego, zginął w bitwie pod Monte Casino,
6 III 1999r. - zmarła druhna Jadwiga Jeż - Kupkowa,
2 III 1982r. - zmarł hm. Konrad Rezner, komendant Środowiska Rydułtowy.
zebrał: Stanisław Brzeczek

Co nowego w Towarzystwie Śpiewu
"Cecylia"?
13.02.2020r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w chórze
"Cecylia". Oprócz członków chóru obecni byli zaproszeni goście:
burmistrz Marcin Połomski- stary, ale dobrze funkcjonujący zarząd
i prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów Henryk Machnik, proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Jerzego ksiądz Witold Psurek oraz

Zarządowi, członkom chóru "Cecylia" i nowemu dyrygentowi W.
Mickiewiczowi życzymy dobrej współpracy oraz realizacji wytyczonych zadań!
Dawno nie pisałam co nowego w chórze „Cecylia". Były występy,
spotkania chóralne, kolędowania, udziały w uroczystościach miejskich, oprawy ważnych mszy, czy udziały w jubileuszach chórów
należących do Okręgu Rybnickiego. Potrzebne były jednak zmiany,
które przeważnie dają coś dobrego.
Mamy nowy - stary, ale dobrze funkcjonujący zarząd, zaakceptowany jednogłośnie przez członków na zebraniu sprawozdawczowyborczym i co najważniejsze nowego dyrygenta - Wacława Mickiewicza. Myśleliśmy, że nasz chór - jubilat przestanie istnieć. Nowy
dyrygent to była dla nas sprawa priorytetowa. Tak więc mamy dyrygenta, który zaczynał swoją pracę jako dyrygent w 1976r. w naszym
chórze „Cecylia". Po latach historia koło zatacza i Wacław Mickiewicz znowu dyryguje "Cecylią".
Wacław Mickiewicz jest absolwentem rybnickiej Szkoły Muzycznej oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2018 r. obchodził jubileusz 40-lecia pracy dyrygenckiej w amatorskim ruchu chóralnym. Pan Wacław pełni też obecnie funkcję kierownika artystycznego
Okręgu Rybnickiego ŚZch i O. Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego
dyrygenta i z przyjemnością przychodzimy na lekcje chóru. A co najważniejsze skład naszego chóru powiększa się, a to świadczy, że dyrygent jest profesjonalny, punktualny, zaangażowany w to, co robi, po
prostu na lekcjach jest fajnie, nie ma monotonii i te 2 godziny mijają
bardzo szybko.
Na 2020r. mamy bardzo ambitne plany. Jest sporo występów,
chcemy powrócić do Festiwalu Pieśni z Pogranicza oraz mamy kilka
nowych pomysłów.
Myślę, że przy takim zaangażowaniu nas wszystkich chór
„Cecylia" osiągnie znowu dużo, bo przecież zawsze był oceniany bardzo wysoko. A co jest jeszcze bardzo ważne wszyscy robimy to co
lubimy i sprawia nam to przyjemność.
Serdecznie zapraszam wszystkich lubiących śpiewać, miło
spędzać czas wśród śpiewającej gromady, a w szczególności mężczyzn. Spotykamy się w poniedziałki od godziny 15.00 do 17.00 i w
czwartki od godziny 9.00 do 11.00 w Domku Maryi (I piętro). W imieniu wszystkich chórzystów dziękujemy proboszczowi naszej parafii
ks. dr Witoldowi Psurkowi za możliwość spotykania się i ćwiczenia w
Domku Maryi. Jest to dla nas bardzo ważne, że znalazł dla nas jakieś

lokum, bo już od kilku lat Domek Maryi jest dla nas miejscem,
gdzie czujemy się bardzo dobrze i potrzebni.
Elżbieta Jankowska (chórzystka "Cecylii")
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Koronawirus
Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie siebie.
COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem,
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasiędusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
gnij pomocy medycznej
Jeśli
masz
gorączkę,
kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij
Jak często występują objawy?
pomocy
medycznej
zgodnie
z informacją zamieszczoną na stroCiężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do
nie
tutaj.
zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane
te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy
nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, paKto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i łeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i
nie podróżowałeś do Chin
Jeśli
masz
łagodne
objawy ze strony układu oddechowego i nie
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
podróżowałeś
do
Chin,
pamiętaj o stosowaniu podstawowych
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczezasad
ochrony
podczas
kaszlu,
kichania oraz higieny rąk i pozopionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stostań
w
domu
do
czasu
powrotu
do
zdrowia, jeśli to możliwe.
sować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane
poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegaChroń siebie i innych przed zachorowaniem
nia innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. gryPodejrzenie
zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
pie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypa•
z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono
da w okresie od stycznia do marca każdego roku.
przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia korona- lub
•
bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i
wirusem?
ma objawy ze strony układu oddechowego.
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na
krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z
(np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z
osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 20osoby.
19-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami postępowania z osobaStosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kicha- mi podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.
nia
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub
Maseczki
chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego
Nie
zaleca
się
używania
masek
na twarz przez zdrowych ludzi w
kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do
celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapo- Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ogranibiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz czyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddecholub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub do- wego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem
tykane osoby.
innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami
ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaZachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi niem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr
ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorącz- odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne
stosowanie maseczek.
kę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony ukłaukładu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, du oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie
wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub
wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdy- opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany
chać wirusa.
znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na
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EXPRESOWO Z ŻYCIA MIASTA

C
J

zeka na gaz i doczekać się nie może. Najpierw obiecano mu gaz do kwietnia 2019 roku, potem przesunięto ten termin do końca października. Mijają kolejne miesiące, a gazu przy ulicy Bema w Rydułtowach jak nie było, tak nie ma. 10.02.2020

ak mistrz z uczniem, czyli zostań zawodowym mentorem
dla licealistów. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu
Śl. poszukuje pracodawców, którzy zechcieliby przyjąć
na pięciodniowe praktyki uczniów liceów ogólnokształcących. Chodzi o m.in. takie branże jak: turystyka, kosmetologia, weterynaria, geodezja, fotografia i bankowość. Inicjatywa
realizowana jest w ramach projektu „Zawodowy debiut”. Jego
idea jest prosta. Uczniowie drugich klas liceów ogólnokształcących będą mogli odbyć praktyki zawodowe u pracodawców. W
planowaniu kariery zawodowej bardzo ważna jest bowiem nie
tylko wiedza teoretyczna, ale też bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy i obserwowanie w praktyce wybranego zawodu.
W ramach programu uczniowie będą mogli zatem namacalnie
przekonać się, jak wygląda konkretny zawód, w którym chcą
się kształcić. Pracodawcy zainteresowani przyjęciem do siebie licealistów na praktyki proszeni są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wodzisławiu Śl., tel. 32/459-29-90.
10.02.2020

W
P

ypadek w Rydułtowach. Potrącony 60-latek.W
sobotę 8 lutego około godziny 16.30 na ulicy
Traugutta w Rydułtowach doszło do wypadku
drogowego z udziałem pieszego. Zdarzenie zauważyli strażacy z pobliskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Rydułtowach i szybko pospieszyli z pomocą. Zgłoszenia
dokonali też świadkowie zdarzenia, alarmując służby.
rawie 7 mln złotych na wymianę źródeł ciepła w Rydułtowach. Miasto Rydułtowy jest jednym z samorządów z listy rezerwowej, które pozyskają środki na
odnawialne źródła energii. Będą to dodatkowe środki
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynegocjowane przez zarząd województwa. Dzięki nim mieszkańcy będą
mogli wymienić jeszcze więcej kopciuchów na ekologiczne
źródła ciepła. 11.02.2020

O
R

siemdziesięciolatek nie zauważył dziecka na pasach. Śledczy z wodzisławskiej policji wyjaśniają
okoliczności wczorajszego wypadku drogowego. W
Rydułtowach na ulicy Raciborskiej doszło do potrącenia 13-latka przez kierującego mazdą. Chłopiec ze złamaną
ręką został na obserwacji w szpitalu. 12.02.2020

ewolucja śmieciowa w powiecie wodzisławskim.
Samorządy same zajmą się odpadami. Samorządy
powiatu wodzisławskiego mają plan, jak rozwiązać
problem drastycznych podwyżek za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Przygotowali koncepcję, która ma
usystematyzować system gospodarki śmieciami. Na wielką
obniżkę opłat mieszkańcy nie mają jednak co liczyć. Wczoraj

KLUKA 411/15 marzec 2020
(11.02) odbył się briefing prasowy w wodzisławskim magistracie. Dziennikarzy na spotkanie zaprosił prezydent Mieczysław
Kieca. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele miast
i gmin powiatu wodzisławskiego. - Chcemy powiedzieć jasno,
że nie ma naszej zgody na dyktat cenowy firm wywożących
odpady - mówili zgodnie samorządowcy. W efekcie jednoczą
siły i wspólnie zamierzają wypracować optymalny dla mieszkańców naszego powiatu system gospodarowania odpadami.
12.02.2020

T

omek Kolbusz z nowym klipem. RYDUŁTOWY Rok
temu Tomek Kolbusz zdobył serca Dawida Kwiatkowskiego oraz Cleo w programie „The Voice
Kids”, śpiewając „Marry you”. Tomek trafił do drużyny Dawida. Program się zakończył, ale Tomek nie zatrzymał
swojego muzycznego rozwoju. Już wkrótce będziemy mogli
usłyszeć jego autorski klip. Powstał on przy współpracy Delphy
Records. 13.02.2020

W

Rydułtowach będą zbierać zużyte baterie. W
zamian coś słodkiego.
18 lutego obchodzony
jest Dzień Baterii. Z tej okazji, w wielu
miastach organizowane są zbiórki zużytych baterii. Akcja odbędzie się także w
Rydułtowach. Baterie będą zbierane od
7:00 do 12:00 w Budynku Targowiska. Za przyniesienie zużytych baterii otrzymuje się coś słodkiego. 14.02.2020

R

ydułtowy: Komu
przeszkadzają
psy?
UWAGA!
Kiełbasa z gwoździami. W sobotę 15 lutego,
jedna z mieszkanek Rydułtów
podczas spaceru z psem natknęła się na śmiercionośne
pułapki. W okolicy osiedla
Na Wzgórzu ktoś porozrzucał kawałki kiełbasy, naszpikowane
gwoździami. Ostrzegamy, uważajcie podczas spacerów z pupilami! Komu przeszkadzają psy w Rydułtowach i dlaczego chce
je wyeliminować tak bolesną śmiercią? To pytanie zadają sobie
mieszkańcy, którzy natrafili na informację jednej z mieszkanek
miasta. Podczas spaceru ze swoim pupilem znalazła kawałki
porozrzucanej kiełbasy, naszpikowanej gwoździami. Jej pies
zjadł jeden taki kawałek, ale dzięki poradzie specjalisty, przygotowała roztwór wody utlenionej i wody, po spożyciu którego
pies zwymiotował ostre metalowe elementy. Przypomnijmy, że
niedawno (początek lutego) podobne przypadki miały miejsce
na ul. Kilińskiego w Rybniku. Dokładnie tak samo, na osiedlu
porozrzucane były fragmenty kiełbasy z ostrymi elementami.
Podczas spacerów z pupilami warto zwracać uwagę na to, czy
nie zjadają przypadkowych przedmiotów, bo może skończyć
się to śmiercią zwierzęcia. W przypadku połknięcia gwoździ
agonia psa może być długa i bardzo bolesna. Warto zaopatrzyć
się w kaganiec, nawet dla małych czworonogów, bo on skutecznie zablokuje możliwość połknięcia przypadkowych przedmiotów
czy
pozostawionych
pułapek.
15.02.2020
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A

pka zamiast podręcznika. „Apka zamiast podręcznika” – to nowy projekt Liceum Ogólnokształcącego
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tzw. POWER. Głównym punktem będą tygodniowe lub dwutygodniowe zagraniczne wyjazdy
uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej. Ich
celem będzie nauka języków, rozwijanie umiejętności uczenia
się, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie innych
europejskich kultur. Projekt „Apka zamiast podręcznika” rydułtowskie LO na Skalnej będzie realizować we współpracy ze
szkołą średnią Pelss w Bułgarii. Jest to prywatna szkoła o profilu językowym, znajdująca się w Chelopech, niewielkim miasteczku niedaleko Sofii. Obie placówki współpracują od 2012
r., a nowy projekt będzie już czwartą wspólną inicjatywą.
Wstępna rekrutacja do „Apki zamiast podręcznika” rozpocznie
się w marcu. Już teraz jednak uczniowie pracują na nowoczesnym sprzęcie, wykorzystując różne dostępne aplikacje. W ten
między innymi sposób obchodzono w szkole w ubiegłym tygodniu Dzień Bezpiecznego Internetu. 15.02.2020

L

iceum
na
Skalnej zaprasza
w
swoje mury.
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów
Polskich w Rydułtowach to szkoła z długoletnią tradycją. Jest
jedną z najstarszych
szkół średnich w powiecie – w 2018 roku obchodziła jubileusz 70 – lecia swego
istnienia. Szkoła zaprasza tegorocznych absolwentów szkół
podstawowych do nauki przy Skalnej. W tradycji szkoły znajdujemy fundament, na którym dziś zbudowano szkołę nowoczesną, bezpieczną i otwartą na współczesne wyzwania. Wśród
absolwentów Liceum znajdziecie wielu członków swoich rodzin, nauczycieli i dyrektorów waszych szkół czy burmistrzów
Waszych miast - zachęcają nauczyciele LO im. Noblistów Polskich.
Dlaczego warto wybrać liceum w Rydułtowach:
• zdasz maturę tak jak znakomita większość naszych absolwentów,
• jako jedyne liceum ogólnokształcące w powiecie oferuje zajęcia dodatkowe, dzięki którym przygotujesz się do zawodu policjanta, ratownika medycznego czy strażaka oraz rozwiniesz
talenty muzyczne co w przyszłości ułatwi Ci wybór drogi zawodowej,
• w kameralnej szkole będziesz bezpieczny, znajdziesz przyjaciół, spotkasz życzliwych nauczycieli,
• jeżeli drugi człowiek jest dla Ciebie ważny to rozwiniesz
skrzydła jako wolontariusz w aktywnie działającym kole wolontariatu, które od lat współpracuje z Hospicjum Cordis, Szlachetną Paczką i angażuje się w wiele innych akcji
• to jedyna szkoła w powiecie z europejskim tytułem
„eTwinning School 2018-2019", co oznacza e-bezpieczeństwo i
technologiczną innowacyjność w edukacji
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W szkole znaleźć można klasy o profilu matematycznoinformatycznym z jęz. angielskim, biologiczno-chemicznym z
jęz. angielskim, z językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie. LO jako jedyne w okolicy proponuje uczniom zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji policyjnej oraz ratownictwa
medycznego i pożarnictwa. Zajęcia te są dobrowolne, uczniowie deklarują chęć udziału w nich podczas rekrutacji.
20.02.2020

N

ie będzie strajku w kopalniach PGG. Górnicy dostaną podwyżkę. Podczas rozmów przedstawicieli
Ministerstwa Aktywów Państwowych, w tym ministra Jacka Sasina i wiceministra Adama Gawędy,
central związkowych oraz zarządu Polskiej Grupy Górniczej,
które odbyły się 20 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, udało się dojść do porozumienia w sprawie podwyżki
płac o 6% od 1 stycznia 2020 roku. 20.02.2020

P

olicyjny pościg ulicami Wodzisławia Śl. Zatrzymany
kierowca był pijany. Policjanci z wodzisławskiej drogówki zatrzymali w minioną niedzielę 56-letniego
pijanego kierowcę. Mężczyzna w trakcie kontroli zaczął uciekać przed funkcjonariuszami. Niedoszłemu
uciekinierowi zatrzymano
prawo jazdy, a o jego dalszym losie zdecyduje niebawem sąd. Jak zauważa Marta Pydych, to nie jedyny
kierowca na "podwójnym
gazie" zatrzymany w czasie
minionego weekendu. W sobotę (22.02) w Rydułtowach na ul.
Piecowskiej drogówka zatrzymała do kontroli kierującego motorowerem. Badanie alkomatem wykazało u 32-latka ponad pół
promila alkoholu. 23.02.2020

S

trażacy z Rydułtów i Radoszów podpisali umowy
dotacji. W miniony
piątek 21.02.2020 strażacy z OSP Rydułtowy
i OSP Radoszowy podpisali z burmistrzem
Marcinem Połomskim
umowy dotacji dla jednostek. Strażacy ochotnicy otrzymają
ponad 30.000 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na
bieżące utrzymanie jednostek i działalność operacyjną oraz
utrzymanie sprzętu mechanicznego i sprzętu ochrony osobistej
strażaków - informuje Bogumiła Szulc z Urzędu Miasta Rydułtowy. Z burmistrzem Marcinem Połomskim spotkali się przedstawiciele OSP Rydułtowy: naczelnik jednostki Łukasz Maciuga, skarbnik Michał Kudla i z OSP Radoszowy: prezes Ireneusz
Mikuła, skarbnik Jacek Bobrzyk. 24.02.2020

P

ieniądze dla organizacji rozdane. 94 tys. złotych na
zadania z zakresu kultury i 196 tys. zł na sport – takie
kwoty dotacji przyznało miasto organizacjom pozarządowym. Kto otrzymał najwięcej pieniędzy? Działające w Rydułtowach kluby sportowe wnioskowały łącznie o
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ponad 300 tys. zł dotacji, jednak
budżet miasta nie pozwolił na
dofinansowanie wszystkich projektów w pełnym zakresie. Najwięcej, bo 92 tys. złotych otrzymał GKS „Naprzód-23” Rydułtowy na szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej w 2020 roku. To jedyny projekt, w którym klub otrzymał taką dotację o jaką wnioskował.
UKS „Ognisko” miasto dofinansuje kwotą 31 tys. zł na projekt
„Gramy w szachy”. Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” na projekt
„Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży z zakresu kolarstwa” otrzymał
25,5 tys. zł. Następny pod względem kwoty jest UKS „Piątka Plus”,
który na projekt „Zostań mistrzem” otrzymał 21 tys. zł. Z kolei UKS
„Dwójka” na szkolenie pod kątem judo otrzyma 20 tys. zł. Najmniej, bo
6,5 tys. zł otrzymał KS „Akademia Piłkarska United” na szkolenie
sportowe w 2020 roku. Na promowanie kultury i sztuki najwięcej, po
14 tys. zł otrzymały projekty organizacji: ZHP – hufiec „Błękitne niebo”, Stowarzyszenie Moje Miasto oraz Towarzystwa Miłośników Rydułtów. Organizacje te składały po kilka projektów, dlatego Moje Miasto otrzyma dodatkowo 7 i 5 tys. zł na kolejne działania, a TMR jeszcze
8 tys. zł. W kategorii finansowania sportu i rekreacji (odrębnej od finansowania klubów, o czym piszemy wyżej) najwięcej pieniędzy otrzymał
ZHP – hufiec „Błękitne niebo” (6 tys. zł) i UKS „Piątka Plus” (4,5 tys.
zł). Z kolei UKS „Feniks” będzie mógł zorganizować „Rydułtowski
festiwal rowerowy” za 4 tys. zł.

W
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U

MOWA ZE STOWARZYSZENIEM ,,ZDROWE RYDUŁTOWY" PODPISANA . w dniu 3 marca 2020 r. została
podpisana umowa ze Stowarzyszeniem “Zdrowe Rydułtowy” na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Czyste
Powietrze”. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym
Miasta Rydułtowy. Punkt będzie mieścił się w jednej z sal znajdujących
się w Rydułtowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji położonym przy ul.
Gen. Józefa Bema 126 C w Rydułtowach. 03.03.2020
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urmistrz spotkał
się
z
przedsiębiorcami.
Rozwój
miasta, strategia i przedsiębiorczość to główne
cele, jakimi kierował się
Burmistrz Miasta Rydułtowy Marcin Połomski
zapraszając do rozmów
rydułtowskich przedsiębiorców. Podczas spotkania burmistrzowi Marcinowi Połomskiemu towarzyszyli mu: wiceburmistrz Mariola Bolisęga, Sekretarz Miasta Krzysztof Jędrośka oraz
naczelnicy poszczególnych wydziałów. 27 lutego na spotkanie przybyło
około 25 osób, potwierdzających swoją chęć współpracy z włodarzami
i zainteresowanych współpracą oraz pełnych pomysłów na wypracowanie lepszej przyszłości Rydułtów. Witając gości burmistrz zaznaczył, że
chce korzystać z wiedzy i fachowości przedsiębiorców. Rozmawiając o
przyszłości i kierunkach rozwoju miasta, przedstawiono przedsiębiorcom plany miejscowe miasta, tereny inwestycyjne oraz omówiono
zmiany w gospodarce śmieciami, które będą wchodziły w życie od 1
lipca 2020 roku. Przedstawione zostały inwestycje zrealizowane w
Rydułtowach, a także omówiono budżet obywatelski. 04.03.2020

Rydułtowach ziemia
zapadła się pod samochodem. W dniu 26.02.2020 około 14.30 na
osiedlu Orłowiec w Rydułtowach doszło
do incydentu drogowego. Pod zaparkowanym samochodem nagle osunęła się
ziemia. Na parkingu os. Orłowiec pod
samochodem hyundai zapadła się ziemia
oraz ażurowe utwardzenie nawierzchni.
ożar w szpitalu w RydułtoDo incydentu doszło w pobliżu stuwach? Strażacy z JRG Rydzienki kanalizacyjnej, co może wskadułtowy oraz okolicznych
zywać na wymycie gruntu przez wodę. Na szczęście nikomu nic się nie
jednostek OSP wzięli udział
stało, a z pomocą świadków zdarzenia udało się wypchnąć samochód z w ćwiczeniach pożarniczych w niedziury. Na miejscu działali też policjanci, którzy zabezpieczyli teren.
użytkowanych pomieszczeniach
szpitala. To już tradycyjne działania
oronawirus w Wodzisławiu Śl.? Dyrektor szpitala: jesteśmy strażaków, utrwalające procedury i
w gotowości. Rośnie liczba ofiar koronawirusa w Europie. sprawdzające przygotowanie bojowe.
We Włoszech zmarło już blisko trzydzieści zarażonych Mundurowi stworzyli m.in. sztuczne zadymienie w budynku, dzięki
osób, a wiele włoskich regionów jest odciętych od świata w czemu mogli przećwiczyć używanie aparatów oddechowych i agregaobawie przed rozprzestrzenieniem się epidemii. Czy mieszkańcy nasze- tów oddymiających. - Celem ćwiczeń było zapoznanie z obiektem, wygo regionu również mają się czego obawiać? - Personel szpitala jest konanie zadania taktycznego oraz doskonalenie współpracy i łączności
cały czas szkolony w tym zakresie. Jesteśmy przygotowani na wystą- pomiędzy jednostkami PSP i OSP. Po ćwiczeniach udaliśmy się do kopienie koronawirusa w naszym regionie. Na chwilę obecną nie ma jed- szar JRG Rydułtowy celem omówienia ćwiczeń – informują strażacy z
nak takiego zagrożenia - mówił dyrektor Kowalik. - Mimo wszystko OSP Biertułtowy, którzy w czwartek 5 marca prosto z ćwiczeń pojechacały czas jesteśmy w gotowości i przygotowujemy się na taką ewentu- li do pożaru śmietnika przy ul. Morcinka w Niewiadomiu. 05.03.2020
alność - podkreślił. W wodzisławskim szpitalu wdrożono również środki ostrożności. Od 31 stycznia ze względu na zagrożenie infekcją koraływacy z Rydułtów na Zimonowirusem zostały wstrzymane odwiedziny w oddziałach szpitalnych.
wych Igrzyskach Polski
Odwiedziny mogą odbyć się tylko za zgodą lekarza kierującego oddziaMasters. Pięciu pływałem, ordynatora lub lekarza dyżurującego na danym oddziale. Obostrzeków: Rudolf Bugla, Jerzy
nia obowiązują aż do odwołania.
Ciecior, Miron Starosta, Władysław
Szurek i Marian Otlik z Rydułtowskiej
ezpłatne badania z okazji Dnia Kobiet. Wodzisławska leczni- Akademii Aktywnego Seniora zalica zaprasza panie do bezpłatnego skorzystania z badań profi- czyło bardzo udany występ w Zimolaktycznych. Z okazji Dnia Kobiet Powiatowy Publiczny wych Igrzyskach Polski Masters w
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Łodzi. Efekty ich występów to aż 12 medali, w tym 2 złote, 3 srebrne i
zaprasza 6 i 9 marca mieszkanki naszego powiatu na bezpłatne badania 7 brązowych.
cytologiczne oraz piersi. - Serdecznie zachęcamy wszystkie panie, aby
z okazji swojego święta skorzystały z możliwości zadbania o własne #a podstawie wiadomości z innych mediów zebrała J. Oleś
zdrowie - mówi tamtejszy dyrektor Krzysztof Kowalik.
https://www.nowiny.pl/Rydułtowy https://www.rydultowy.pl https://
www.faceboo.k.com https://www.radio90.pl/tag/rydultowy
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Zestawienie najważniejszych działań
TMRu w 2019rSprawozdanie Zarządu.
Zarząd swoje posiedzenia odbył 8 razy a na bieżąco Prezes Henryk Machnik pracował
ze swoimi Zastępcami : Alicją Pawełek i Jerzym Majerem i prawie codziennie z Członkiem Zarządu Henrykiem Mańka , Redaktorem Naczelnym „KLUKI” Joanną Rusok i
Księgową Iloną Żydek.
1. Na bieżąco wydawano gazetę Kluka a codziennie czynne było biuro TMRu
2. W okresie rozliczeń podatkowych nieodpłatnie wypisywane były PITy dla osób
deklarujących 1% podatku na cele programowe TMRu (84 osoby) i udzielaliśmy
bezpłatnych porad obywatelskich (29)
3. Uczestniczyliśmy jako Członkowie Zarządu w delegacji na 13 uroczystościach na
terenie miasta i sąsiednich gmin
4. Realizowano projekt pomocowy dla seniorów do 31 lipca a także zorganizowaliśmy
3 festyny integracyjne na os. Karola i os. Orłowiec
5. W ramach w/w projektów i działań programowych z własnych środków zorganizowaliśmy między innymi:
1) 03 oraz 04 stycznia kolędowaliśmy w UM, w Ośrodku Zdrowia przy ul Tetmajera
oraz Ciepłowni Rydułtowy
2) 11 stycznia występ dla emerytów naszej „Kliki” w Zameczku z Czernicy
3) 25 stycznia występ „Kliki na kolędowaniu zespołów regionalnych w DK w Czyżowicach
4) 05 lutego występ dla osób niepełnosprawnych w Radlinie
5) 22 lutego spotkanie i wspólne śpiewy ze Stowarzyszeniem Czuwaj w izbie harcerskiej przy Obywatelskiej
6) 03 marca występ dla emerytów w Zameczku gminy Gaszowice
7) 10 marca czynny udział „Kliki” w wiosennym koncercie zespołów regionalnych
na Grabówce w Lubomi
8) 16 marca organizacja imprezy rozrywkowej dla emerytów z Radziejowa (Rybnik)
w restauracji „U Iwony”
9) 05 kwietnia Walne Zebranie Członków TMRu w SP4 gdzie przyjęto sprawozdania i plan działań na 2019 r.
10) 12 kwietnia występ „Kliki” na „Babskim combrze” w Radlinie
11) 14 kwietnia występ” Kliki” na spotkaniu zespołów regionalnych w DK w Pszowie
12) 17 kwietnia organizacja spotkania świątecznego połączonego z wystawą w RCK
„Feniks”
13) 26 kwietnia organizacja przez męską część TMRu publicznej imprezy dla kobiet
w restauracji „Platinum” z udziałem zespołów: „Rzuchowianki”, „Ciaproki” i
solistów z „Czelodki”.
14) 03 maja występ z harcerzami na obchodach rocznicy Powstań Śl. przy Bibliotece
15) 06 maja występ „Kliki” dla seniorów w Rybniku
16) 24 maja wycieczka autobusowa do Cieszyna dla 48 osób
17) 25 maja udział i występ „Kliki” na 20-leciu zespołu „Rzuchowianki”
18) 29 maja udział „Kliki” w występach zespołów na zaproszenie Dzimierzanek w
Raszczycach
19) 11 czerwca organizacja festynu integracyjnego na os. Orłowiec z udziałem zespołu tanecznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, zespołu „The secret project” i zespołu
„Dzimierzanki” oraz seniorek „Dziewczynki Sprężynki”.
20) 14 czerwca występ „Kliki” w Bibliotece Miejskiej w Rybniku z okazji Dnia
Seniora
21) 16 czerwca występ „Kliki” oraz zespółu „Dziewczynki Sprężynki” na rynku
rybnickim na inaugurację Dni Rybnika
22) 21 czerwca występ „Kliki Machnika” na „wiankach” na Olzie - na tą okazję
członkowie Rydułtowskiego Klubu Seniora przygotowali specjalny wianek z
symbolami naszego miasta
23) 28 czerwca organizacja Festynu integracyjnego na os. Karola z udziałem zespołu Ogniska Pracy Pozaszkolnej, zespołu „Czelodka”, oraz samych dzieci z tego
osiedla . Gry i konkursy prowadziły członkinie zespołu „Czelodka”.
24) 01 lipca śpiewanie na otwarciu wodzisławskiego dworca kolejowego na zaproszenie UM Wodzisławia Śl.
25) 02 lipca śpiewamy z „Kliką Machnika” przy kuflu piwa na rynku, impreza wspólna z Piwiarnią Warka z udziałem zespołu „Rzuchowianki”
26) 09 lipca organizacja koncertu patriotycznego przy obelisku – UM z udziałem
zespołu „Rzuchowianki” i „Czelodki”.
27) 25 lipca występ na dożynkach w Rzuchowie
28) 26 lipca organizacja Festynu Integracyjnego na Orłowcu z udziałem zespołów z
Łańc, Rzuchowa, Dzimierzy, naszej Czelodki i naszego męskiego zespołu.
Gry ,konkursy prowadziły członkinie zespołu „Ciaproki”
29) 28 sierpnia uroczyste podsumowanie projektu senioralnego „Rydułtowski Klub
Seniora” w RCK Feniks z udziałem Władz Miasta
30) 30 do 31 sierpnia wystawy i występ naszej „Kliki” na inaugurację Dni Rydułtów,
oraz wręczanie przez Prezesa wraz z Władzami Miasta Statuetki Rydułtowika
Roku
31) 01 września udział w dożynkach gminy Lyski w Raszczycach
32) 13 sierpnia organizacja autokarowej wycieczki do Sztromberga (Czechy) dla 48
mieszkańców przy współpracy z Klubem SITG
33) 15 sierpnia przy współpracy z Piwiarnią „Cichy Kącik” zorganizowaliśmy koncert przed tym lokalem w podziękowaniu za wieloletnie sponsorowanie wielu
naszych imprez i z okazji rocznicy tego lokalu. Razem z naszym zespołem wystąpił zespól „Rzuchowianki” chór „Rydułtowianie”, i zespół muzyczny SosnaAdamczyk
34) 01 września uczestnictwo w dożynkach gminy Lyski w Raszczycach
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35) 07 września inauguracyjny występ „Kliki” i dzieci z zespołu „Czelodka” na
miejskim targowisku
36) 10 września „Śpiewanie przy kuflu piwa” na rynku miasta –organizacja wspólna z
Piwiarnią „Warka” z udziałem zespołu tańca liniowego z Pszowa, zespołów
„Dzimierzanek” i „Rzuchowianek”
37) 15 września występ „Kliki” na spotkaniu zespołów regionalnych przed Zameczkiem w Czernicy
38) 22 września występ „Kliki” na koncercie pieśni Rogera w amfiteatrze w Rudach
39) 20 października występ „Kliki” na imprezie „Cygański tabor” na Grabówce w
Lubomi
40) 27 października występ” Kliki” na przeglądzie zespołów regionalnych w DK w
Wodzisławiu Śl.
41) 08 listopada występ „Kliki” na śpiewaniu patriotycznym w w RCK Feniks
42) 14 listopada występ „Kliki” na imprezie patriotycznej w Kokoszycach
43) 20 listopada spotkanie zespołu „Klika Machnika” z Żonami w restauracji „Villa”
44) 02 grudzień obchody barbórkowe- mężczyzn w siedzibie TMRu 25 osób
45) 08 grudzień występ „Kliki” na przedświątecznym spotkaniu zespołów regionalnych w DK w Pszowie
46) 08 grudnia kolędowanie zespołu „Klika” na rynku miasta
Niezależnie od wymienionych imprez, co miesiąc odbywały się w siedzibie TMRu spotkania towarzyskie Członków TMRu, oraz Członków Redakcji Kluka. Codziennie w
godz. 9.00 do 13.00 przyjmowane były osoby oczekujące na pomoc lub interwencje. Raz
na tydzień odbywały się próby zespołu „Klika Machnika”. Za ogromne zaangażowanie
muzykom: Henrykowi Sosna i Jerzemu Adamczykowi serdecznie dziękujemy. Na potrzeby Redakcji zdjęcia z imprez głównie wykonywali nasi korespondenci: małżeństwo
Grażyna i Henryk Gunia oraz Bernadeta i Jan Oślizły a także wspaniały dokumentalista
Henryk Kaletka, który umieszczał filmiki na You Tube pod nazwą „Klika Machnika”.
Informacje, zdjęcia z imprez, umieszczaliśmy też na naszym profilu facebooka
(Towarzystwo Miłośników Rydułtów), który cieszy się niezłym zainteresowaniem. W
minionym roku współpracowaliśmy z wieloma instytucjami , firmami, stowarzyszeniami ,
zespołami artystycznymi, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i dumni ,że mamy tylu
przyjaciół i to w 3 kategoriach wiekowych. Nasi wielcy Przyjaciele, którzy byli szczególnie widoczni pod względem finansowym w roku minionym to: UM Rydułtowy, NZOZ
(ul Tetmajera), Urząd Gminy Lyski, Ciepłownia Rydułtowy, Klub Emeryta SITG, Starostwo Powiatowe a zwłaszcza PCPR ,oraz pani Rita Pielczyk. Do Przyjaciół, na których
zawsze mogliśmy liczyć pod względem programowym zaliczamy: zespół „Czelodka”,
zespół „Ciaproki”, „Rzuchowianki”, „Dzimierzanki”, „Czyżowianki”, „Pszowiki”,
„Gołężanki”, „Trojak” i Dyrekcja czernickiego Zameczku, RCK Feniks, zespoły Ogniska
Pracy Pozaszkolnej, Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych, nasze placówki
szkolne, zwłaszcza SP4 i SP1oraz przedszkole nr 4 a także Chór „Cecylia” i „Lira”,
Orkiestra KWK Rydułtowy i Stowarzyszenie Czuwaj. Szczególne osobowe podziękowania Zarząd kieruje do członków zespołu „Klika Machnika”, którzy wypracowali prawie
75% działań programowych naszego Towarzystwa. Byli nimi: Józef Grzenkowicz, Tadeusz Wojaczek, Kazimierz Rogala, Henryk Mańka, Stanisław Płoński, Jerzy Majer, Jerzy
Latoń, Franciszek Paprotny, Stanisław Dziwoki, Jerzy Jankowski, Jerzy Drobny , Henryk
Machnik i okresowo Alfred Sikora. Równie wielkie podziękowania kierujemy pod kierunkiem Redakcji „Kluka” ‘w składzie: Joanna Rusok, Mariusz Stebel, Elżbieta Jankowska, Ewa Wierzbińska –Kloska, Janina Oleś, Stanisław Brzęczek, Alicja Kołodziej, Eugenia Bluszcz, Henryk Machnik. Ponieważ w tym roku zmieniliśmy siedzibę TMR serdecznie dziękujemy Państwu Jędrośka –właścicielom domu przy ul Traugutta 289, który nam
użyczano przez kilkanaście lat na potrzeby działań naszego Stowarzyszenia. To był wielki
i długotrwały gest pomocowy Państwa Jędrośka wobec naszego Stowarzyszenia. Większość działań Zarządu była oczywiście ukierunkowana na realizację projektów grantowych, skierowanych do Mieszkańców, głównie emerytów i osoby niepełnosprawne, ale
nie tylko. Do najważniejszych zadań należała organizacja 3 Festynów integracyjnych (os.
Karola i os. Orłowiec), współorganizacja konkursu na „Rydułtowika Roku”, organizacja
wystaw na dniach Rydułtów i prestiżowy występ na inaugurację Dni Rydułtów, występy
o charakterze patriotycznym i okolicznościowe w naszym mieście i ościennych gminach.
Do tych udanych przedsięwzięć przyczyniło się wiele Osób a zwłaszcza: Alicja Pawełek,
Anna Płoński, Alicja Kołodziej, Joanna Rusok, Stefania Stebel-Swoboda, Eugenia
Bluszcz, Sylwia Jakubiec, Elwira Jędrośka, Anna Kopiec, Weronika Kosowska, Róża
Machnik, Henryka Migalska, Bożena Majer, Dorota Rak, Sylwia Wężyk, Ilona Żydek,
Aleksandra Wolner, Jolanta Pikos, Rita Ferenc a także: Henryk Mańka, Krystian Gajda,
Stanisław Płoński, Ryszard Malerz, Jerzy Jankowski, Jan Jargoń, Andrzej Pikos, Stebel
Mariusz, Jerzy Majer i oczywiście Henryk Machnik. Końcowy Bilans finansowy nie jest
korzystny, bo jest strata operacyjna powyżej 5000 zł. Przy tej ilości działań, ilości organizowanych imprez, znacznych kosztów utrzymania lokalu, zwiększonych kosztów wydawania gazety, znacznego spadku sprzedawanych gazet Kluka, poczynionych zakupów
sprzętu nagłaśniającego, zakupu niezbędnego oprogramowania , to strata jest i tak niewielka , lecz skutkuje to koniecznością podwyższenia składki członkowskiej do 50 zł. Na
szczęście mamy plusowy bilans pomiędzy należnościami a naszymi zobowiązaniami stąd
fakt, że nie zalegamy z płatnościami do żadnych kontrahentów i możemy dalej egzystować jako TMR .To nie znaczy, że nie istnieją obawy na temat dalszej działalności, mimo
iż pierwsza obawa związana z siedzibą jest rozwiązana. To zawdzięczamy przychylności
Starostwa Powiatowego a szczególnie naszej byłej burmistrz Miasta a obecnie Członka
Zarządu Powiatu koleżance Kornelii Newy. Serdecznie dziękujemy Komisji Rewizyjnej i
wszystkim osobom, którzy wsparli działania TMR przekazując 1% podatku, choć ze
smutkiem stwierdzamy, że tych osób jest coraz mniej. Mimo iż ubywa naszych Członków
jesteśmy coraz starsi, są nowe wyzwania, to uznajemy, że nadal jesteśmy organizacją
sprawną, zdolną do działania, inicjatyw, ale pod warunkiem, że nasi Członkowie nie
stracą chęci do społecznego zaangażowania i wspólnie potrafimy zachęcić młodsze
pokolenie do wstąpienia w nasze szeregi i działania.

Podpisy Członków Zarządu
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W kolejnym numerze KLUKI, pragnę by czytelnicy poznali nowe wiersze Bartosza Mikołaja Ryszki, oraz moje. W czasie zadumy
jakim jest Wielki Post mam nadzieję, że wiersze zatrzymają czytelnika na dłużej. Wszystkim czytelniczkom z okazji Dnia Kobiet,
z serdecznymi życzeniami, dedukuję wiersz Bartosza ; „W świecie wspomnień”

Z poetyckim pozdrowieniem Ewa Wierzbin ska-Kloska
W świecie wspomnień
STARE OPUSZCZO E DOMY
a gdybyś o mnie zapomniała
o naszym świecie bratnich dusz
o wspólnym rytmie serc i ciała
o tym jak nas całował Bóg
a gdybyś o mnie zapomniała
o czułych gestach z głębin serc
kiedy wciąż miłość rozkwitała
i zwalniał nagle życia bieg
w natury głosie bym zaśpiewał
przypomniał ci się w szumie drzew
i wiatrem tańczyć bym nie przestał
póki byś mój odkryła szept
przypomniałbym się też w wołaniu
które rozbrzmiewa w echu gór
w których odkrywasz wciąż w oddaniu
radosne szlaki pośród chmur
wskrzesiłbym czułość w woni kwiatów
zapachem żywym musnął nos
tak byś odkryła w nim moc czarów
tę naszych serc stęsknioną woń
a jeśli mimo tych przypomnień
byś nie wspomniała o mnie już
wiedz że ożywasz w świecie wspomnień
i mieszkasz ze mną pośród snów

za woalem z pajęczyn okrywających tajemnice
kto w ich murach mieszkał
czasem tylko wiatr zahaczy o okiennice
by skrzypnęły smętnie nuty zapomnienia
stojąc samotnie nie straszą
lecz zaciekawiają bajecznym widokiem
przypadkowego przechodnia
gdzieś w tle od strony tajemniczego ogrodu
kołysze się samotne drzewo
jak człowiek pochylony brzemieniem lat
korzenie silnie trzymają się
ziemi
a duch ulatuje w niebo – czas osłabia siły
pełen tajemnic wiatrem rozśpiewany
oczekuje wiosny by pod błękitnym niebem
zbudzić się ze snu

Ewa Wierzbinska-Kloska
01.01.2020 Bartosz Mikołaj Ryszka

Rzeka wolności
W BAJKACH
płyń drogie dziecię wolności rzeką
tak dawno przecież tu cię nie było
wiedz o tym życie drogą jest zmienną
nie myśl już dłużej co zniewoliło
wybacz oprawcy który cię więził
który kajdany ducha założył
to błogi spokój w tobie pogłębi
to poprowadzi do bram miłości
dla Boga jesteś wolnym na zawsze
to On ocalił twą wieczną duszę
wolność jest życia największym darem
jej brak poszerza smutku w nas dziurę
i już się nie bój tego co było
bo doświadczenia w tobie wpisane
odkryły w sercu największą miłość
tę którą w sobie każdy chce znaleźć
to Bóg ukochał i oddał wolność
tchnął światło życia gdzie tkwiła ciemność
więc już bez obaw z żywą radością
płyń drogie dziecię wolności rzeką
18.01.2020 Bartosz Mikołaj Ryszka

świat pięknieje i nie ma łez
człowiek bywa człowiekiem
w bajkach
prawość i sprawiedliwość istnieje
najprawdziwsza
w bajkach
istnieje piękna kraina
tylko w bajkach mądrość i dobro
zawsze wygrywają

Ewa Wierzbinska-Kloska

WIECZÓR POETYCKI

KLUKA 411/15 marzec 2020

Wzruszające spotkanie z poezją
W sobotę, 22 lutego, w Rydułtowskim Centrum Kultury odbyło się
spotkanie poetyckie w ramach, którego promowano najnowszy tom
wierszy pt: „Między samotnością a miłością” poetki z Rydułtów - Pani
Ewy Wierzbińskiej-Kloski.
Z nadarzającej się okazji atrakcyjnego spędzenia sobotniego popołudnia
skorzystała część uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 - siedmioosobowa
grupa z klasy Va. Ruszyli na to spotkanie z zeszytami z języka polskiego (aby zdobyć autograf) i z telefonami przygotowanymi do robienia
pamiątkowych zdjęć. Niektórym towarzyszyli rodzice lub babcie. Reprezentacja szkoły ucieszyła poetkę, która wzruszyła się obecnością na
sali tak młodych ludzi i ich zainteresowaniem wierszami.
Uczniowie zgodnie stwierdzili, że spotkanie dostarczyło im wielu emocji, poezja zachwyciła a główna bohaterka zrobiła na wszystkich
ogromne wrażenie.
W poniedziałek, na lekcji języka polskiego, dziewczęta i chłopcy z całą
klasą dzielili się wrażeniami, czytali wiersze (Pani Wierzbińska-Kloska
podarowała szkole jeden egzemplarz swojego tomiku poezji wraz z
dedykacją), prezentowali zdjęcia. Teraz cała klasa planuje zrobienie
gazetki na szkolnym korytarzu poświęconej temu wydarzeniu.
Dobrze jest zainteresować się twórczością artystów z Rydułtów i mieć
świadomość tego, że obok nas żyją i pracują naprawdę niezwykli ludzie.

Uczniowie klasy Va
oraz nauczycielka języka polskiego Iwona Wojaczek

FOTO: Roman Gunia
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Albin

Bobik
Flora

605 109 891

Ewald

Fryd

ero

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

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

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

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

Pelia

Wera
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jęcia wpływów prowadzonej eksploatacji.

GÓRNICZE SZKODY

Każdorazowo w przypadku wystąpienia wstrząsu o energii ≥ 105J prowadzo-

ne są oględziny obiektów położonych w rejonie epicentrum wstrząsu oraz
Kopalnia ROW Ruch Rydułtowy z końcem stycznia 2020r. obiektów, których właściciele zgłoszą wystąpienie uszkodzeń powstałych w
rozpoczęła eksploatację ściany X-E1 w pokładzie 703/1-2 na głębokości następstwie wstrząsu.
1000m.

Każdorazowo po zaistniałych wstrząsach o energii ≥105J prowadzone są

Ściana ta w odniesieniu do powierzchni rozpoczęła swój bieg od ulicy Ma- obchody kontrolne sieci gazowej w promieniu 1km od epicentrum wstrząsu i
tejki poprzez ul. Rydułtowską w kierunku ul. Narutowicza.
w razie potrzeby awaryjne naprawy.
Planowane zakończenie eksploatacji tej ściany ze względu na jej wybieg tj. W trakcie trwania eksploatacji w/w ściany prowadzone są obchody sieci
1035m, przewiduje się w miesiącu lutym 2021r.
magistralnej Ø500 z częstotliwością 2 razy w miesiącu oraz każdorazowo po
Eksploatacja tej parceli spowoduje powstanie na powierzchni niecki osiadań wstrząsie dla odcinków dla których określono II-gi lub wyższy stopień inteno maksymalnej wartości około 50cm oraz terenu górniczego I kategorii. W sywności drgań.
wyniku eksploatacji ściany może dojść do wystąpienia wstrząsów górni-

Kopalnia sukcesywnie prowadzi naprawy obiektów uszkodzonych
czych, których max. energia nie powinna przekroczyć 8 x 107J, a przyśpie- wpływami eksploatacji górniczej na podstawie rocznych planów napraw
szenia drgań gruntu do 1000mm/s2.
szkód górniczych.
W zakresie ujawniania wpływów znajduje się 738 obiektów jednorodzin- W przypadku wystąpienia szkód górniczych postępowanie o naprawienie
nych,
szkody wszczynane jest na pisemny wniosek poszkodowanego, za wyjątgospodarczych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej dla których ko- kiem sytuacji awaryjnych lub w razie wystąpienia wstrząsu pochodzenia
palnia posiada określoną odporność statyczną i dynamiczną, , jak również górniczego, w przypadku których zgłoszenia można dokonać telefonicznie
inwentaryzację fotograficzną elementów mogących odpaść w przedmioto- (po wstrząsie – telefonicznie w dniu wystąpienia wstrząsu).
wych obiektach po wstrząsie.

Tryb awaryjny jest zastrzeżony dla sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub
Z porównania odporności w/w obiektów z prognozowanymi kategoriami mienia użytkowników obiektów powierzchniowych jeśli istnieje przypuszterenu górniczego, oraz prognozowanymi przyspieszeniami drgań gruntu czenie, że zagrożenie zaistniało wskutek ruchu zakładu górniczego i wymaga
wywołanymi wstrząsami górniczymi wynika, iż są one zdolne w bezpieczny niezwłocznego podjęcia działań celem jego likwidacji lub minimalizacji
sposób przejąć wpływy planowanej eksploatacji górniczej.
skutków. Zaleca się, aby zgłoszeń szkód dokonywać na formularzach doWpływami eksploatacji został objęty również wodociąg magistralny Ø500 stępnych na kopalni w Oddziale Obsługi i Nadzoru Szkód Górniczych oraz
oraz linia wysokiego napięcia 110KV.

na stronie internetowej www.pgg.pl

Odporność w/w obiektów zarówno statyczna (deformacji ciągłych) jak i
dynamiczna (wpływów wstrząsów) jest wystarczająca do bezpiecznego prze-

Tomasz Piszczan
Główny Specjalista ds. szkód górniczych

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

14 lutego br. podopieczni Ośrodka Wspierania Rodziny Oddział Świetlica Środowiskowa w Nowej
Wsi
wspólnie z wychowawcami przygotowali
„Koncert Życzeń dla Babci i Dziadka”. W spotkaniu
wzięło udział ponad 70 seniorów, dla których dzieci
śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze. W czasie
ich występów na twarzach dostojnych gości pojawiały się uśmiechy i łzy wzruszenia, a jak sami później
mówili ich serca rozpierała duma, że to ich wnukowie dla nich tak pięknie występowali i postarali się
jak najlepiej wypaść. Dla każdej Babci i Dziadka był
także drobny upominek i kwiaty. Na spotkaniu nie
zabrakło również słodkiego poczęstunku, który przygotowali uczestnicy zajęć z Dziennego Domu
„Senior+” oraz Świetlicy Wielopokoleniowej.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy jeszcze
raz wszystkiego dobrego.
/OWR/
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Tłusty Czwartek w Dziennym Domu „Senior+”
Podopieczni Dziennego Domu „Senior+” w Lyskach
już po raz czwarty zaangażowali się w przygotowanie
warsztatów międzypokoleniowych z okazji ostatków.
19 lutego br. placówkę odwiedziła grupa dzieci z lyseckiego przedszkola, by wspólnie z Seniorami świętować Tłusty Czwartek.
Najmłodsi pod opieką Pani Honoraty Węglorz oraz
Pani Bożeny Wieczorek wzięli udział w warsztatach
pieczenia tradycyjnych pączków. Seniorzy poinstruowali dzieci, w jaki sposób prawidłowo przygotować
drożdżowe ciasto, by pączki dobrze wyrosły.
Przedszkolaki oraz podopieczni Dziennego Domu
„Senior+” mieli także okazję do integracji w trakcie
zabaw ruchowych oraz warsztatów artystycznych.
Wspólnie udekorowali papierowego pączka. Dzieci
wysłuchały także bajki o Pączku Samochwałku.
Warsztaty międzypokoleniowe zakończyła degustacja
domowych i samodzielnie przygotowanych wypieków.
Następnego dnia Seniorzy spotkali się we własnym
gronie, by wspólnie obchodzić ostatki. Takie dni przyczyniają się do podtrzymywania rodzimych tradycji.
/OWR/
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Św., którą odprawił ks. proboszcz Marek Kirszniok.
Po mszy uczestnicy nabożeństwa udali się do Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie czekał na nich smaczny
Gmina Lyski aktywnie włącza się we wszelkie inicja- poczęstunek. Mieszkańcy Gminy Lyski przyjęli licztywy prozdrowotne i prospołeczne. Przykładem może ne wyrazy sympatii oraz życzenia zdrowia i pomyślbyć obności kierowachodzony
ne do nich
11 lutego
przez: Senator
Światowy
RP Panią Ewę
Dzień
Gawęda, WójChorego.
ta Gminy LyZ tej okaski Pana Grzezji w kogorza
Gryta
ściele
oraz
sołtysa
p.w. Św.
Wsi RaszczyApostoce Pana Rajłów Szymunda Wranimona
i
ka. Spotkanie
Judy Tauświetniła biedeusza w
siada śląska z
RaszczyGienkiem Locach odska z B.A.R. i
była się
Ingą Papkalą.
uroczysta
Urząd Gminy
Msza
Lyski

Światowy Dzień Chorego w Raszczycach

został Krystian Balcar z WOKiR Połomia, zdobywając 2989 punktów. Drugie miejsce należało do Jana
Gomola z TKKF RELAKS Wodzisław, który zdobył
7 marca 2020 r. pasjonaci skata z Lysek i okolic mieli 2694 punkty, natomiast na trzecim miejscu uplasował
się
Antoni
możliwość wyWojaczek
z
kazania
się
LKS Lyski z
swoimi umiejęt2539 punktanościami w turmi. Organinieju
o
zacja i sę„Wiosenny”
dziowanie
Puchar Wójta
należało traGminy Lyski.
dycyjnie do
Rozgrywki
Pana Eugeprzeprowadzoniusza Cyrano w 2 seriach,
na. Puchar
gdzie rywalizooraz dyplowało ze sobą 54
my wręczył
zawodników.
Wójt Gminy
Ostatecznie po
Lyski Grzekilkugodzinnej
gorz Gryt.
rywalizacji najIX GPO „Wiosenny" Puchar Wójta Gminy Lyski

lepszym
graczem turnieju

Urząd Gminy Lyski
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Moje rozważania.
Najpierw żarty na temat unikalnego chińskiego produktu, potem
o nadzwyczajnej mocy modlitw na granicach, metody mycia rąk
„na Grodzkiego, Banasia a nawet Piłata”, lecz teraz już pierwsze
odznaki paniki, co widać w marketach i aptekach. Mimo koronawirusa na Zachodzie, odbyły się tradycyjne parady karnawałowe
i co zdumiewało z wieloma akcentami, wprost faszystowskimi czy mamy powtórkę z historii. Całą UE niepokoi kolejna fala emigrantów (ponad milion osób) dotąd zatrzymana w Turcji, bo to nie
uchodźcy z terenów objętych wojną, lecz osoby mamione nadzwyczajną pomocą socjalną. Bardzo ciekawe jak zachowa się w tej
sytuacji nasz Rząd? Cały rozsądny świat jest przerażony gwałtowną zmianą klimatu, lecz widać, że niektóre kraje np. Brazylia, ale
też kraje afrykańskie nic sobie nie robią z tego zagrożenia, tną
lasy, zamieniają na pastwiska lub przeznaczają na ogromne wysypiska odpadów potęgując zagrożenia. Trudno też znaleźć prawdziwie czyste morze, bez plastików i innych odpadów - czy ludzkość, czyli my wszyscy, bez względu na kraj, religię czy kolor
skóry jesteśmy w stanie powstrzymać ten trend do samozagłady?
UE , Chiny, Japonia, Kanada, w części USA jakoś radzą sobie, ale
reszta? Czy grozi to wojną na skalę globalną między krajami, które
przodują a resztą świata? Zdumiewają pomysły, obiecanki, gdy
zbliżają się wybory, ale zdumiewają też pomysły na całkowite
podporządkowanie życia publicznego na rzecz władzy wykonawczej. Pomocnym w tym jest odwoływanie się do historii do interpretacji faktów, czego przykładem u nas jest gloryfikowanie tzw.
żołnierzy wyklętych czy tworzenie panteonu zasłużonych dla Polski z pominięciem tych, którzy dla naszego regionu śląskiego
uczynili najwięcej. Na szczęście nie zawsze polityka zamyka chęć
do działania i inicjatywy. Przykładem niech jest obowiązek zagospodarowania żywności z marketów, gdy kończy się termin ich
ważności spożycia. Będzie to niemały problem, bo będzie wymagał szybkich decyzji - z tym problemem zmierzamy się też w naszym mieście, stąd nasza inicjatywa ale też Rodziny Bojanowskich, by wspólnie z Parafią Św. Jerzego zorganizować sprawną
dystrybucję i spożytkowanie przekazanej przez markety żywności.
O kłopotach finansowych samorządów słyszymy w mediach dotyczy to też naszego miasta. O przyczynach pisałem, ale pomóc
możemy też sami występując w konkursach ze środków krajowych, UE ale też funduszu norweskiego. Przypomnę, że jeszcze
w okresie przedakcesyjnym realizowaliśmy właśnie z funduszu
norweskiego projekt związany z promowaniem UE i aktywnych
postaw obywatelskich. Szkoda, że sprawy zmian w sądownictwie
spowodowały wycofanie się Norwegii z finansowania tego funduszu pomocowego. Są jednak też inne fundusze np. FIO, ale podsta-
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wowym problemem jest napisanie projektu a potem ich realizacja.
W naszych organizacjach społecznych brakuje młodych, dynamicznych działaczy, którzy potrafią korzystać z zawiłości komputerowych a niestety wszystkie nowe konkursy należy składać elektronicznie. Mimo tych kłopotów realizujemy już dwa wygrane
konkursy w naszym mieście. Jeden dotyczy zadań związanych
z projektem upamiętnienia ofiar bombardowania naszego miasta
przez radzieckie samoloty w dniu 4 luty 1945 roku. Do ważniejszych zadań w ramach tego projektu należy: organizacja gry terenowej dla młodzieży szkolnej, konkurs plastyczny, akademia publiczna w RCK Feniks 30 kwietnia, oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Domku Marii w dniu 02/05/2020. Kolejny projekt
jest związany z pragnieniem naszego stowarzyszenia by starać się
zachować nasze obyczaje, język śląski i inne regionalne tradycje.
Pierwszą publiczną imprezą w ramach tego projektu jest biesiada
pt „Wreszcie wiosna” w dniu 13/03 w restauracji „Platinum” dla
ponad 100 osób. Wygraliśmy też projekt w ramach powiatu, projekt współpracy i współdziałania ze stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych z całego powiatu. Odbyło się pierwsze takie spotkanie naszej Kliki i animatorów gier i zabaw z osobami niepełnosprawnymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach. Świetna organizacja zapewniona
przez Barbarę i Czesława Wojciechowskich oraz kilku Rodziców,
aktywne uczestnictwo w grach, zabawach, śpiewie samych niepełnosprawnych sprawiły, że nasza Klika czuła się jak na imprezie
„W śledzia”. Kolejne imprezy odbędą się w Pszowie i Radlinie.
Napisaliśmy też projekt do FIO a dotyczy on uruchomienia przy
naszej siedzibie Towarzystwa Miłośników Rydułtów (budynek
administracyjny szpitala) „Szpitalnej Izby Tradycji” na bazie starych sprzętów używanych w lecznictwie, zwłaszcza w szpitalnictwie. Rozstrzygnięcia konkursu spodziewamy się 15 kwietnia.
Dochodzimy do informacji o naszych przenosinach. Ono trwa do
31 marca, gdyż dotychczasowa siedziba użyczona naszemu Towarzystwu na kilkanaście lat jest przeznaczona na sprzedaż. Za ten
wieloletni wielki gest , raz jeszcze dziękujemy Państwu Bogusławie i Krzysztofowi Jędrośka. Przenosimy się do budynku szpitalnego dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszej byłej Burmistrz
a obecnie Członka Zarządu Powiatu Kornelii Newy, a także Członka Zarządu Powiatu Krystyny Kuczera oraz Dyrektora
Szpitala Krzysztofa Kowalika. To wyraz uznania Władz Powiatu za wieloletnie zaangażowanie się naszego Towarzystwa w działania kulturalne, obywatelskie, na terenie całego powiatu a szczególnie realizując kilkuletni projekt „Świadomy Obywatel”, organizacja przeglądów regionalnych, działania w sferze pomocy socjalnej ukierunkowane na osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku. Doceniono też nasze zaangażowanie na rzecz rydułtowskiego szpitala, w tym organizacja pomocy finansowej z udziałem gmin powiatu rybnickiego i raciborskiego, inicjatywa ufundowania tablicy upamiętniającej dyrektorów rydułtowskiego szpitala.
Myślę, że nasza bezpośrednia bliskość zaowocuje zwiększonymi
informacjami na temat zmian w rydułtowskim szpitalu i postaramy
się udowodnić, że te zmiany idą w dobrym kierunku. Zwiastunem
są kolejne środki jakie szpital uzyskał od powiatu na realizację
remontów w tzw. Wewnętrznym I, oraz na termomodernizację
niektórych innych budynków. Tak nasze Towarzystwo Miłośników Rydułtów jak i Dyrekcja szpitala, liczymy na wsparcie naszego społeczeństwa - nie tylko Mieszkańców naszego miasta, przez
przekazanie 1% należnego podatku na nasze cele. Informacje o nr
KRS w tej Kluce. Interesantów, również tych dla których wypisujemy nieodpłatnie PITy zapraszamy do naszej siedziby w budynku
administracyjnym szpitala - na I piętrze od 1 kwietnia w godz. od
9.00 do 13.00.
H. Machnik
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iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rydułtowy, ul. Tetmajera 150
Poradnie lekarskie prowadzone w
ramach podpisanych kontraktów
z FZ
Lekarza POZ, Ginekologicznopołożnicza, Dermatologiczna, Okulistyczna, Laryngologiczna, Leczenia bólu, Neurologiczna, Urazowo-ortopedyczna, Leczenia uzależnień, Medycyny paliatywnej, Hospicjum domowe,

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

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

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

Tel: 501 538 428
www.transstal.eu

Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9
w Rydułtowach służą pomocą
Wizyty prywatne:
Chirurgia
Dermatologia
Urologia
Reumatologia
USG, Doppler, Radiologia
Kosmetologia
Trychologia
Podologia
Poradnia dietetyczna DIETIKO
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