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11 września od godz.15.00 odbył się kolejny, lecz już ostatni koncert na rydułtowskim rynku z cyklu: „Letnie koncerty na rynku 
miasta” (przypomnę, że było ich 6). Program atrakcyjny, bo wystąpili: soliści „Czelodki”, grupa muzyczna „Bebiki”, muzycy  
i soliści Szkoły Muzycznej, zespół taneczny „Klarnetki Mini", Zespół „Kokoszyczanki" z zespołem muzycznym i solistami, zespo-
ły „Rzuchowianki”, „Dzimierzanki”, „Gołężanki”. Pogoda dopisała, czekaliśmy tylko na Was drodzy Mieszkańcy! Gospodarzem 
koncertu była jak zwykle „Klika Machnika”.  
Wszystkim tym zespołom, oraz całej grupie technicznej z Jerzym Adamczykiem na czele składam serdeczne podziękowania i za-
praszam do dalszej współpracy. Gorące podziękowania kieruję też do ekipy ZGK oraz Właściciela ogródka piwnego na rydułtow-
skim rynku. Projekt kosztował 17 300 zł i był współfinansowany ze środków Miasta Rydułtowy. Szkoda tylko, że tak niewielu 
Mieszkańców skorzystało z naszej kulturalnej oferty!  
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Kiszonki to smaczny i zdrowy element diety. Jedzmy je 
więc jak najczęściej. Kapusta kiszona to świetny sposób 
na warzywną surówkę. Kiszenie kapusty to proces dość 
długi, ale dzięki temu mamy zdrową surówkę zawsze 
pod ręką. Można ją dodać do obiadu lub zrobić z niej 
świąteczny bigos. 

Kapusta kiszona przepis - Składniki: 
• 1 kg kapusty 

• 1,5 łyżki soli kamien-
nej 

• Liść laurowy 

• Po 1 łyżeczce pie-
przu, ziela angielskie-
go i gorczycy, 4 ząbki 
czosnku 

 
Sposób przygotowania 
 
1. Kapustę drobno posiekaj i ugnieć z solą aż wytworzy się 

sok. 
2. Do kapusty dodaj wszystkie przyprawy i przeciśnięty przez 

praskę czosnek. Wymieszaj dokładnie. Ugniataj w garnku 
tak, by sok z kapusty przykrył powierzchnię garnka.  
W przypadku, gdy soku jest zbyt mało, podlej kapustę wodą 
i dosyp sól. 

3. Kiszonkę przełóż do słoików, ubijając dokładnie kapustę. 
Każdy słoik napełniaj do 3/4 wysokości, ponieważ kapusta 
zwiększy swoją objętość. Słoiki przykryj pokrywkami, ale 
nie dokręcaj ich. Odstaw w ciepłe miejsce na około 5 dni 
(minimum 3 dni, maksimum 7). 

4. Codziennie kilka razy dociskaj kapustę i za pomocą długiego 
końca drewnianej (nigdy metalowej) łyżki przebijaj się do 
dna słoika. Dzięki temu odgazujesz kapustę i unikniesz jej 
zepsucia i zgorzknienia. 

5. Po 3 dniach kapusta jest gotowa do spożycia, ale jeśli chcesz 
ją bardziej ukisić, poczekaj kilka dni. Smacznego! 
 
https://www.pyszny-przepis.pl/przepis/kapusta-kiszona-przepis/ 
 
Kisić można nie tylko kapustę i ogórki - smaczne i zdrowe 
są też kiszone pomidory. Kiszone pomidory są niezwykle 
popularne na Białorusi, Ukrainie i w Rosji. Kiszenie 
wszystkich warzy (łącznie z arbuzem) to wschodni zwy-
czaj, u nas nieco zapomniany. A szkoda, bo to bardzo do-
bry sposób na zachowanie składników odżywczych w wa-
rzywach. 
Kiszone pomidory 
Ukiszone pomidory smakują, jak sałatka ze świeżych wa-
rzyw. W zależności od tego, czy doda się więcej czosnku, 
czy kopru, odpowiedni smak będzie dominować. Za 
wschodnią granicą kiszone pomidory podaje się na zaką-

skę. Już dziś zakiś pomidory na zimę według sprawdzone-
go przepisu! 
Kiszenie warzyw 
Kiszenie to stary wschodni zwyczaj na przechowywanie 
warzyw. Kiszone warzywa są także bardzo zdrowe, bo nie 
tracą witamin, za to stają się naturalnym probiotykiem. 
Kisić można bardzo wiele rodzajów warzyw. Poza popu-
larnymi u nas ogórkami i kapustą, do kiszenia nadają się 
między innymi właśnie pomidory, a także marchew, rzod-
kiewka, buraki, papryka i wiele innych. 
Przepis na kiszone pomidory 
 
Składniki: 
2  kg  mięsistych,  podłuż-
nych  lub  okrągłych,  jędr-
nych pomido 
rów 
8 ząbków czosnku 
4 gałązki kopru 
4 listki porzeczki lub wiśni 
4 kawałki świeżego chrza-
nu 
po 8 ziaren ziela angielskie-
go i pieprzu 
4 liście laurowe 
2 litry wody 
4 łyżki soli 
 
Przygotowanie krok po kroku 
Pomidory umyć i delikatnie nakłuć wykałaczką. Kłaść do sło-
ików jak ogórki wraz z przyprawami. Zagotować wodę z solą, 
gorącą zalać pomidory, ponad powierzchnię warzyw.  Zamknąć 
słoiki. Pozostawić na tydzień w kuchni, aby zaczęły fermento-
wać. Po około 7 dniach burzliwa fermentacja ustanie. Wtedy 
można ich spróbować. Przechowywane w chłodnym miejscu 
zachowują jędrność przez 2 miesiące.  Jeśli chcecie zachować 
ich smak na dłużej, możecie je pasteryzować 15 min. w piekar-
niku w temperaturze 85ºC. Słoiki postawić do góry dnem i pozo-
stawić do wystygnięcia. 

https://beszamel.se.pl/przepisy/przetwory/kiszone-pomidory-
dobry-przepis-re-eSPw-8mWN-Y24e.html 

Kiszone rzodkiewki – genialny domowy probiotyk. 

Rzodkiewki lubi każdy. No dobra, prawie. Najczęściej jedzone 
są na surowo, jako składnik sałatek, kanapek, omletów czy 
wrzutka do twarogu (czystego lub ze szczypiorkiem, śmietaną, 
jogurtem). Rok w rok niesłabnącym hitem są również rewelacyj-
ne rzodkiewki pieczone, które niezależnie od nowych trendów 
nie opuszczają TOP 10 warzywnej listy przebojów. A co z ki-
szonymi? Kiszone rzodkiewki dziarsko depczą pieczonym po 
ogonkach . 
Kiszone rzodkiewki to wspaniała lekka przekąska i dodatek do 
potraw, a jednocześnie zdrowy domowy probiotyk, który do-
słownie każdy może zrobić samodzielnie w do-
mu. Przygotowanie kiszonych rzodkiewek – podobnie jak 
wszystkich innych domowych kiszonek – jest banalnie proste  

KISZO�KI 
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i zajmuje bardzo niewiele czasu, a rezultat budzi powszechny 
zachwyt. Od pierwszego kęsa rozsmakowują się w nich nawet 
ci, którzy na co dzień nie są szczególnie otwarci na kulinarne 
eksperymenty. 
Pod wpływem kiszenia rzodkiewki nieco miękną, bledną im 
skórki (stają się jasnoróżowe), a środek barwi się na różowo. 
Smakują jak kiszone ogórki, tyle tylko, że są delikatniejsze  
i trochę łagodniejsze w smaku. Zachowują rzodkiewkową struk-
turę, która zapewne wpływa na odbiór ich smaku jako nieco 
inny niż smak kiszonych ogórków, ale gdyby próbować ich  
w ślepym teście, z pewnością dominowałoby skojarzenie ze 
smakiem ogórków kiszonych. Podobna receptura, podobne przy-
prawy, a nawet czas kiszenia dają podobne rezultaty. 
Do kiszenia możesz użyć właściwie dowolnej odmiany rzodkie-
wek. Sprawdzą się zarówno ostrzejsze, jak i łagodniejsze w sma-
ku. Ja najczęściej wybieram te o drobnych korzonkach, żeby jak 
najwięcej sztuk zmieściło się w słoiku. 
Czas kiszenia to zwykle od 4 do 14 dni, u mnie: 6-7. Nastawiam 
w sobotę, a jemy je najczęściej po tygodniu. Możliwych sposo-
bów kiszenia rzodkiewek jest co najmniej tyle, ile różnorodnych 
odmian tych niepozornych korzonków. Nie ma jedynej słusznej 
metody, każdy ma własną. Mój przepis brzmi tak. 
 

Kiszone rzodkiewki – 
SKŁAD�IKI na 2 
średnie słoiki: 
• ok. 5 pęczków drob-

nych rzodkiewek 

• 1 litr wody 

• 2 łyżki soli morskiej 

• 10 łyżek zalewy po 
kiszonych cytrynach – 
po ok. 5 łyżek na słoik 
(może być też zalewa 
po ogórkach lub z innej 
kiszonki) 

• 1 łyżeczka białej gor-
czycy* 

• 2 ząbki czosnku* 

• 1 łyżeczka nasion kolendry* 

• 1 łyżeczka czarnego pieprzu* 

• 1 łyżeczka owoców ziela angielskiego* 

• 2 papryczki guindilla (lub chilli)* 

• 4 listki laurowe* 
*wszystkie dodatki podaję w proporcjach na 2 słoiki – podziel je 
na pół, tj. 1 ząbek czosnku, 2 liście laurowe, etc. na 1 słoik 

Kiszone rzodkiewki – PRZEPIS: 
 
1. Odetnij rzodkiewki od natki (niektórzy kiszą z natką, ja 

wolę bez) i usuń ogonki. Dokładnie umyj korzonki. 
2. We wrzątku rozpuść sól. Odstaw wodę do wystudzenia. 

3. Przygotuj słoiki. Nie muszą być wyparzone, wystarczy je 
umyć jak każde inne naczynie. 

4. Do czystych słoików wrzuć rzodkiewki, listki laurowe, 

przyprawy (w ziarnach) i ząbki czosnku (po 1 na słoik).  
W innym wariancie dodaję też kwiatostany kopru i kawałek 
korzenia chrzanu. Przyprawy możesz dobrać dowolnie. 

5. Zalej przygotowaną wcześniej wystudzoną wodą z solą. 
Dodaj wodę z kiszonych cytryn (po ok. 5 łyżek na słoik). 
Jeśli nie masz zalewy z kiszonych cytryn, może być woda 
po kiszonych ogórkach albo innej kiszonce. 

6. Dociśnij rzodkiewki w słoiku małym spodkiem albo innym 
naczynkiem, tak by nie wypływały ponad taflę wody. 
Spodek możesz dodatkowo dociążyć np. mini słoikiem wy-
pełnionym wodą lub czymkolwiek innym. 

7. Zamknij i odstaw słoiki w ciemne miejsce na kilka dni (ja 
wstawiam do piwnicy). Codziennie otwieraj je na kilka se-
kund, by uszło z nich powietrze. Jeżeli wypełnisz słoiki 
wodą po krawędź, zawartość może z początku lekko kipić, 
szczególnie przy otwieraniu, dlatego warto ustawić każdy 
słoik na talerzu. 

8. U mnie proces kiszenia rzodkiewek trwa zwykle 6-7 dni, 
czasem dłużej. Gotowe do jedzenia powinny być po  
4 dniach. Dodane do rzodkiewek (ukiszone) ząbki czosnku 
też można jeść. 

Gotowe kiszone rzodkiewki przechowuj w lodówce lub w zim-
nej piwnicy. 
 



KLUKA 430/15 października 2021  6 PODA�IA ŚLĄSKIE 

Sikora mieszczanin i „Sikora” krowa 
 
 Był tu jeden mieszczanin a miał łąkę w Łomnej, a ten się 
nazywał Sikora. 
 Raz szedł do gronia. A dziewka pasła krowy. I ta dziewka 
wołała: 
 - „Sikora”, idź nazadź! 
 A wołała tę krowę, a tej krowie było „Sikora”. Ten miesz-
czanin myślał, że to na niego. Toż on się został stać, a obezdrzył 
się na nię a zaklął (jej) ciężko: 
 - Zjadłaś ty trzysta janków! Dy ja rad, żech raz wyszedł 
do gronia, a ty mie zaś zganiasz. 
  
Chłopak z piekła 
 
 Ptaka się pozna po pierzu, a po kudłach zwierza. 
 Jaka woda, taki młyn, a zły ojciec – też zły syn. 
 

* 
 

 Jeden pan jechał przez wieś, potkał synka, starego pięć 
roków. 
 Mówi do niego: 
 - Skąd ty idziesz? 
 - Z tej wsi, z kierejch na ostatku wyszedł. 
 - A skądzieś je? 
 Odpowiedział dzieć: 
 - Z piekła. 
 - A wieleż was jest? 
 - Pięć. A wszyscy z piekła. 
 - A jak się mianuje twój ociec? 
 - Stary Byk. 
 - A matka twoja jak się mianuje? 
 - Stara Krowa. 
 - A jakoż się wy nazywacie? 
 - Prawe Cielęta. 
 - Czemuż to tak brzydko odpowiadał? – rzekł do niego 
ten pan. 
 - A bo moja matka, jak przydzie ojciec, to mu mówi: Każ 
był, stary byku? Jak się ojciec rozgniewa, to matce mówi: stara 
krowa. Dy nas łają, to nam mówią: boście z piekła poszły, wy 
prawe cielęta. 
 Rzekł pan: 
 - A któż tu jest panem nad tą wsią? 
 - Kto ma najwięc pieniędzy. 
 - A któż tu jest najstarszy? 
 - Jest jedna baba, co jej już jest sto lat. 
 - Ale ja cię się pytam, kto tu je największym? 
 - Oto lipa przy kościele. 
 - Ja się pytam – mówi pan – kto tu wieś dzierży? 
 A ten dzieć odpowiedział: 
 - Ziemia i płoty. 
 I rzekł mu: 
 - Synku, weźmiesz w gębę! (jakoby że go pluśnie). 
 Odpowiedział: 

 - Nie w gębę, ale do ręki, bom ja nie pies. 
 - Jeszcze się raz spytam: bije tu zegar? 
 - Nie – odpowiedział dzieć – le pan to tu bije, bo wczora 
tak dobrze oprał mojego tatulka. 
 

Myśliwiec w bagnie 
 
 Szedł jeden raz myśliwiec na gon, a strzelił po zającu i 
temu zającowi wystrzelił obie oczy. Ten zając nie widział, tak 
leciał aż ku jednemu stawu, a ten myśliwiec za nim. Jak tam 
przyleciał, to mu się ten zając przy stawie stracił. Obezdrzył się  
i widział, iże tam na tym stawie dziwokie gęsi a dziwokie kaczy-
ce pływają. Tak on skok, swoją flintę narychtował, a strzelił na 
nie. Tak spadły te gęsi i te kaczyce, a on ich wzion i posterkał 
(powtykał) se ich za głowy za pas, co miał na brzuchu ściągnię-
ty, a jak poszedł kąsek dalej, te gęsi a kaczyce ożyły, a uleciały 
do luftu z nim, a leciały daleko, aż na jedno miejsce, kaj też ta-
kie barzyska były. Tam się spuściły z nim, a to wpadł do tego 
barzyska aż pod paże (po pachy), aże se obie ręki złamał. Tak se 
potem rozważował, co ma robić? Tak mu te myśli przyszły: iść 
do dom sobie po łopatę, a z tego barzyska się wyryć. Toż szedł 
do dom, wznion łopatę a szedł na to miejsce, kaj wpadł do tego 
barzyska. Wyrył się a potem wylazł z tego barzyska aż na suche 
miejsce. Tam potem wzion a powiązał tym gęsiom a kaczycom 
skrzydła, aby jeszcze raz z nim do góry nie poleciały. Potem 
szedł do dom i przyniósł te gęsi a kaczyce do dom. 
 Tak się wszyscy ludzie nad tym dziwali jako to można 
było, dy on gęsi a kaczyce zastrzelił a za pas na brzuchu ich po-
wiesił, a one z nim do luftu uleciały i zaś nad jednym barzy-
skiem się na dół z nim spuściły, aże (po) paże do bagna wpadł  
i obie ręki se złamał; a jako on mógł do dom se po łopatę zajść  
a siebie z tego barzyska wyryć. 
 
Jak �iemcy kościół w Szywałdzie posunęli 
 
 W Szywałdzie ci mądrzy Niemcy chcieli kościół cofnąć, 
bo jedni mieli bardzo daleko, a drudzy zaś mieli bardzo blisko 
do kościoła. 
 Tak się raz zebrali, trzycet chłopa, a chcieli go cofnąć. 
Przyszli ku temu kościołu, pozeblekali se kapudraki, a położyli 
ich za siebie. Wysypali przed kościołem trzy miechy grochu, 
potem się oparzyli i wzięli ten kościół ciść. 
 A jeden chłop pozbierał wszyckie te kłaki, co oni pozeb-
lekali, a zaniósł ich kąsek za nich. Jeden potem się obezdrzy  
i prawi: 
 - Bratkowie, stójcie, bobychmy bardzo daleko ociśli, bo 

już naszych kłak nie widzime. 
 Tak myśleli, że oni ten kościół już na to miejsce zaciśli, 
kaj go chcieli. 

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

c.d.n  

Podania 

Lucjan Malinowski, autor zbioru, którego fragmenty prezentujemy wybierając się w 1869 roku w słynną podróż etnograficzną na 
Śląsk poruszał się śladami Józefa Lompy. Byłoby wspaniale, gdyby pamięć o tym wspaniałym Ślązaku nie zaginęła!  
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„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby 
uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.” 
Albert Einstein 
Cytat A. Einsteina  oraz chęć kształtowania świadomości ekologicznej 
dzieci i młodzieży stały się motywacją do  wystartowania w konkursie 
„Zielona Pracownia”, której uroczyste otwarcie nastąpiło 24 września 
2021 w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach. 
Sala lekcyjna powstała ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie w 
wysokości  50 tyś zł uzyskano w ramach konkursu „Zielona Pracow-
nia” dzięki projektowi, który napisała pani Beata Godzwon – wicedy-
rektor szkoły. 
Uroczyste otwarcie nowej Zielonej 
Pracowni „Eko- kreatywni – ekspery-
mentujemy z przyrodą” uświetnili za-
proszeni goście: 
 
Adam Lewandowski - Zastępca Prezesa 
Zarządu WFOŚiGW 
Marcin Połomski – Burmistrz Miasta 
Rydułtowy 
Mariola Bolisęga – Z-ca Burmistrza 
Miasta Rydułtowy 
Jolanta Otawa – Dyrektor MZOPO 
Alicja Kołodziej – przewodnicząca 
Komisji Oświaty 
Joanna Rusok – Redaktor Naczelny 
„Kluka” 
 
Pierwsze skrzypce zagrali jednak  główni adresaci Zielonej Pracowni 
czyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach. Zaprezento-
wali oni zaproszonym gościom możliwości nowo zakupionego sprzętu. 
Pokazali, że dzięki eksperymentom zdobywanie wiedzy może być do-
brą zabawą, fascynującą przygodą, a nie przykrym obowiązkiem.. Dzię-
ki nowej pracowni nauczyciele   w twórczy, nowoczesny i innowacyjny 
sposób  mogą rozbudzić w uczniach ciekawość poznawczą, rozwijać 
kreatywność, wskazać uczniom korelację działań ekologicznych podję-
tych w różnych aspektach życia zmierzających do wspólnego celu, 
nauczenia oszczędnego i racjonalnego gospodarowania  bogactwami 
przyrody. Na lekcjach chemii, fizyki, zajęciach pozalekcyjnych oraz na 
zajęciach przyrody i techniki mogą uświadomić młodym pokoleniom, 
że każdy, bez względu na wiek, ma wpływ na jakość stanu środowiska, 
w którym żyje. 

 
Barbara Staniczek 

 

Zielona pracownia w SP4 
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Referat Inwestycji  
 

1. MODER�IZACJA ULICY OFIAR TERRORU 
Przekazano inwestycję do użytkowania. 

2. PRZEBUDOWA ULICY OFIAR TERRORU �A ODCI�KU OD 
�R 85 DO �R 91 

W dniu 30 sierpnia podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego ze 
Stefanem Fiszerem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: IMPERO 
Stefan Fiszer z siedzią w Wodzisławiu Śl. 
Wartość umowy: 6 826,50 zł 
W  dniu  7  września  podpisano  umowę  na  wykonanie  robót  budowlanych 
z Mateuszem Kühn, prowadzącym działalność  gospodarczą pod  firmą A&M 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mateusz Kühn z siedzibą w Krzyżanowicach. 
Wartość robót budowlanych: 1 296 054,30 zł. 
Planowany termin zakończenia robót: 30 kwietnia 2022 r. 
Zakres robót obejmuje: przebudowę konstrukcji jezdni, istniejących chodników 
wraz z wjazdami, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej, wykonanie oświetlenia ulicy (3 słupy oświetleniowe), przebudowę 
istniejącej kanalizacji i słupa oświetleniowego. 
W dniu 10 września przekazano wykonawcy teren budowy. 
W wyniku zapytania ofertowego, w dniu 10 września podpisano umowę na wyko-
nanie i montaż 2 tablic informacyjno-pamiątkowych z  Krzysztofem Sztuła, pro-
wadzącym działalność gospodarczą pod nazwą pracownia Plastyki Użytkowej 
Krzysztof Sztuła z siedzibą w Rydułtowach. 
Wartość umowy: 2 091,00 zł. Wykonawca zamontował tablice. 
 
 
3. PRZEBUDOWA TERE�U PRZY ZBIOR�IKU WOD�YM 

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

Wykonawca robót budowlanych - Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany 
Artur Marcinek -  wykonuje następujące roboty budowlane: 
zbrojenie płyty fundamentowej budynku magazynowo–socjalnego, 
układanie warstw podbudowy ścieżki biegowej, 
układanie górnej warstwy konstrukcyjnej ścieżki dla rolkarzy, 
zabudowę obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem w rejonie ścieżki 
zdrowia. 
Termin wykonania robót budowlanych upływa 29 kwietnia 2022 r. 
Wartość umowy: 1 642 000,00 zł. 
 
4. ROZBUDOWA I MODER�IZACJA BUDY�KU URZĘDU MIASTA  

-  III ETAP 
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana wentylacja grawitacyjna pomiesz-
czeń wraz z ich malowaniem. Planowana inwestycja obejmuje: podłączenie po-
szczególnych pomieszczeń do istniejących przewodów kominowych, wykonanie 
nowych przewodów kominowych–wentylacyjnych i podłączenie do nich poszcze-
gólnych  pomieszczeń,  wyprowadzenie  przewodów kominowych  ponad  połać 
dachu na wysokość min. 1,0 m oraz wyposażenie ich w zadaszenia, zainstalowanie 
w istniejących oknach nawiewników okiennych. Przygotowywane są materiały do 
postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

5. PRZYŁĄCZE�IE BUDY�KÓW MIESZKAL�YCH �A OSIEDLU 
KAROLA DO CIEPŁOCIĄGU WRAZ Z ICH TERMOMODER�I-
ZACJĄ 

Wykonawca  robót  budowlanych  -  Przedsiębiorstwo  Usługowo  –  Handlowe 
„Ecomplex” Ewa Grinspek z  siedzibą w Łukowie Śląskim - wykonuje następujące 
roboty budowlane: 
• wykonywana jest więźba dla budynku nr 20, 
• wykonywane jest pokrycie dachowe budynków z blachodachówki, 
• układana jest okładzina elewacyjna z płytek, 
• trwają prace związane z wykonaniem nowych wylewek oraz podłóg 

parteru, 
• wykonywana jest instalacja elektryczna w wiatrołapach oraz na podda-

szach budynków, 
• wykonywana jest instalacja ciepłej i zimnej wody w budynkach, 

• montowana jest stolarka drzwiowa. 
 W dniu 25 sierpnia został podpisany aneks nr 4 na wykonanie robót dodatkowych 
związanych z wykończeniem poddaszy w budynkach nr 14, 16, 17, 19 i 20, doty-
czących odbudowy ścianek działowych, uzupełnienia podłóg po wymianie więźby 
dachowej i odtworzenia niezbędnej instalacji elektrycznej. W aneksie został rów-
nież przedłużony termin realizacji robót budowlanych do dnia 3 stycznia 2022 r. 
Wartość robót ujętych w aneksie nr 4 wynosi: 331 633,74 zł brutto. 
Termin realizacji zadania zgodnie z obowiązującą umową i aneksami: do dnia 3 
stycznia 2022 r. 
Wartość  umowy  na  roboty  budowlane  wraz  z  podpisanymi  aneksami: 
5 988 677,70 zł brutto 
 
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy na 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w dniu 25 sierpnia został 
podpisany aneks nr 3, zwiększający wynagrodzenie o wartość 1 160,72 zł do 
łącznej kwoty 20 786,42 zł brutto oraz przedłużający termin pełnienia w/w funkcji 
do dnia 3 lutego 2021 r. 
Z uwagi na wydłużony termin realizacji robót zawarto również stosowny aneks na 
pełnienie nadzoru autorskiego, zmieniający termin zawartej umowy. 
 
6. POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ W MIESZ-

KAL�YCH BUDY�KACH KOMU�AL�YCH 
 
Budynek przy u. Radoszowskiej 123  
Trwa rozliczenie inwestycji i przygotowanie dokumentacji do przekazania zarząd-
cy budynku. 
 
Budynek przy u. Barwnej 1 
Wykonawca robót, firma FOBUD prowadzi roboty związane z: 
murowaniem kominów ponad dachem oraz ich docieplaniem w strefie strychowej, 
prowadzeniem instalacji elektrycznych zasilania do mieszkań, 
wykończeniem pomieszczenia kotłowni i składu opału, tj. montaż osprzętu instala-
cyjnego, lamp oświetleniowych, ostateczne malowanie, wykończenie płytkami. W/
w prace prowadzone są w celu uruchomienia kotła węglowego, który będzie za-
opatrywał mieszkańców w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. 
W związku z koniecznością zapewnienia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt  ludzi  wentylacji  grawitacyjnej,  zgodnie  z  przepisami,  postanowiono 
o dostosowaniu istniejących przewodów kominowych na potrzeby ww. wentylacji. 
Konieczne jest oczyszczenie a następnie uszczelnienie metodą szlamowania. Ro-
boty te nie były przewidziane dokumentacją projektową. W związku z tym sporzą-
dzony zostanie aneks do umowy z wykonawcą. Z uwagi na fakt, iż na stan tech-
niczny i szczelność ww. przewodów miała wpływ prowadzona w tym obszarze 
eksploatacja górnicza, Miasto stara się o zwrot kosztów usuwania ww. szkód. 
Wartość umowy: 1 054 365,83 zł brutto. 
Termin wykonania 19 styczeń 2022 r. 
 
Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 103 a 
Trwa rozliczenie inwestycji i przygotowanie dokumentacji do przekazania zarząd-
cy budynku. 
 
Budynek przy ul. Plebiscytowej 37 
W dniu 24 września podpisano protokół odbioru końcowego. W ramach zadania 
Wykonawca robót, firma FACH-BUD wykonała: 
• docieplenie ścian; 
• docieplenie ościeży; 
• docieplenie dachów; 
• instalację odgromową; 
• wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi; 
• wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej; 
• montaż dwóch zadaszeń nad wejściami do budynku. 
Trwa rozliczenie inwestycji. 
 
Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 6,6a  
W dniu 24 sierpnia upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym 
na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie wykonania we-
wnętrznej instalacji gazowej, wentylacji budynku i wykonania przyłącza kanaliza-
cji deszczowej. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła 
firma DSW PROJEKT Sp. z o. o. z Chorzowa - na wartość 59 593,50 zł. Cena 
oferty  znacznie  przewyższała  kwotę,  jaką  zamierzano  przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. W związku z czym postępowanie zostało unieważ-
nione. W dniu 1 września po raz kolejny ogłoszono przetarg nieograniczony na 
wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Termin składania ofert upłynął 
w dniu 9 września. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty na wartość 10 
826,00 zł oraz 25 200,00 zł. Trwają prace komisji przetargowej. 

Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 28 
W dniu 24 sierpnia upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym 

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 

i URZĘDU 

za okres od  25 sierpnia 2021r. do 29 września 2021r. 
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na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie wykonania we-
wnętrznej instalacji gazowej i wentylacji. W wyznaczonym terminie wpłynęła 
jedna oferta, którą złożyła firma DSW PROJEKT Sp. z o. o. z Chorzowa - na 
wartość 59 901,00 zł. Cena oferty znacznie przewyższała kwotę, jaką Zamawiają-
cy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z czym postę-
powanie zostało unieważnione. W dniu 1 września po raz kolejny ogłoszono prze-
targ nieograniczony na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Termin 
składania ofert upłynął w dniu 9 września. W wyznaczonym terminie wpłynęły 
dwie oferty na wartość 6 900,00 zł oraz 27 306,00 zł. Trwają prace komisji prze-
targowej. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 49 i 70, budynek przy ul. Adama Mickiewicza 
6, budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 38,  
Trwają  prace  projektowe  wykonywane  przez  Studio  Architektury  Gamma 
Sp. z o. o. z Białegostoku. 
Termin opracowania dokumentacji dla termomodernizacji budynków upływa 10 
stycznia 2022 r. 
Wartość każdej z umów: 41 820,00 zł. 
 
Budynek przy ul. Raciborskiej 242, 244 i 427  
Dla każdego z budynków trwają prace projektowe wykonywane przez Studio 
Architektury Gamma Sp. z o. o. z Białegostoku. 
Termin opracowania  dokumentacji  dla termomodernizacji  budynków przy ul. 
Raciborskiej 242, 244 i 427 upływa 17 stycznia 2022 r. 
Wartość każdej z umów: 39 360,00 zł 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 49 i 78 
W dniu 24sierpnia upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym 
na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. 
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma DSW PRO-
JEKT Sp. z o. o. z Chorzowa na kwoty odpowiednio: 
1) dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 – 59 286,00 zł, 
2) dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 78 – 58 917,00 zł, 
Cena  oferty  znacznie  przewyższała  kwotę,  jaką  zamierzano  przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. W związku z czym postępowanie na przedmioto-
wym zadaniu zostało unieważnione. W dniu 1 września po raz kolejny ogłoszono 
przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. 
Termin składania ofert upłynął w dniu 9 września. 
W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty: 
dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w przedziale cenowym od 30 200,00 zł do 
97 170,00 zł, 
dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 78 w przedziale cenowym od 17 600,00 zł do 
84 870,00 zł. 
Trwają prace komisji przetargowej. 
 
7. MODER�IZACJA BUDY�KU SZKOŁY PODSTAWOWEJ �R 2 
Powołano komisję przetargową, która opracowuje stosowną dokumentację na 
wybór wykonawcy robót dla  I etapu realizacji zadania związanego z modernizacją 
budynku szkoły. Planuje się wykonanie robót związanych z adaptacją części parte-
ru na oddziały przedszkolne oraz wykonanie instalacji hydrantowej w całym bu-
dynku. Powstaną 4 oddziały mieszczące po 25 dzieci oraz 1 oddział mieszczący 20 
dzieci. Powstanie nowa klatka schodowa dostosowująca obiekt dla osób niepełno-
sprawnych. Wartość kosztorysowa zadania dla I etapu wynosi 3 122 800,00 zł 
brutto. 
 
8. UTWARDZE�IE TERE�U PRZY UL. W. KORFA�TEGO. 
Wykonawca robót – Roles S. C. Zakład usług wodociągowo - kanalizacyjnych 
Gierucki L. Michna J. przystąpił do wytyczenia zakresu robót w terenie. 
Wartość umowy: 212 290,66 zł brutto 
Termin zakończenia robót budowlanych: 9 listopada. 
 
9. BUDOWA PIŁKOCHWYTU �A BOISKU   TRE�I�GOWYM 

ORAZ MODER�IZACJA �AGŁOŚ�IE�IA �A STADIO�IE 
MIEJSKIM „�APRZÓD”  

Wykonawca, Sport-Transfer Sp. z o.  o. siedzibą w Myślenicach, w związku 
z podpisaną umową na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, złożył dokumentację budowy piłkochwytu. Termin uzyskania pozwo-
lenia na realizację robót upływa 29 października. Na boisku treningowym powsta-
nie piłkochwyt o długości 62 m i wysokości 5 m. 
Wartość robót budowlanych: 20 132,85 zł. 
Termin wykonania robót budowlanych związanych z budową piłkochwytu: 15 
grudnia. 
 
10. WYBIEG DLA PSÓW „PSI KWADRAT” PRZY UL. A. MICKIE-

WICZA —  BUDŻET OBYWATELSKI 2021 
W dniu 27 września wykonawca Bruki Trawiński Sp z o. o. rozpoczął roboty 
budowlane. 
Termin realizacji zadania: do dnia 15 listopada. 
Wartość kosztorysowa zadania: 52 080,00 zł 

 
11. MODER�IZACJA DROGI OSIEDLE ORŁOWIEC OD BUDY�KU 

�R 76 DO BUDY�KU �R 94 
W dniu 27 sierpnia podpisano aneks do umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej z Piotrem Lilla prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ML 
DESIGN Piotr Lilla z siedzibą w Kończycach Małych, przedłużający termin opra-
cowania dokumentacji projektowej do 13 grudnia. Uzgodniono pozytywnie przed-
stawione rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia terenu oraz proponowa-
nej koncepcji drogi. Projektant do ponownego uzgodnienia przedstawił rozwiąza-
nia w zakresie koncepcji przebudowy muru oporowego. 
Wartość prac projektowych: 22 000,00 zł. 
 
12.  MODER�IZACJA BUDY�KU ŻŁOBKA – WI�DA W RYDUŁTO-
WACH 
W dniu 24 sierpnia dokonano odbioru końcowego zadania. 
 
13.  MODER�IZACJA OSIEDLA �A WZGÓRZU 
W związku z pojawiającym się problemem intensywnych deszczy dokonano po-
nownej analizy systemu odwodnienia zaprojektowanych dróg. Stwierdzono ko-
nieczność zapewnienia odwodnienia jednej z bocznych odnóg – od budynku nr 
144 do budynku nr 136. 
Uzyskane informacje na temat przebiegu niezinwentaryzowanego ciągu kanaliza-
cyjnego pozwoliły na jego dokładne zlokalizowanie, otwarcie, wprowadzenie 
kamery i ocenę stanu technicznego. Celem zdiagnozowania dalszego przebiegu 
systemu kanałów konieczne jest wybudowanie studni i wykonanie kolejnych 
inspekcji kamerą. Przeprowadzenie tych badań aż do potencjalnego odbiornika 
pozwoli na pełne odtworzenie systemu i zapewnienie odbioru wód deszczowych 
z ww odcinka drogi. W związku z koniecznością wykonania w/w prac wstrzymano 
rozpoczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. 
 
14.  POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ BUDY�KU 
KOMU�AL�EGO – OSIEDLE KAROLA 21 w RYDUŁTOWACH 
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 
15. MODER�IZACJA UL. �OWEJ 
W dniu 17 września podpisano umowę z Edytą Połomską prowadzącą działalność 
gospodarczą  pod  nazwą  Studio  Połomscy  Edyta  Połomska  z  siedzibą 
w Rydułtowach. W ramach umowy zostaną przygotowane dokumenty konieczne 
do  uzyskania  odstępstwa od  przepisów techniczno-budowlanych,  a  następnie 
uzyskane stosowne zezwolenie na przebudowę ul. Nowej. 
Wartość umowy: 10 000,00 zł. 
 
16. POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ RYDUŁTOW-

SKIEGO CE�TRUM KULTURY 
W dniu 27 września wykonawca robót budowlanych polegających na budowie 
instalacji fotowoltaicznej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury - Piotr 
Tumulka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELEKTROTUM PIOTR 
TUMULKA z siedzibą w Raciborzu - zgłosił gotowość odbiorową zadania. 
W budynku zabudowano system fotowoltaiczny o łącznej mocy 30,0 kW. 
W najbliższym czasie przeprowadzi się procedurę odbiorową. 
Termin realizacji umowy: 27 września. 
Wartość umowy: 112 733,90 zł. 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest Grzegorz Mrozek prowadzący działal-
ność gospodarczą pod nazwą „MROZEK GRZEGORZ DORADZTWO BUDOW-
LANE USŁUGI G. MROZEK" z siedzibą w Gaszowicach. 
Termin realizacji umowy: do dnia 29 października. 
Wartość umowy: 4 920,00 zł. 
 
17.  MODER�IZACJA UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 

Przygotowywane są materiały do określenia zakresu prac projektowych. 

 
18. BUDOWA PU�KTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL. OFIAR TERRO-

RU 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. 
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             Kartka z kalendarza  
                      Październik 
 
 
 
 
17 X 1849r. - w Paryżu zmarł Fryderyk Chopin, 

8 X 1910r. - zmarła Maria Konopnicka, 

12 X 1492r. - Krzysztof Kolumb odkrył nowy ląd, zwany 
później Ameryką, 

17 X 1817r. - zmarł Tadeusz Kościuszko, 

14 X 2003r. - kompozytor Henryk Mikołaj Górecki  
w katowickiej Katedrze otrzymał nagrodę „Lux ex Sile-
sia” - „Światło ze Śląska”, 

13 X 1875r. - w powiecie kluczborskim, w Jakubowicach 
urodził się pierwszy dyrektor szpitala w Rydułtowach - 
Georg Emil Nepilly, 

2 X 1954r. - zmarł Ludwik Konarzewski senior, założy-
ciel Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach, 

8 X 2004r. -zmarł dr Bolesław Lepiarczyk, instruktor 
ZHP, dyrektor rydułtowskiego szpitala, 

1994r. - w październiku cena „Kluki” wynosiła 5.000 zł., 

1997r. - przy ul. Ofiar Terroru otwarto oddział Banku 
Śląskiego, 

1999r. - przy ul. Tetmajera otwarto „praktykę lekarza ro-
dzinnego”; dokonały tego dr Bożena Konieczny - Freund, 
dr Czesława Szymiczek, dr Maria Malczewska i dr Maria 
Szulc, 

12 X - 61 urodziny obchodzi Koło Gospodyń Wiejskich 
w Radoszowach, 

24 X 2009r. - w historii ZHP w Rydułtowach po raz trze-
ci powstał Hufiec Rydułtowy, 

30 X 2009r. - pp. Henrykowi Machnikowi i Alojzemu 
Steblowi Rada Miasta nadała odznaki „Złote Grabie”, 

1 X 2010r. - Siostry Służebniczki  obchodziły 100 lecie 
przybycia do Rydułtów, 

14 X - Dzień Edukacji Narodowej, 

26 X 1997r. - zmarł instruktor ZHP Stanisław Tytko, ka-
pitan WP, drużynowy I DH im. Tadeusza Kościuszki  
w 1931r., 

28 X 2002r. - zmarł instruktor ZHP, kwatermistrz w la-
tach 1958-62, phm. Wiosna. 

 
.zebrał: Stanisław Brzęczek 

 

 W latach 1882 - 1910 transport węgla z Kopalni „Anna” 
do Rydułtów odbywał się kolejką linową od szybu „Chrobry” 
w Pszowie do specjalnego zbiornika obok dzisiejszego baru 
„Ekspres”, tam gdzie teraz jest parking. 
 
 Pierwszą siostrą zakonną, która rozpoczęła pracę w cha-
rakterze pielęgniarki w naszym szpitalu była Helena Sowiślak, 
siostra Aneta, było to w roku 1917. 
 Zakład Leczniczo - Zabiegowy tzw. „Żłobek" urucho-
miono w 1956r. 
 
 W 1913r. Rydułtowy zostały zelektryfikowane. 
 
 Pierwsza szkoła górnicza rozpoczęła działalność 1 paź-
dziernika 1945r., to obecny Dom Orkiestry. W 1959r. szkołę 
przeniesiono do nowo wybudowanego budynku przy ul. Oby-
watelskiej. 
 
 W październiku mija 121 lat od dnia, kiedy Siostry Słu-
żebniczki zamieszkały w naszym klasztorze. 
 
 W 1951r. Rydułtowy otrzymały prawa miejskie. 
 
 Budowę szpitala w Rydułtowach rozpoczęto w 1898r. 
Teren został zakupiony od Jana Rzytki. 

 

zebrał: Stanisław Brzęczek 

Ze starych zapisków 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów  
serdecznie zaprasza  

do zwiedzania  
„Szpitalnej Izby Pamięci” 

Prosimy o wcześniejsze  
ustalenie daty wizyty! 

Zapraszamy! 
 

Jak zmieniały się warunki techniczne i sprzętowe realizacji usług me-
dycznych w szpitalu w Rydułtowach w ciągu minionego wieku? Zachę-

camy do obejrzenia. Co ciekawe, wiele eksponatów, mimo obecnej 
małej wartości użytkowej, jest do dzisiaj sprawnych 
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Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dla-
tego chcielibyśmy zwrócić uwagę dorosłych Polek 
na konieczność wykonywania regularnych badań 
profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w za-
pobieganiu nowotworom. 
 

Planuję Długie Życie 
 
Rak piersi to najczęstsza choroba nowotworowa 
wśród kobiet. Głównym powodem, dla którego tak 
wiele kobiet nadal umiera na raka, jest zbyt późne 
wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już w zaawan-
sowanym stadium. Postęp medycyny, umiejętności 
polskich lekarzy i nakłady ministra zdrowia na spe-
cjalistyczną aparaturę stosowaną w diagnostyce i le-
czeniu onkologicznym sprawiają, że w zdecydowanej 
większości przypadków wczesne wykrycie raka piersi 
umożliwia całkowite wyleczenie. Dlatego warto regu-
larnie wykonywać badania diagnostyczne 
(mammografię, USG i samobadanie piersi). 
Największe ryzyko zachorowania na raka piersi doty-
czy kobiet w wieku od 50 do 69 lat – dlatego Panie 
będące w tej grupie wiekowej powinny robić mam-
mografię co dwa lata! Mammografia jest finansowana 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Trwa zaledwie 
kilka minut, a pacjentki, do których skierowany jest 
program profilaktyczny (czyli Panie w wieku 50 – 69 
lat) nie muszą mieć na nią skierowania ani specjalne-
go zaproszenia. Aby wykonać mammografię w ra-
mach programu, wystarczy zgłosić się do jednej z  

 
 
 

 
placówek, które realizują program. 
Wyniki badań dowodzą, że kobiety, które regularnie 
wykonują mammografię, dużo rzadziej umierają  
z powodu raka piersi. Mammografia to badanie, które 
za pomocą promieni rentgenowskich pozwala wykryć 
raka piersi we wczesnym stadium rozwoju – gdy le-
czenie jest dużo bardziej skuteczne. 
Panie, które ze względu na wiek nie uczestniczą  
w programie profilaktycznym, mogą wykonać bez-
płatne badanie piersi (mammografię lub USG) na 
podstawie skierowania wydanego przez lekarza spe-
cjalistę (ginekologa, onkologa) przyjmującego w ra-
mach ubezpieczenia zdrowotnego. O tym czy pacjent-
ka powinna mieć wykonane USG czy mammografię, 
decyduje lekarz. 
Ważnym elementem profilaktyki jest samobadanie 
piersi. Już od dwudziestego roku życia każda z Pań 
powinna regularnie badać piersi, a raz w roku takie 
badanie powinno być wykonane przez ginekologa, 
chirurga lub onkologa. 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/pazdziernik-
miesiacem-walki-z-rakiem-piersi12 

Październik miesiącem walki  
z rakiem piersi 
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W  tegorocznej edycji Akademii Aktywnego Rydułtowika 
2021 najmłodsza uczestniczka miała 9 lat, natomiast 
najstarszy uczestnik 92 lata. Nie ma limitów wieko-
wych, nie liczy się kondycja   -  każdy mógł wziąć 

udział w zajęciach i spędzić wolny czas w aktywny sposób. Akademia 
Aktywnego Rydułtowika „rozruszała mieszkańców Rydułtów i nie 
tylko. 
15.09.2021 
 

Z atrzymano dwie osoby z narkotykami. W nocy z wtorku na 
środę (14/15 września) dwaj mężczyźni zostali zatrzymani 
za posiadanie narkotyków. Jeden przez policjantów z Komi-
sariatu w Rydułtowach, drugi przez policjantów z Komisa-

riatu Policji w Pszowie. Policjanci z Komisariatu w Rydułtowach in-
terweniowali wobec mężczyzny, który w Rydułtowach na ul. Ofiar 
Terroru miał się rozbierać. Funkcjonariusze zastali częściowo rozebra-
nego 33-letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego, który zacho-
wywał się nieracjonalnie, z którym logiczny kontakt był utrudniony. 
Mężczyzna posiadał przy sobie woreczek strunowy z białym prosz-
kiem. Woreczek z zawartością zabezpieczono, natomiast mężczyznę 
zatrzymano. Teraz odpowie za posiadanie ponad 4 gramów substancji 
psychotropowej. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Pszowie nato-
miast podjęli interwencje wobec 4 osób, które przebywały w pojeździe 
marki alfa Romeo zaparkowanym na ul. Sportowej w Pszowie. U jed-
nej z osób policjanci ujawnili woreczek strunowy z białym proszkiem, 
który ukrył w swoich butach. Przy 18-latku ujawniono łącznie 6,5 
gramów substancji psychotropowej. 16.09.2021 
 

O dblaskami chcą 
zadbać o bezpie-
czeństwo senio-
rów.  P ieszy 

ubrany w ciemny strój jest 
widziany przez kierującego 
pojazdem z odległości około 
40 metrów, tymczasem ma-
jący na sobie elementy od-
blaskowe  -  nawet z odle-
głości 150 metrów. 18 wrze-
śnia na Stadionie Miejskim 
"Naprzód" w Rydułtowach 
odbyło się bardzo ważne 
wydarzenie o nazwie 
"Blaskowisko". Ważne, bo 
zwracające uwagę jak klu-
czowe jest noszenie odbla-
sków po zmroku. Wszystko 
zaczęło się od Akcji Moto-
serce czyli akcji promującej 
m.in. oddawanie krwi. Była 
także parada motocyklistów, dla dzieci malowanie twarzy i dmuchań-
ce. Był także Sznupek z policyjną eskortą. oraz stanowisko do znako-
wania rowerów elementami odblaskowymi. Nie zabrakło także pokazu 
pierwszej pomocy oraz ratownictwa drogowego. Po pełnym emocji 
show nastał czas na relaks w rytmie dobrej muzyki. Jako pierwszy 
wystąpił zespół Konstelacje z Krakowa, zaraz po nich na scenie poja-
wiła się Sabina Szewczyk z zespołem. Mimo nie sprzyjającej pogody 
zebrało się sporo fanów z którymi wokalistka zrobiła sobie selfie.  
W taneczne rytmy wprowadziła publiczność grupa Dżepetto Squad. 
Wieczór zakończyły występy zespołów: Patrick the Pan oraz Sonbird. 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym  
w przygotowanie Blaskowiska. Bez Waszej pomocy nie udałoby się 
stworzyć tego wydarzenia na taką skalę. 18.09.2021 

Ś 
wietna zabawa i sportowe wyzwania 
podczas SENIORADY. W  Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Rydułtowach seniorzy 
zmierzyli się ze sportowymi wyzwania-

mi. Zorganizowana w ramach  Rydułtowskiej 
Akademii Akademii Aktywnego Seniora 60+ 
impreza pod nazwą „Seniorada” cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. W sobotę w 
sportowych zmaganiach w hali sportowej SP1 
udział wzięło ponad 60 osób. Każdy zawodnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom, a 6 osób z naj-
lepszymi wynikami puchary. Wśród konkurencji znalazł się rzut piłką 
do kosza, podbijanie piłeczki ping-pongowej, rzut woreczkiem do 
wiaderka, tor przeszkód, rzut obręczą na pachołek i mini hokej. Na 
otwarciu senioraty była również senator RP Ewa Gawęda, która przy-
witała seniorów i życzyła im powodzenia w pokonywaniu sportowych 
wyzwań. 19.09.2021 

J uż po raz 10-ty odbył 
się Rodzinny Bieg 
Zakochanych w ra-
mach realizowanej 

kampanii "Postaw na rodzi-
nę". Mimo nie najlepszej 
pogody w minioną sobotę - 
18 września w biegu wzięły 
udział 24 pary. Najmłodszy-
mi uczestnikami była para 
bliźniaczek w wieku 4 miesięcy, a najstarszymi małżeństwo w łącz-
nym wieku 137 lat. Była także para, która brała udział w każdym bie-
gu od 10-ciu lat. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale  
i nagrody z rąk Zastępcy Burmistrza Marioli Bolisęga oraz Wiceprze-
wodniczącej Rady Miejskiej Barbary Wojciechowskiej. 21.09.2021 

B urmistrz Miasta Rydułtowy Marcin Połomski 21 września 
wręczył nagrody laureatom konkursu na logo 30-lecia sa-
morządności Rydułtów. W krótkiej rozmowie nagrodzeni 
podzielili się swoim procesem twórczym oraz inspiracją na 

finalny wygląd loga. Projekt graficzny Damiana Machnika nawiązuje 
do historii Rydułtów, która związana jest z kopalnią. Zaś Agnieszka 
Iwańska postanowiła z wizualizować herb Rydułtów w sposób bar-
dziej folklorystyczny. Zwycięskie logo Damiana Machnika towarzy-
szyć będzie wszystkim wydarzeniom związanym z obchodami 30. 
rocznicy samorządności Rydułtów w 2022 roku. Autor otrzymał na-
grodę w wysokości 700 zł. Zaś autorka loga wyróżnionego przez pu-
bliczność - Agnieszka Iwańska - otrzymała nagrodę w wysokości 200 
zł. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

EXPRESOWO  Z  ŻYCIA   MIASTA 
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sów! 21.09.2021 

D roga Główna Południowa wreszcie z decyzją środowisko-
wą. Jak ma przejść przez powiat wodzisławski? Wreszcie 
została wydana decyzja środowiskowa dla budowy Drogi 
Głównej Południowej. DGP ma połączyć Wodzisław Śl., 

Pszów Rydułtowy, Godów, Jastrzębie Zdrój oraz Pawłowice ze zjaz-
dem autostrady A1 w Mszanie. Pytanie na ile to realne i czy w powie-
cie wodzisławskim ktoś  -  po przebudowie DW 933  -  tej drogi jesz-
cze potrzebuje. 21.09.2021 

M ężczyzna w srebrnym samochodzie zaczepiał dzieci 
przed szkołą? - Zachowujemy czujność i ostrożność  -  
mówi dyrektorka SP2 w Rydułtowach. Wodzisławska 
policja sprawdza, kto próbował zaczepiać dzieci przed 

szkołą w Rydułtowach. Funkcjonariusze zostali poinformowani przez 
jednego z mieszkańców o podejrzanym mężczyźnie, poruszającym się 
srebrnym samochodem pod Szkołą Podstawową nr 2. W czwartek 16 
września, w Rydułtowach na ul. Radoszowskiej około 11.10 policja 
otrzymała zgłoszenie, iż w rejonie SP2, mężczyzna poruszający się 
srebrnym samochodem na wodzisławskich rejestracjach, zaczepia 
dzieci. Jakie kroki podjęła szkoła? „Zweryfikowałam te doniesienia  
i rzeczywiście w okolicach szkoły doszło do takiego zdarzenia. Popro-
siłam nauczycieli o to, aby przeprowadzili z dziećmi pogadanki. Wy-
chowawcy przesłali rodzicom wiadomości z prośbą o to, aby porozma-
wiali z dziećmi na temat kontaktów z obcymi osobami i żeby w miarę 
możliwości odbierali mniejsze dzieci ze szkoły  -  powiedziała Joanna 
Gapińska, dyrektorka SP2.” Według jej wiedzy, podejrzany mężczy-
zna może dopuszczać się czynów lubieżnych i obnażać się. Rekomen-
duje, aby dzieci w miarę możliwości do szkoły i ze szkoły chodziły 
grupkami zamiast samodzielnie. —  Na terenie szkoły są dwie portier-
nie, gdzie cały czas przebywa pracownik szkoły, a na ulicy przez jezd-
nię dzieci przeprowadzane są  przez tzw. Panią Stopkę. Do tej pory 
nikt nie zauważył nic podejrzanego, ale zachowujemy czujność  
i ostrożność  -  dodaje. Każdy kto cokolwiek wie na temat tego zdarze-
nia, proszony jest o kontakt z wodzisławską policją: 47 85 552 00 lub 
47 85 552 55. 23.09.2021 

B urmistrz Miasta Rydułtowy przypomina, iż niezamożni 
studenci z Rydułtów mogą otrzymywać z budżetu gminy 
stypendia - socjalne lub naukowe. Zasady udzielania sty-
pendiów dla studentów reguluje Uchwała Nr XXXVII-

I/305/05 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 sierpnia 2005 r. Wnioski  
o przyznanie stypendiów powinny wpłynąć do kancelarii Urzędu 
Miasta Rydułtowy w miesiącu lutym lub październiku. Formularze 
wniosków są dostępne na stronie internetowej miasta oraz w Urzędzie 
Miasta Rydułtowy. Szczegółowych informacji udziela Wydział 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy 
(tel: 0324537471). 28.09.2021 

P olicjanci i strażacy trenowali akcję ratowniczą w tunelu kole-
jowym w Rydułtowach. W sobotę, 25 września w tunelu 
kolejowym w Rydułtowach odbyły się ćwiczenia sztabowe 
pod nazwą „Tunel 21” W ćwiczeniach wzięli udział między 

innymi policjanci z Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego, a także z Od-
działu Prewencji w Katowicach oraz strażacy. Głównym celem ćwi-
czeń było sprawdzenie współdziałania i koordynacji służb oraz inspek-
cji w czasie sytuacji kryzysowej. Organizatorem przedsięwzięcia był 
Śląski Urząd Wojewódzki. Tematem ćwiczeń była akcja ratownicza 
oraz ewakuacja prowadzone w związku z zadymieniem oraz pożarem 
składu pasażerskiego w tunelu kolejowym w Rydułtowach. Ich głów-
ny cel polegał na sprawdzeniu współdziałania i koordynacji służb oraz 
inspekcji w czasie sytuacji kryzysowej, sprawdzenie zasad powiada-
miania i wymiany informacji o zagrożeniu pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w działaniach, jak również doskonalenie umiejętności 
organizacji działań ratowniczych i logistycznych w terenie.  29-
.09.2021 

R adny zaapelował o zlikwidowanie dzikiej noclegowni bez-
domnych w Rydułtowach. Podczas sierpniowej sesji Rady 
Miasta radny Wojciech Koźlik zwrócił uwagę na problem 
dzikiej noclegowni bezdomnych znajdującej się w Rydułto-

wach. Apelował o jej zlikwidowanie. Dzikie noclegowisko bezdom-
nych miało znajdować się między prywatnym domem a sklepem sieci 
Biedronka przy ulicy Raciborskiej w Rydułtowach. 01.10.2021 

M i a s t o 
pozyska-
ło teren 
p r z y 

Szybie Leon III. W dniu 
dzisiejszym Burmistrz 
Miasta Rydułtowy – 
Marcin Połomski podpi-
sał akt notarialny z 
Zarządem Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń 
S.A. w Bytomiu. Na 
mocy podpisanego dokumentu Miasto otrzymało prawo wieczystego 
użytkowania gruntu o ogólnej powierzchni 17 828 m2 oraz prawo 
własności 10 budynków. Przejęcie terenów ma wspomóc społeczny, 
gospodarczy, przestrzenny oraz finansowy rozwój Rydułtów. Miasto 
przy udziale funduszy norweskich zamierza zrewitalizować ten teren 
w celu poszerzenia oferty mieszkalnictwa oraz rozwoju nowych gałęzi 
przemysłu, które stworzą nowe, trwałe miejsca pracy. "Regiony i mia-
sta górnicze, takie jak nasze, są objęte procesem transformacji, przez 
którą chcemy przejść z jak najmniejszą szkodą, a wręcz korzyścią dla 
miasta i jego mieszkańców. Dzisiejsze podpisanie aktu notarialnego 
stanowi kamień milowy w tych działaniach, których podstawowym 
celem jest poprawa atrakcyjności Rydułtów, jako miejsca do życia  
i pracy."– powiedział Burmistrz na zorganizowanej z tej okazji konfe-
rencji prasowej. Prezes zarządu Janusz Gałkowski w wywiadzie 
stwierdził - "Przekazujemy w dobre ręce ten teren. Wiemy, że 
Miasto zagospodaruje je w najlepszy możliwy sposób."  Bur-
mistrz Miasta Rydułtowy dziękuje Radzie Miasta Rydułtowy za mery-
toryczną dyskusję i akceptacje przedstawionych planów przejęcia 
przedmiotowych terenów. 05.10.2021 

 

<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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Wspaniały dzień! 
4 października mieliśmy okazję pojechać na wspaniałą wycieczkę. Razem zwiedziliśmy Głogówek, urocze, śląskie  miasteczko,  
a następnie z Kędzierzyna Koźla popłynęliśmy przez śluzy na kanał gliwicki. Pogoda była piękna, humory dopisywały, muzyka 
grała...... cóż mogło brakować do pełni szczęścia! 
Dziękujemy bardzo prezesowi Heńkowi Machnikowi, naszym grajkom Jurkowi Adamczykowi i Henrykowi Sośnie, Klice Machni-
ka oraz organizatorowi eskapady Mariuszowi Steblowi. 

uczestniczka wydarzenia: Joasia Rusok   FOTO:  Henryk Chromik 
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 TAM GDZIE SŁYSZYSZ ŚPIEW....TAM IDŹ.... tam ludzie dobre serca mają! 13 września w restauracji „Villa” w Rydułtowach odbyło się 
spotkanie podsumowujące działalność zespołu TMRu w sezonie letnim. Jednym z uczestnikiem był dr inż. Henryk Kaletka, który złożył podzię-
kowanie za piękne występy zespołów na rydułtowskim rynku, nagrania ktył órych mogli oglądać wszyscy polscy seniorzy.  Życzył „..nowych sił 
twórczych i dalszych sukcesów w krzewieniu śląskiej tożsamości i kultury…”. Na zakończenie oczywiście na stojąco zaśpiewano wraz  
z Jerzym Latoniem piosenkę ‘Śląska Ziemio”. 
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W październikowym numerze “KLUKI” , różne tematycznie wiersze, trzech autorów : Teresy Jagiełło, Bartosza Mikołaja Ryszki i 

mojej skromnej osoby 

Z poetyckimi pozdrowieniami   
Ewa Wierzbinska-Kloska   

�ocna kołysanka 
 
Sen podchodzi na paluszkach, 
co raz bliżej jest…tuż… tuż… 
Za chwileczkę cię zaskoczy, 
więc szybciutko oczka zmruż 
 
Wtul się słodko do podusi, 
srebrny księżyc w oknie lśni 
i zagląda tak dyskretnie, 
czy ty już na pewno śpisz… 
 
Już zabawki na półeczkach, 
kolorowe mają sny. 
Lalka oczka też zamknęła 
w złotej sukni, jakby z mgły. 
 
Wtul się słodko… 
 
Ciemną nocką dobra wróżka, 
może zmienić każdy sen. 
Tak cichutko się przybliża, 
widać, już na ścianie cień. 
 
Wtul się słodko… 
 
Niebo całe rozgwieżdżone, 
blask ich ma tak wielką moc. 
Wyczaruje pył magiczny, 
by bajkowa była noc. 
 
Wtul się słodko… 
 

Teresa Jagiełło 
 

Oczekiwana jesień 
 
poczekaj na mnie jesienny kwiecie 
ty który palisz stęsknioną duszę 
poczekaj na mnie nim przyjdzie wrzesień 
który zadumą napełni czule 
 
poczekaj na mnie jesienny lesie 
przyjdę do ciebie o zwykłej porze 
i zakosztuję barwnych uniesień 
w każdym twym wzniosłym żywym 
kolorze 
 
poczekaj na mnie jesienny skwerze 
dodaj otuchy gdy przyjdzie pora 
czas zwolni trochę gdy pani jesień 
otuli sobą wszystko dokoła 
 
poczekaj na mnie jesienny świcie 
gdy dotkniesz znowu stóp moich 
szronem 
zabije serce rytmicznym biciem 
uziemię w tobie ciało zmęczone 
 
ty czekasz na mnie a ja na ciebie 
czas zbliża wszystko w nowy czar przeżyć 

droga jesieni ty wiesz najlepiej 
jak przemijanie w piękno przemienić 
 

20.08.2021  wiersz: © Bartosz Mikołaj Ryszka 
 

Leśna rozmowa 
 
spytaj się drzewa co dziś czuje 
jak dzień przeminął co tam słychać 
jak woda w środku dziś pulsuje 
i jak przemija leśna cisza 
 
jak ono światy wszystkie widzi 
za czym tęsknota wnętrza goni 
i czy też czasem się nie wstydzi 
kiedy dotyka kora dłoni 
 
spytaj się także o pogodę 
czy wiatr za mocno nie dotyka 
i gdy pluskają deszczu krople 
czy nie przeszkadza ich muzyka 
 
i spytaj także o uczucia 
czy drzewo w sobie miłość skrywa 
czy w lesie kwitnie przyjaźń bujna 
a może ważna tylko cisza 
 
idź więc na spacer z wnętrzem szczerym 
o co dziś spytasz co mu powiesz 
gdy piersią dotkniesz drzewa piersi 
uczuciem czystym ci odpowie 
 
 

22.02.2015   wiersz: © Bartosz Mikołaj Ryszka 
 

 
 
jeszcze 
 
zielenią się liście 
choć spadają już owoce 
z jarzębiny 
bociany prostują skrzydła 
do odlotu 
w lesie coraz ciszej 
leszczyna szeleści 
przyjaźnie 
ma w gościnie rudą pannę 
z przepiękną puszystą kitą 
zwaną Baśką 
jeszcze 
trochę lata w ogrodach 
i polanach 
na powitanie dumnej 
w nieco innych barwach 
jesieni 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 
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Honorata Sordyl, Jacek Molęda, Michalina Gałka - Nosiadek, 
Teresa Jagiełło, Anna Kusiak, Bartosz Mikołaj Ryszka, Andrzej 
Bizoń, Jolanta Walencik, Zdzisław Bednarek, Wioletta Budyn - 
to członkowie grupy Zwrotka - Rydułtowska Grupa Literacka, 
działającej przy naszej Bibliotece Publicznej już 20 lat  
 
W piątek (17.09.2021) spotkaliśmy się w naszej bibliotece  
z okazji 20-lecia Zwrotka - Rydułtowska Grupa Literacka. 20-
lecie obchodzone było w zeszłym roku, jednak sytuacja pande-
miczna nie pozwoliła na wspólne świętowanie.  
Spotkaniu towarzyszyła promocja almanachu, którego autorami 
są wszyscy członkowie grupy "Zwrotka" pt: "Wiersze spomię-
dzy regałów".  
W ten szczególny dzień nie mogło zabraknąć gości, życzeń  
i pochwał oraz radości, że wreszcie mogliśmy się spotkać. Jak 
jubileusz to musiał być i tort ufundowany przez Burmistrza Mia-
sta Rydułtowy Marcin Połomski  

20-lecie grupy „ZWROTKA” 
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Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9  
w Rydułtowach służą pomocą tel. +48 691 101 688  

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

W tych obecnych trudnych czasach dla kultury, gdy ponad rok za-
mknięte były wszelkie sale do ćwiczeń, domy kultury a nawet sale 
przy remizach strażackich, wielu obawiało się i słusznie, że amator-
skie zespoły regionalne, chóry, kluby nie przetrwają. Na szczęście  
w naszym regionie rybnicko-wodzisławskim i raciborskim ta przerwa 
nie spowodowała drastycznych zaników działalności wymienionych 
grup i większość przetrwała a nawet w okresie pandemii przestrzega-
jąc obowiązujące ograniczenia sanitarne, udało się zorganizować 
część imprez plenerowych. W tych działaniach niewątpliwie wyróż-
niało się nasze miasto, w tym nasze Towarzystwo Miłośników Ry-
dułtów. Przypomnę, że od maja do października 2020 roku zorgani-
zowaliśmy („Klika Machnika”) 4 koncerty plenerowe, 2 wycieczki 
regionalne i braliśmy czynny udział we wszystkich przedsięwzię-
ciach kulturalnych organizowanych przez miasto. Wspomagały nas 
zaprzyjaźnione zespoły z naszego miasta i sąsiednich miejscowości. 
Były to zespoły: „Czelodka”, „Dziewczynki Sprężynki”, „Mini Klar-
netki”, zespół młodzieżowy „The secret project”, „Rzuchowianki”, 
„Dzimierzanki”, „Gołężanki”, „Czyżowianki”, „Kokoszyczanki”, 
„Pszowiki” i  „Zespół tańca liniowego”. Podobnie było w tym roku 
bo w 6 koncertach, które zorganizowaliśmy w okresie lata gościliśmy 
w większości wymienione zespoły za wyjątkiem zespołu 
„Dziewczynki Sprężynki”, który niestety zaprzestał działalności a był 
chlubą senioralnych zespołów tanecznych. Za to mieliśmy zaszczyt 
oglądać  dodatkowo: zespół przedszkola nr 1, dynamiczny zespół 
„Dżepetto”, prawie wszystkich solistów „Czelodki”, liczny zespół 
Szkoły Muzycznej im. Pawła Świętego, Zespół młodzieżowy p. Ste-
fana Drożdżoka, „Bebiki”, „Trojak” z Czernicy, zespół muzyczny  

H. Sosny z solistami a także zespół jazzowy „Peleton” i w pełnym 
składzie zespół „Kokoszyczanki” w godzinnym kapitalnym koncer-
cie. Udało się to zorganizować, bo od wielu lat nasz zespół „Klika 
Machnika” współpracuje z zespołami, domami kultury, Kołami Go-
spodyń, stowarzyszeniami, klubami, prawie z całego w/w regionu. 
Bierzemy czynny udział  w organizowanych w miastach i wsiach 
imprezach poprzez śpiew, prezentacje, wystawy i stąd wzajemnie na 
organizowanych przez nas imprezach możemy gościć tyle różnorod-
nych zespołów. Ważne też jest, że w ramach projektu można było 
ująć poczęstunek dla zespołów za kwotę wyższą niż dotąd to bywało 
i pokryć koszty dojazdu części zespołów. To napawa optymizmem  
i przekonaniem, że Rydułtowy nadal będą liderować w ofercie kultu-
ralnej ukierunkowanej na różnorodne formy prezentacji działalności 
artystycznej zespołów wszystkich grup wiekowych. Raz jeszcze za 
pośrednictwem naszej gazety dziękuję wszystkim wymienionym 
zespołom za współdziałanie. Mimo ogromnego wysiłku organizacyj-
nego  i programowego związanego z przeprowadzeniem „Letnich 
koncertów na rynku miasta”, również i w tym roku uczestniczyliśmy 
czynnie w imprezach organizowanych przez naszych przyjaciół:  
w czerwcu występowaliśmy na „Święcie wianków” w Olzie, 30 lipca 
na imprezie plenerowej w Czyżowicach, 29 sierpnia koncertowali-
śmy w Rzuchowie na dożynkach sołeckich Rzuchowa, 11 września 
nie mogło nas zabraknąć na imprezie plenerowej przed czernickim 
zameczkiem a 24 września śpiewaliśmy w Dzimierzy na zaproszenie 
zespołu „Dzimierzanki” organizującego koncert dla lyseckich senio-
rów. Prawie z każdego koncertu w sąsiednich gminach publikujemy 
zdjęcia na facebooku w tym w części na naszej stronie fb i z ilości 
kliknięć  i wpisów można wnioskować, że nasz męski zespól cieszy 
się niemałą popularnością. Zachęcamy więc mężczyzn do wstąpienia 
do zespołu  -  telefon 604 388 354. 

H. Machnik 

Wzajemność w kulturze! 
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UWAGA   MIESZKAŃCY!!! 

Pomóżmy naszemu szpitalowi wpłacając dowol-
ną kwotę na konto Powiatowego Publicznego Za-

kładu 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 

 

Składamy najserdeczniejsze  
życzenia urodzinowe  

październiowym solenizantom!!  
A są to: 

1. Jan  Czogalik, 

2. Eugenia Habram, 

3. Adam Kała, 

4. Danuta Kałuża, 

5. Karol  Klimanek, 

6. Erwin Kosteczko, 

7. Łukasz Majer, 

8. Kornelia Newy, 

9. Engelbert Porembski, 

10. Zbigniew  Seemann, 

11. Stefania  Stebel, 

12. Dominika  Urbanek, 

13. Krystyna  Żurczak, 

PODZIĘKOWA<IA 
 

Serdeczne podziękowania uczestnikom 
uroczystości pogrzebowej, wszystkim bli-
skim, Przyjaciołom i Sąsiadom, Rodzinie,  
oraz wszystkim Delegacjom, którzy towa-

rzyszyli w ostatniej drodze  
:aszego Ojca 

 

     Ś.P. ROBERTA GRZYBKA 
 

oraz za złożone kondolencje składają:  
 

Córki z Rodzinami 
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W dniu 20 września 2021 r. –w Ogólnopolskim Dniu 
Przedszkolaka odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do 
użytkowania nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw 
w Bogunicach. Plac zabaw przeznaczony jest dla przed-
szkolaków oraz najmłodszych mieszkańców miejscowo-
ści Bogunice, jednocześnie mamy nadzieję, że urządzenia 
znajdujące się tam  obudzą w dzieciach „głód ruchu”. 
Plac zabaw daje możliwość korzystania z niego podczas 
godzin pracy przedszkola, ale będzie również dostępny 
dla wszystkich dzieci pod okiem opiekunów po zakończe-
niu pracy przedszkola . 
Dzień przedszkolaka to radosne wydarzenie dla każdego 
z naszych podopiecznych. W tym dniu staramy się, aby 
na twarzach dzieci gościł uśmiech i zadowolenie. Tego 
uśmiechu w tym roku na pewno nie zabrakło w przed-
szkolu w Bogunicach. Niezwykle Nam miło, że otwarcie 
placu zabaw mogło się przyczynić się do tego i stało się 
dodatkową okazją aby wspólnie świętować ten dzień. 
W dniu otwarcia placu zabaw przedszkole odwiedzili 
przedstawiciele Urzędu Gminy w Lyskach Pani Milena 

Karkut oraz Dyrektor GZOPO- pan Bogusław Adamczyk, 
którzy wspólnie z dziećmi uroczyście przecięli symbo-
liczną wstęgę otwarcia. 
Zespół Szkolno Przedszkolny w Lyskach posiada place 
zabaw przy każdym swoim przedszkolu. Bardzo się  
z tego cieszymy, ponieważ ruch w dzisiejszych czasach, 
w których dzieci spędzają bardzo dużo czasu przed lapto-
pem, telefonem lub tabletem jest niezwykle ważny dla 
Naszych dzieci. Aktywność fizyczna dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym oraz szkolnym poprawia ich kondycję 
fizyczną i umysłową, odpowiada za prawidłowy rozwój 

„W zdrowym ciele zdrowy duch „ 
Otwieramy nowy plac zabaw w Bogunicach  
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postawy, a nawet może zmniejszyć stres oraz uodpornić 
ich na krytykę. Wszystkie te rzeczy będą mieć odzwiercie-
dlenie w dorosłym życiu Naszych dzieci, dlatego warto 
obudzić w nich chęć i zapał do takiej aktywności. 

Oliwia Jezusek 

W dniach od 2 do 5 września na Łowisku w miejscowości 
Pstrążna odbyły się XXII Zawody Karpiowe o Puchar 
Wójta Gminy Lyski. W zawodach wzięło udział 14 drużyn 
z Polski oraz z Czech. 
W czwartkowe popołudnie wśród uczestników zawodów 
rozlosowano stanowiska, na których to wędkarze przez 4 
dni rywalizowali o zwycięstwo. Każdy drużyna składała 
się z 2 osób. W dniu 2 września o godz. 21:05 na stanowi-
sku nr 1 wyciągnięto pierwszą rybę - karpia. 
Nad zawodami karpiowymi nadzór pełnił sędzia Pan Mi-
rosław Maciejewski, do jego zadań należało m.in. ważenie 
złowionych przez uczestników ryb. Ryby po zważeniu 
przez sędziego zostały wypuszczone od razu z powrotem 
do stawu zgodnie z zasadą „złów i wypuść”. Podczas tego-
rocznej edycji rybę udało się złowić na każdym stanowi-
sku co było ogromnym sukcesem dla uczestników XXII 

edycji Międzynarodowych Zawodów karpiowych. 
Podczas tegorocznej edycji złowiono łącznie 42 sztuki ryb 
– karpie i amury, o łącznej wadze 986,5 kg. 
Największa ryba jaka została złowiona podczas zawodów 
to karp o wadze 24,240 kg, jej łowca to Filip z Ostrawy 
(stanowisko nr 14), z kolei najmniejszą złowioną rybą 
podczas tegorocznych zawodów był również karp o wadze 
7,350 kg, który złowiony został na stanowisku nr 5. 
W niedzielę, 5 września o godzinie 12:00 odbyło się uro-
czyste zakończenie zawodów podczas którego wyłoniono 
zwycięzców oraz zostały wręczone puchary, dyplomy  
i atrakcyjne nagrody przez Wójta Gminy Lyski - Grzego-
rza Gryta, Gospodarzy zawodów oraz Sędziego Polskiego 

Związku Wędkarskiego - Mirosława Maciejewskiego. 
I miejsce na podium w XXII Międzynarodowych Zawo-
dach Karpiowych o Puchar Wójta Gminy Lyski wywal-
czyła drużyna z Ostrawy w składzie: Drahomir i Filip. Na 
II miejscu uplasowała się drużyna z Jastrzębia: Szymon  
i Łukasz natomiast miejsce III należało do wędkarzy  
z Brodna, zajęli je Anna i Mateusz. Jak nakazuje zwyczaj 
zawodów karpiowych zwycięzcy zostali oblani kubłem 
zimnej wody. 

Oliwia Jezusek 

XXII Międzynarodowe Zawody karpiowe o 
Puchar Wójta Gminy Lyski 
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Wrzesień był niezwykle bogaty w wydarzenia na 
świecie, w Polsce i w naszej małej Ojczyźnie, czyli 
na Śląsku. Przypomnę Afganistan, talibów i pa-
niczną akcję wycofywania się amerykanów i sojusz-
ników z kabulskiego lotniska. Ta akcja pokazała do-
bitnie klęskę całej doktryny zachodniej ukierunko-
wanej na demokratyzowanie krajów  muzułmań-
skich. Kolejną klęską kraje Zachodu ponoszą w wal-
ce z pandemią  koronawirusa bo okazuje się, że 30 % 
niby światłych ludzi nie chce się szczepić. Mamy 
konflikty europejskie i dotykające nas bezpośrednio. 
Czyli konflikt z Czechami o kopalnię węgla i elek-
trownie w Turowie co skutkuje karą nałożoną przez  
TSUE. Głupie jest tłumaczenie Rządu, że nie będzie-
my płacić – po prostu z należnej raty  Komisja  Eu-
ropejska odliczy nałożoną na Polskę karę, chyba że 
Rząd dogada się z Czechami i Czechy wycofają 
swoje roszczenia z TSUE. Kolejny choć moralnie 
bardzo wstydliwy  problem mamy na granicy z Bia-
łorusią i wojenkę z Komisją Europejską o pieniądze, 
wartości, sądownictwo. Wojenki, które pomagają  
w sondażach rządowi PiS, bo ponad 30% naszego 
społeczeństwa wierzy w propagandę, „że wszyscy 
chcą nas zniszczyć i wykorzystać”. Mamy też we-
wnętrzną wojnę o kształt oświaty, poważne obawy  
o kondycję służby zdrowia, czeka nas ogromne wy-
zwanie związane z energetyką, zmianami klimatu  
i zasadne jest pytanie, czy nie czas skończyć z wo-
jenkami, konfliktami, również na wewnętrznym po-
dwórku. Przebrnęliśmy ekonomicznie dość łagodnie 

najgorszy czas epidemii ale epidemia skutecznie za-
biła aktywność społeczną. Byłem na kilku spotka-
niach organizacji społecznych, którzy na walnych 
zebraniach podsumowali swoją działalność w 2020 
roku przyznając, że była znikoma lub wręcz  zerowa. 
To katastrofa nie tylko wizerunkowa tych organiza-
cji i cieszę się, że nasze Towarzystwo Miłośników 
nie zaprzestało działalności ani na jeden miesiąc. 
Ten rok naszej działalności obfituje w wydarzenia  
o których na bieżąco informujemy w naszej gazecie  
i poprzez internet. Nie jesteśmy zadowoleni tylko  
z jednej sprawy – małego zainteresowania udziałem  
Mieszkańców  w organizowanych kulturalnych im-
prezach. Jak to zmienić – na razie nie wiem, nie 
wiem też jak przyciągnąć młodsze pokolenie ale 
wiem, że próby będziemy czynić póki starczy nam 
sił. A działań i udział nasz w innych przedsięwzię-
ciach jest niemały wystarczy przeczytać wrześniowy 
kalendarz działań TMR.  

Wrześniowy harmonogram. 

05/09/   Karina-Pszów  obchody XVlecie „Pikotek” 
11/09/   Koncert na rynku miasta organizowany 
przez TMR godz. 15.00 
12/09/    występ Kliki Machnika przed Zameczkiem  
w Czernicy 
13/09/   TMR .Podsumowanie „Letnich koncertów” 
restauracja Villa godz. 16.00 
14/09/   Rozwóz kolejnego wydania Kluki 
16/09/   Spotkanie organizacji rydułtowskich w SR  
i OsN  godz.  17.00 — udział 
17/09/   biblioteka -Grupa Literacka Zwrotka godz.  
16.00  -  udział 
22/09/   Spotkanie Forum Organizacji Pozarządo-
wych  Niedobczyce  -  udział 
23/09/   Sprawy organizacyjne  - zaproszenia, Zarząd 
godz.  17.00  
24/25/09/   E- sprawozdania z Biurem Rachunko-
wym 
27/09/   Spotkanie towarzyskie Członków TMR  
w siedzibie  TMR  -  godz.  16.00 
29/09/   Wspólna próba z zespołem 
„Kokoszyczanki”  -   Kokoszyce OSP godz. 18.00 
30/09/    Redakcja „Kluki”  -  przygotowanie paź-
dziernikowego wydania. 

H. Machnik 

Moje  rozważania. 
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�iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Rydułtowy, ul. Tetmajera 150  
tel. 32 72 94 068,  32 72 94 933  

 

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach  
podpisanych kontraktów z �FZ 

 

Lekarza POZ, Ginekologiczno-położnicza, Dermatologiczna, Okuli-
styczna, Laryngologiczna, Leczenia bólu,    Neurologiczna, Urazo-
wo-ortopedyczna, Leczenia uzależnień, Medycyny paliatywnej, 
Hospicjum domowe,  

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach  

usług komercyjnych (odpłatnych)   


