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31 lipca na rydułtowskim Rynku odbyło się już drugie spotkanie z cyklu „Śpiewaj z nami Miłośnikami przy kuflu piwa”. W imprezie  
wzięły udział oprócz naszej Kliki,  zaprzyjaźnione zespoły z Kokoszyc i zespół tańca liniowego z Pszowa. Honorowymi gośćmi był 
Burmistrz naszego miasta p. M. Połomski z Małżonką oraz Członek Zarządu Powiatu p. Kornelia 1ewy. Bawiło się wielu emerytów 
SITG z Alojzym Steblem na czele, Członkowie chórów, nasi Członkowie z p. Prezes Alicją Pawełek na czele, Redaktorzy Kluki p. 
Ewa Wierzbińska-Kloska i Bernadeta Oślizły, przedstawiciele naszego szpitala i wielu, wielu innych.    

FOTO:  B. Oślizły 
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Ich nazwy często bawią, dziwią lub zaskakują… Genialne w 
swej prostocie, energetyczne dania śląskie zasługują na odświe-
żenie. Ile z nich znaliście? Sprawdźcie się! 
 
1. Poleśniki (polyśniki) – to moja ulubiona potrawa wojewódz-
twa śląskiego, pochodząca z Beskidów! Zdecydowanie zakocha-
łam się w niej od pierwszego… spróbowania. Poleśniki to rodzaj 
placków ziemniaczanych, które mogą być zapiekane na liściach 
z kapusty i w takiej wersji udało mi się ich spróbować. Potrawa 
ta jest dosyć tłusta, podawana z gęstą śmietaną. Poleśniki mogą 
być zapiekane podwójnie, najpierw przez 45 minut pieczone jest 
ziemniaczane ciasto, następnie krojone na kawałki, zalewane 
śmietaną i ponownie zapiekane w piecu. Palce lizać! Poleśników 
próbowałam w Agroturystyce Na Uwietrzu i bardzo je polecam! 
 
2. Kubuś – potrawa postna z terenu trójwsi beskidzkiej 
(Istebna, Koniaków, Jaworzynka). Jej podstawą są ziemniaki 
sparzone zagotowanym mlekiem. Dania śląskie są dosyć tłuste, 
również kubusia zapieka się ze śmietaną. Opcjonalnie można na 
wierzch zetrzeć jabłka, a po upieczeniu polać danie słodką śmie-
taną i posypać cukrem. Nie wiadomo dlaczego danie to nazywa 
się kubuś. 
 
3. Harynki – ogólnie nazywa się tak śledzie w województwie 
śląskim, jadane głównie w dni postne. 
 
4. Bachora – kolejne bardzo ziemniaczane danie województwa 
śląskiego (kuchnia góralska). Tym razem jednak jednym ze 
składników, oprócz surowych ziemniaków, są kawałki mięsa. 
Farszem z przyprawami jest wypełniane jelito, które następnie 
wiąże się mocno i taką „kiełbasę” układa się w brytfannie. Danie 
zalewa się tłuszczem, np. stopionym smalcem i piecze. Po wyję-
ciu z piekarnika bachora powinna mieć piękny, brązowo-złoty 
kolor. 
 
5. Murzin – tradycyjny cieszyński wypiek podawany na śniada-
nie wielkanocne. Jest to ciasto drożdżowe, wypiekane w kształ-
cie bochenka chleba z kawałkami szynki, boczku lub białej kieł-
basy w środku. Murzin swoją nazwę wziął prawdopodobnie od 
mięsa wędzonego w beczkach, które było ciemne, mogło to być 
również związane z ciemnym wywarem, którym zabarwiało się 
ciasto. Znalazłam również informację, że dawniej murzina wyra-
biało się z razowej mąki pszennej z otrębami, dzięki czemu cia-
sto miało ciemny kolor. Murzina wypieka się wyłącznie na Ślą-
sku Cieszyńskim i robi się to do tej pory. Istnieją dwie wersje 
tego ciasta – męska i damska. Pierwsza jest wytrawniejsza, a 
druga słodsza i delikatniejsza. Zdecydowanie bardziej smakowa-
ło mi ta druga, czyli gospodynie wiedziały dokładnie co robią 
różnicując ciasto  
 
6. Krupniok – to śląska odmiana znanej szerzej w Polsce ka-
szanki. Jest to jedno z podstawowych dań kuchni śląskiej, od 
2016 roku certyfikowane unijnym oznaczeniem „Chronione 
Oznaczenia Geograficzne”. Krupniok wypełniony jest kaszą, 
podrobami, siekaną cebulą i przyprawami. Bardzo ważnym 

składnikiem jest również krew, która nadaje specyficzny smak 
temu daniu. W niektórych miejscach w województwie śląskim 
możecie spróbować krupnioka podanego w bardzo nowoczesny 
sposób, np. w Szybie Maciej w Zabrzu. 
 
7. Prażucha ze spyrkami – danie kuchni Beskidów, którego 
głównym składnikiem jest mąka z otrębami. Górale śląscy i ży-
wieccy przygotowują je w taki sam sposób od wieków. Mąka 
prażona jest na złoty kolor, a następnie zalewa się ją wrzątkiem. 
Woda musi wsiąknąć w mąkę aż do powstania masy, którą wy-
kłada się mokrą łyżką na talerze. Masa nie przylega do łyżki, 
dzięki czemu tworzą się małe kluski. Prażuchę podaje się ze 
skwarkami z boczku wędzonego, zwanymi na Śląsku spyrkami. 
Można to danie jeść zarówno rano jak i wieczorem, jest ono 
bardzo syte. 
 
8. Placki na blaszi – produkt wpisany na listę tradycyjnych pro-
duktów województwa śląskiego, danie kuchni beskidzkiej. Są to 
placki ziemniaczane, które podaje się zwykle na ciepło ze spyr-
kami, czyli skwarkami albo ze śmietaną (czasem z cukrem lub 
miodem). Dania śląskie bardzo często opierają się na ziemnia-
kach ze względu na dużo trudniejszą dostępność zboża na tam-
tych terenach. Ziemniaki są do tego bardzo syte, więc łatwiej 
było nimi nakarmić rodzinę. 
 
9. Parzybroda – to bardzo gęsta zupa z kapusty przygotowywa-
nej na słodko, z wyraźnie wyczuwalnymi kawałkami ziemnia-
ków i mięsa. Można ją również podawać w wersji uboższej bez 
mięsa. Jej przygotowanie jest bardzo proste i nie wymaga ona 
długiego poszukiwania składników, dlatego stała się bardzo po-
pularnym, jednogarnkowym daniem w województwie śląskim. 
 
10. Rolada śląska – najpopularniejsza potrawa kuchni śląskiej, 
bardzo często podawana jako danie główne niedzielnych obia-
dów. Oryginalny farsz rolady śląskiej składa się z kiełbasy ślą-
skiej, ogórka kiszonego, cebuli, boczku wędzonego lub wędzo-
nej słoniny, musztardy stołowej, soli i pieprzu. Farsz zawijany 
jest w udziec wołowy albo rozbef i najpierw przysmażany na 
patelni, a następnie duszony, aby uzyskać sos. Rolada śląska jest 
bardzo czasochłonnym i dosyć trudnym daniem, ale ponoć każ-
da szanująca się gospodyni w województwie śląskim potrafi ją 
zrobić. Istnieje coraz więcej wariacji na temat rolady śląskiej, 
bardzo często eksperymentują z nią restauracje. Ja miałam oka-
zję nie tylko spróbować tradycyjnej rolady, ale również ją zro-
bić. Dodatkami do naszego dania były kluski śląskie i czerwona 
kapusta (modro kapusta), o której przeczytacie poniżej. Sami 
możecie sprawdzić czy trudno zrobić to danie – łapcie przepis 
na roladę śląską! 
 
11. Modro kapusta – kapusta czerwona przygotowywana na 
słodko. Jest to poszatkowana kapusta gotowana w garnku, do 
której dodaje się cebulę, poszatkowane jabłko i skwarki z bocz-
ku wędzonego. Można do niej dodać kwasku cytrynowego, by 
kapusta zachowała swój kolor, ale nie powinno się dolewać do 
niej znanej wszystkim przyprawy w płynie…maggi. Najlepiej 
doprawić kapustę pieprzem, solą i goździkami. 
 
12. Kanapki ze śledziem – cieszyńskie kanapki ze śledziem są 
ponoć niepowtarzalne w smaku i kto spróbuje ich raz wraca po 
nie przy okazji wizyty w Cieszynie. Niestety, nie udało mi się 
ich spróbować, bo sklep, w którym na co dzień zaopatrują się w 

Śląski łobiod, czyli 22 dania śląskie, 
 których nie znaliście 

(dania z terenu województwa śląskiego) 
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nie mieszkańcy miasta i turyści, był zamknięty. Kanapki cie-
szyńskie ze śledziem są tak popularne, że często zostają wyprze-
dane przed godziną 12.00 w dzień. Obiecałam sobie, że następ-
nym razem ich spróbuję i wtedy na pewno dam wam znać o mo-
ich odczuciach! PS Najpopularniejsze kanapki ze śledziem do-
staniecie w sklepie Społem w Cieszynie. 
 
13.  Kwaśnica – góralska zupa na wywarze mięsnym, np. 
gotowana na żeberku albo świńskim ryju. Jej głównym składni-
kiem jest kapusta kiszona, a pozostałymi składnikami są grzyby, 
ziemniaki i przyprawy, m.in. liść laurowy czy majeranek. W 
sierpniu w Żywcu odbywa się Światowy Festiwal Kwaśnicy! Ja 
za to próbowałam tej zupy w Starej Karczmie w Jeleśni. 
 
14. Wodzionka (brotzupa) – zupa z chlebem z dodatkiem ma-
sła lub smalcu, a także czosnku. Wszystkie te składniki zalewa-
ne są wrzątkiem. Wodzionka to symbol oszczędności, ale i biedy 
mieszkańców województwa śląskiego. Niegdyś była jedzona o 
każdej porze dnia, również, a nawet przede wszystkim na śnia-
danie. Wykorzystuje się do niej czerstwy chleb, więc można się 
domyślić, że powstała, by nic w gospodarstwie się nie marnowa-
ło. Była jedzona zarówno wśród chłopów jak i zamożniejszych 
warstw społeczeństwa. Obecnie, nadal przygotowywana jest w 
niektórych domach, chociaż nie jest już tak popularna jak kie-
dyś. 
 
15. Karminadle (karbinadle) – to śląska nazwa popularnych w 
Polsce kotletów mielonych. Przygotowywanie karminadli, po-
dobnie jak i innych mięsnych dań, związane było ściśle z popu-
larnymi niegdyś na Śląsku świniobiciami. Mięso uzyskiwane z 
uboju musiało wystarczyć na kilka miesięcy, więc gospodarstwa 
wykorzystywały każdą część tuszy wieprzowej. Z mięsa i tłusz-
czu świńskiego robiono, m.in. karminadle. 
 
16. Fitka – zupa z wody i włoszczyzny z ziemniakami, bez mię-
sa. Bardzo prosta w przygotowaniu. Inaczej nazywana jest 
„biedą” czy „pituchą”. 
 
17. Szpajza – bardzo popularny deser w województwie śląskim. 
Zwykle podawany był do stołu z powodu jakiejś specjalnej oka-
zji, w trakcie wesela czy komunii. Istnieje wiele odmian szpajzy, 
ale jej podstawowe smaki to czekoladowy i cytrynowy. Szpajza 
przypomina trochę w smaku mus, ale tak naprawdę jest to krem 
z jajek i cukru z dodatkiem żelatyny. Jest to dosyć lekki deser, 
chociaż całkiem słodki. Szpajza podawana jest w szklanych na-
czyniach i może być udekorowana, np. bitą śmietaną. Próbowa-
łam jej po raz pierwszy w życiu w Restauracji pod Prosiakiem w 
Tychach. Pzepis na polyśnik smakołyki smażone są z ciasta 
drożdżowego i wypełniane nadzieniem, np. dżemem albo czeko-
ladą. Tradycyjne pączki wysmażane są na słoninie, sadle lub 
maśle, a następnie posypywane cukrem pudrem. 
 
18. Cieszyńskie ciasteczka – deser typowy dla Śląska Cieszyń-
skiego. Cieszyńskie ciasteczka to mieszanka małych, koloro-
wych i wielosmakowych słodkości. Pieczenie ciasteczek cie-
szyńskich jest bardzo ważną tradycją, ponieważ opiera się na 
współpracy rodzin bądź zaprzyjaźnionych gospodyń, a także 
wymianie informacji w postaci tajnych składników czy przepi-
sów prababci . Wyrób ciasteczek jest bardzo czasochłonny, dla-
tego warto zaangażować do niego wiele osób. Te smakołyki 
przygotowuje się przeważnie na wesela lub święta, a ich recep-

tur jest prawdopodobnie tyle ile gospodyń domowych. 
 
19. Apfelstrudel (sztrudel z jabłkami) – to jeden ze słodkich 
deserów cieszyńskich, który tak naprawdę został zapożyczony 
od sąsiedniej Austrii. Apfelstrudel to po prostu ciasto z jabłkami, 
które podaje się w województwie śląskim na wiele sposobów, 
np. na ciepło z lodami waniliowymi czy na zimno z pomarań-
czami i bitą śmietaną. 
 
20. Kreple i krepliki – to po prostu pączki. Kreple były, są i 
będę popularne w całej Polsce. Te smakołyki smażone są z cia-
sta drożdżowego i wypełniane nadzieniem, np. dżemem albo 
czekoladą. Tradycyjne pączki wysmażane są na słoninie, sadle 
lub maśle, a następnie posypywane cukrem pudrem.  
 
21. Kołocz – śląskie, tradycyjne ciasto świąteczne. Zwykle po-
dawane jest na weselach, komuniach czy odpustach. Pierwotnie 
kołocz był wypiekany z masą makową lub serową i z posypką, 
obecnie można znaleźć wiele przepisów na kołocze z innymi 
nadzieniami, np. jabłkami czy budyniem. Kołocz wypiekany jest 
w prostokątnych blachach, w odróżnieniu od staropolskiego 
kołacza, który wypiekany był w kształcie koła. 
 
22. Buchta z masłem – to buła drożdżowa z masłem. Do ciasta 
przed wypiekiem dodaje się roztopionego masła. Jest to danie 
regionalne Beskidów i Śląska Cieszyńskiego. 
 
https://podrozeodkuchni.pl/2016/08/slaski-lobiod-czyli-22-
dania-slaskie-ktorych-nie-znaliscie/ 

 
Przepis na polyśniki 

 
Składniki: 
 
  2000 g ziemniaków 
    2−3 łyżki mąki 
    śmietana 
    jajko 
    sól 
    liście kapusty 
(opcjonalnie) 
 
Opis przygotowania: 
 
Surowe ziemniaki zetrzeć na tarce. Odsączyć z nich niewielką 
ilość wody. Dodać jajko, mąkę, posolić. Ciasto piec w formie 
placków na rozgrzanej blasze. Po upieczeniu smarować każdy 
placek gęstą domową śmietaną, nałożyć je na siebie. Podawać 
z herbatą z ziół (mięta, melisa, dziurawiec, lipa, biały bez). 
W innej wersji potrawy można piec poleśniki na listku kapusty: 
Ciasto z ziemniaków nałożyć na liść kapusty, przykryć drugim. 
Piec w piekarniku (trąbie, szabaśniku) z jednej strony, następ-
nie obrócić i piec z drugiej strony. Po upieczeniu polać gęstą 
śmietaną. Obie wersje poleśników można spożywać także ze 
skwarkami. 
 
https://www.slaskiesmaki.pl/potrawy/pokaz/512275/polesniki 
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„Wiele osób nie zasłania ust i nosa podczas podróży” – skarżą 
się sami pasażerowie. Międzygminny Związek Komunikacyjny 
reaguje. 

 

Od 1 sierpnia wejście do autobusu tylko przednimi drzwiami 

 

Sytuacja epidemiologiczna od miesięcy nie ulega znaczącej po-
prawie. Dlatego MZK, we współpracy z firmami przewozowy-
mi, robi wszystko, aby podróż autobusem była bezpieczna. Klu-
czowa jest ciągle dezynfekcja pojazdów (prowadzona już od 
marca), ograniczenie liczby pasażerów, a także zasłanianie ust i 
nosa – najlepiej maseczką higieniczną. Warto przypomnieć o 
dystansie społecznym w miejscach publicznych, m.in. na przy-
stankach. Minimalna odległość wynosi 1,5 metra. 

Aby przemieszczanie się autobusami było bezpieczne dla każde-
go pasażera, MZK podejmuje kolejne kroki. Od najbliższej so-
boty, wejście do autobusu będzie możliwe tylko przednimi 
drzwiami, tak aby kierowca mógł skontrolować, czy pasażer 
stosuje się do nakazów sanitarnych. Zasada „pierwszych drzwi” 
nie obowiązuje osób niepełnosprawnych, starszych mających 
problemy z poruszaniem się oraz rodziców z dziećmi w wóz-
kach. Nowe regulacje mogą być także sposobem na gapowi-
czów. Ich identyfikacja będzie łatwiejsza. 

Decyzja o zmianach zapadła najpierw na posiedzeniu Zarządu 
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, a następnie na 
Zgromadzeniu Związku (organ skupia delegatów wszystkich 
dziesięciu gmin tworzących MZK). Zmieniono Regulamin prze-
wozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej wprowadzając do 
niego stosowne zapisy. Decyzja zapadła bez sprzeciwu. Wszyst-
kie samorządy ją zaakceptowały. 

Regulamin, o którym mowa jest stosunkowo mało znany pasaże-
rom, choć znajduje się w każdym autobusie. Przypomnijmy 
więc, że zgodnie z jego zapisami (obowiązującymi już wcze-
śniej) kierowca, kontroler MZK lub ostatecznie policjant może 
wyprosić z autobusu osoby zagrażające bezpieczeństwu lub po-
rządkowi, mimo posiadania przez nie ważnego biletu. Chodzi 
m.in. o pasażerów nietrzeźwych, jadących bez maseczki, a także 
o osoby zachowujące się głośno lub wulgarnie. Mowa jest także 
o pasażerach nieprzestrzegających drastycznie higieny osobistej, 
co bywa bardzo uciążliwe dla pozostałych uczestników podróży. 

W trudnych przypadkach kierowca może zmienić trasę i podje-
chać autobusem pod komisariat policji. Wówczas za „podróż” 
zapłaci uciążliwy pasażer. 

Regulamin przewozu osób i bagażu, obowiązujący od 1 sierpnia, 
dostępny jest także na stronie internetowej MZK w zakładce 
„taryfa, regulaminy”:  

 

http://mzkjastrzebie.com/taryfa-regulaminy 

 

 

 

Zachęcamy samorządowców, pracowni-
ków urzędów miast, gmin i starostw, 
radnych oraz wszystkich mieszkańców 
naszego regionu do oddawania krwi w 
ramach akcji „Podziel się krwią w waka-
cje”. Przedsięwzięcie to realizowane jest 
przez Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 
przy wsparciu Ślaskiego Związku Gmin i 
Powiatów. Jego celem jest uzupełnienie 
zapasów krwi, które ze względu na czas 
wakacji i trwającą epidemię znacząco się 
uszczupliły. 

Gdzie i kiedy można oddać krew? 

W ramach wspólnej akcji zostaną zorganizowane mobilne punkty pobo-
ru krwi w wybranych gminach województwa śląskiego. Jednocześnie 
przypominamy, że krew można też oddawać od poniedziałku do piątku 
przez całe wakacje w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Katowicach (godziny otwarcia i adres dostępne 
tutaj). 

W ramach akcji w najbliższych dniach zaplanowano pobór krwi w na-
stępujących gminach: 

4 sierpnia, wtorek – Katowice, Silesia City Center, godz. 11.00–15.00, 

7 sierpnia, piątek – Mikołów, Rynek, godz. 8.00–14.30, 

8 sierpnia, sobota – Chorzów, Park Śląski (rosarium), godz. 11.00–
15.00, 

11 sierpnia, wtorek – Czeladź, Rynek, godz. 11.00–15.00, 

11 sierpnia, wtorek – Toszek, Rynek, godz. 11.00–15.00. 

Powyższy harmonogram będziemy na bieżąco aktualizować. 

Cały kalendarz pobrań dostępny: https://rckik-katowice.pl/kalendarium 

W ramach akcji jest też możliwość zorganizowania dodatkowej akcji 
krwiodawstwa w gminie, która nie została uwzględniona w powyższym 
harmonogramie i kalendarzu – w tej sprawie należy kontaktować się z 
przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Katowicach, tj. Dział Organizacji i Marketingu tel. 32 20 87 
441, e-mail: marketing@rckik-katowice.pl. 

Kto może oddać krew? 

Krwiodawcą może być każda zdrowa osoba, która w ostatnim czasie 
nie podróżowała do innych krajów i nie miała kontaktu z osobą zakażo-
ną koronawirusem lub objętą kwarantanną. Krew i jej składniki mogą 
oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kg. 
Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać wymaganiom zdro-
wotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ujemnych skutków dla jego 
stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy krwi. 

OD 1 SIERP�IA WEJŚCIE DO AUTOBUSU TYLKO 
PRZED�IMI DRZWIAMI  

„Podziel się krwią w wakacje” – wspólna akcja 
RCKiK i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  
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Kandydat  
do tytułu ,Rydułtowika Roku 2019"  

 
11 lipca 2020 r. odeszła od nas druh-
na Anna Chłodek (87 lat), by śpie-
wać w „niebieskich chórach” – oso-
ba, która poświeciła swe życie służ-
bie drugiemu człowiekowi. Jako 
niezamężna, wspierała swojego brata 
ks. Konrada Chłodka, będąc jego 
gospodynią. Nigdy nie potrafiła 
przejść obojętnie obok kogoś, kto 
potrzebował pomocy.  
Ania, bo tak do niej się zwracano 
przez wiele lat swym głosem służyła 
w naszym rydułtowskim chórze 
„Cecylia”. Jej ofiarność nie ograni-

czała się tylko do śpiewu, ale również poświęcała swój czas na 
pracę w Zarządzie Chóru, zajmując się finansami jako Skarbnik. 
Kiedy walory głosowe nie pozwalały Jej na dalszy śpiew, zosta-
ła „Członkiem Wspierającym”, dzieląc się tym co miała, czyli ze 
swej skromnej emerytury cząstkę przekazywała na rzecz stowa-
rzyszenia. 
Pożegnaliśmy Ją 20 lipca 2020 r w kościele pw. św. Jacka w 
Radoszowach. Spoczęła na radoszowskim cmentarzu. Pozosta-
nie na zawsze w naszej pamięci. 

Antoni Tomanek 

 

 

 

 
 

 
 
 

Małgorzata Brzonkalik – Skowronek   

 
Urodziła się 12 listopada 1968 roku w Rydułtowach. Tutaj ukończyła Szko-
łę Podstawową nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące na Skalnej. Następnie 
studiowała filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukoń-
czyła również studia podyplomowe z zakresu Logopedii, Glottodydaktyki i 
Terapii Pedagogicznej oraz Socjoterapii. Pracuje jako pedagog szkolny w 
Szkole Podstawowej nr 4 w Pszowie. Była radną powiatu wodzisławskiego 
w kadencji 2010-2014 z listy Wspólnoty Samorządowej, członkiem Komisji 
Zdrowia i Komisji Rewizyjnej. Obecnie już drugą kadencję zasiada w Ra-
dzie Miasta Rydułtowy pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu w kadencji 2014-2018, a obecnie przewodniczy Komisji 

Polityki Społecznej. Jest także sekretarzem 
Miejskiej Komisji Rozwiązania Problemów 
Alkoholowych w Pszowie oraz członkiem 
Komisji Mieszkaniowej i Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Rydułtowach. Żona Piotra, mama 
Emilii i Pauliny. 

Małgorzata Brzonkalik – Skowronek od 20 lat 
pełni funkcję przewodniczącej Rodziny 
bł. Edmunda Bojanowskiego. To stowarzysze-
nie katolików przy Zgromadzeniu Sióstr Słu-
żebniczek NMP. Stowarzyszenie zajmuje się 
działalnością charytatywno–formacyjną mając 
pod opieką dzieci z rodzin potrzebujących na 
terenie miasta Rydułtowy, zwłaszcza parafii pw. Św. Jerzego. Opieką obję-
tych jest rocznie około 30 rodzin, co w perspektywie 20 lat daje pokaźną 
liczbę dzieci. Pani Małgorzata wraz z członkami stowarzyszenia organizuje 
pomoc doraźną w postaci ubrań, mebli, środków czystości. Corocznie pod-
opieczni uczestniczą w uroczystościach religijnych: adoracji przy żłóbku i 
wigilijce, wielkanocnym święceniu pokarmów, różańcu, majówce połączo-
nych z nabożeństwem majowym. Współorganizowała dla dzieci wycieczki 
profilaktyczno-turystyczne przy współpracy z Urzędem Miasta Rydułtowy. 
Współorganizowała od kilku lat i prowadziła Parafialne Festyny Rodzinne 
oraz wydawnictwa książek i koncerty parafialne. Jest także sekretarzem 
Rady Parafialnej od dwóch kadencji. Uczestniczyła w Miejskim Festiwalu 
Stowarzyszeń. Współpracowała od wielu lat z rydułtowskim hufcem harcer-
skim „Błękitne Niebo”. Wspólnie z Caritas Archidiecezji Katowickiej pro-
wadziła m. in. akcje „Tornister Pełen Uśmiechu” czy „Tak Pomagam” akcja 
zbierania produktów żywnościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia i 
Wielkanocy. Pani Małgorzata jest zaangażowana w działalność wolontaryj-
ną i ekumeniczną. Brała udział w Międzynarodowym Kongresie Ekume-
nicznym „Razem dla Europy” we Wrocławiu i Kongresie Stowarzyszeń 
Katolickich w Katowicach, czy konferencji naukowej poświęconej postaci 
bł. Edmunda Bojanowskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. 
Jana Pawła II w Lublinie, a pozyskane doświadczenia wykorzystuje w pracy 
w rydułtowskim stowarzyszeniu. Prowadzi prelekcje i pogadanki w przed-
szkolach, aby poszerzyć świadomość ważności prawidłowej wymowy 
wśród dzieci i ich rodziców. Publikuje materiały z zakresu logopedii w 
periodykach lokalnych i ogólnopolskich. W ramach działań pedagogicznych 
Małgorzata Brzonkalik – Skowronek prowadziła w Oratorium św. Józefa 
cykl spotkań z ciekawymi ludźmi m. in. SM Stellą Kuś, założycielką Rodzi-
ny bł. Edmunda Bojanowskiego, misjonarką w Kamerunie, dr Małgorzatą 
Gwaderą – adiunktem UŚ w Katowicach, bibliotekoznawczynią, zwłaszcza 
literatury dla dzieci i młodzieży, ks. drm Wiesławem Hudkiem muzykolo-
giem, archidiecezjalnym kapelanem organistów. Pani Małgosia regularnie 
organizowała karnawałowe bale bezalkoholowe, jej różnorodna działalność 
znana jest wielu rydułtowskim rodzinom. W Rydułtowach jest już kilka 
roczników dzieci, którym działania pani Małgorzaty i członków kierowane-
go przez nią stowarzyszenia pomogły lepiej funkcjonować i odnaleźć się w 
życiu rodzinnym, szkolnym i miejskim. W ramach działalności kulturalnej 
uczestniczyła w nagraniach audycji o Rydułtowach dla Radia eM. Ostatnio 
zorganizowała publikacje i promocje dwóch ważnych dla Rydułtów ksią-
żek. Pierwsza dotyczyła Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i jego 
pobytu w Rydułtowach (wydana w 2018 r.). W roku 2019 została wydana 
druga pozycja wydawnicza: „Znane i nieznane fakty z dziejów parafii św. 
Jerzego w Rydułtowach - w okresie od XVII w. do końca II wojny świato-
wej” - w opracowaniu Ingid Ciwis połączona z promocją i wykładem histo-
rycznym i mini koncertem w RCK. 

Pani Małgorzata Brzonkalik-Skowronek podjęła inicjatywę pomysłodawcy 
upamiętnienia bombardowania Rydułtów tablicą pamiątkową w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, jednak projekt będzie realizowany w ramach 
projektu przez TMR. Wiele z podejmowanych działań ma charakter cy-
kliczny np.: inicjatywy podejmowane we współpracy parafii z miastem na 
przestrzeni kilkunastu lat obejmują ponad 20 różnorodnych wydarzeń. Wpi-
sana w rok liturgiczny jest działalność stowarzyszenia, a w rok kalendarzo-
wy współpraca z Caritas. Z wiosną 2020 r. ze względu na Covid 19 aktyw-
ność została zawieszona lub ograniczona w aspekcie charytatywnym do 
działań o wymiarze indywidualnym, ale po zakończeniu pandemii wróci na 
poprzednie tory. 

(tekst pochodzący ze zgłoszenia kandydata) 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
(ks. Jan Twardowski) 

Zarząd Chóru w roku jubile-
uszowym 1998.  

Anna Chłodek siedzi jako 
pierwsza od prawej,  

obok dyrygent i prezes Kata-
rzyna Grzeszczak  

i Marta Jodłowiec.  
Stoją od prawej: Mirela Sto-

jer, Józef Gojny,  
Jan Jargoń, Jerzy 1owak, 

Rita Ferenc  
i Józef Ziętek. 
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Referat Inwestycji  
 
1. MODER�IZACJA ULICY OFIAR TERRORU 
 
Wykonawca  robót  Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  
„TRANSKOM” – Robert Białdyga Jaroszów realizuje roboty 
budowlane. 

Wykonano chodnik na ulicy Adama Mickiewicza strona lewa 
do budynku na skrzyżowaniu z ulicą Ofiar Terroru nr 70 oraz 
na ulicy Adama Mickiewicza strona prawa do budynku nr 1A. 
Wykonano roboty uszczelniające na istniejącej studni kanaliza-
cji deszczowej – wykonano zewnętrzną opaskę na styku studni 
i  rury  z  betonu  wodoszczelnego.  Dokonano  sprawdzenia 
szczelności studni i  istniejącego kanału sanitarnego w obrębie 
skrzyżowania przez PWiK Wodzisław Śl. Dokonano odpowied-
nich uszczelnień studni kanalizacji sanitarnej. 

Prowadzone są roboty związane z korytowaniem drogi odcinka 
I. 

W dniu 15 lipca 2020 r. zawarto aneks nr 1 na wykonanie robót 
dodatkowych obejmujących realizację kanalizacji deszczowej o 
długości 67,75 m oraz kanalizacji sanitarnej o długości 51,00 
mb. Wartość robót: 130 365,49 zł.    

Wartość robót budowlanych: 4 608 222,40 zł. 

Termin wykonania: 30.06.2021 r  
 
2. REWITALIZACJA  OSIEDLA  KAROLA  WRAZ  

Z UTWORZE�IEM MIEJSCA USŁUG SPOŁECZ-
�YCH PRZY ZBIOR�IKU WOD�YM MACH�I-
KOWIEC W RYDUŁTOWACH, w tym: 

 
1)   Przebudowa  terenu  przy  zbiorniku  wodnym 
„Machnikowiec" - utworzenie miejsca usług społecznych 

 W dniu 31.07 br. Wykonawca robót budowlanych zgłosił za-
kończenie robót i gotowość odbiorową. 
 
W dniu 05.08.2020 r. rozpoczęto czynności odbiorowe. 
 
Wartość umowy: 3 769 945,25zł. 
Funkcję Inspektora nadzoru na przedmiotowym zadaniu pełni 
Piotr Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 
Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak z 
siedzibą przy ul. Jurija Gagarina 4, 44-373 Wodzisław Śląski. 
Wartość umowy: 30 688,89 zł brutto. 
 
2) Rewitalizacja Osiedla Karola 

Wykonawca robót firma Celmar spółka z o.o. z Bytomia wyko-
nała 34 wjazdy do budynków. W trakcie realizacji są 2 wjazdy 
– wykonano brzeża, wykonywana jest nawierzchnia z kostki 

brukowej. Wykonano wzmocnienia podłoża w rejonie parkingu 
przy budynku nr 21, pozostała do wykonania podbudowa na 
tym zakresie. Wykonano przęsła ogrodzeniowe i furtki przy 
budynkach. W trakcie jest montaż bram przesuwnych. 

Na placu zabaw wykonano w 70% obrzeża betonowe. Zdemon-
towano urządzenia zabawowe do  regeneracji. 

Termin realizacji umowy: 30.11.2020. 

Wartość umowy:  3 000 153,10 zł. 

W etapie II wykonawca robót budowlanych firma Szczyrba s.c. 
z Rogowa wykonała chodniki przy budynku nr 17, 18, 19, 20 
od strony drogi dojazdowej do ogródków działkowych. Trwa 
realizacja 

Termin realizacji umowy: 30.11.2020 r. 

Wartość robót budowlanych: 593  916,08 zł. 

 

3.  PRZEBUDOWA  TERE�U  PRZY  ZBIOR�IKU 
WOD�YM „MACH�IKOWIEC" CELEM UTWO-
RZE�IA MIEJSCA USŁUG  SPOŁECZ�YCH  – 
ETAP II 

Trwają prace projektowe na opracowanie dokumentacji przebu-
dowy terenu przy zbiorniku wodnym "Machnikowiec" - utwo-
rzenie miejsca usług społecznych - etap II, realizowanym w 
procedurze zaprojektuj i wybuduj. 
Wykonawcą  jest  firma  Zakład  Produkcyjno-Remontowo-
Budowlany Artur Marcinek ul. Długa 61c, 44-373 Wodzisław 
Śląski. 

 
Terminy przedmiotu umowy: 

• uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z przekazaniem 
kompletnej dokumentacji i dokonanie jej odbioru do 
dnia 30 listopada 2020 r., 

• wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na użytkowanie do dnia 29  kwietnia 2022 r. 

Wartość umowy: 1 642 000,00 zł. 

• rozbiórki i demontaże: 

• wykonanie  niezbędnych  wycinek  roślinności 
(kolidujących z projektowanymi obiektami), 

• roboty budowlane: 

• budowa punktu widokowego (plac utwardzony), 

• budowa pochylni stanowiącej dojście do punktu widoko-
wego wraz ze ścianami oporowymi , 

• budowa schodów terenowych, 

• budowa/odbudowa (odtworzenie) budynku magazyno-
wo-sanitarnego w miejscu rozebranego budynku maga-
zynowego, 

• lokalna przebudowa skarpy (niwelacja terenu), 

• wytyczenie i oznakowanie ścieżek biegowych i rowero-
wych (crossowych), 

• wykonanie nawierzchni z kostki szlachetnej, 

• wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych (rolki, 
nartolorki) 

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 

i URZĘDU 

za okres od 16 czerwca 2020r. do 05 sierpnia 2020r. 
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• budowa/montaż  elementów  małej  architektury 
(urządzenia ścieżki zdrowia), 

• zamontowanie tablic informacyjnych przystosowanych 
dla osób niewidomych i słabowidzących (tablice wyko-
rzystujące pismo punktowe - pismo Brailla), 

• widownia (3 rzędy) w dolnej części starej widowni am-
fiteatru, 

• schody terenowe i połączenie utwardzonym dojściem ze 
ścieżką zdrowia, 

• instalacje elektryczne amfiteatru - 4 lampy parkowe, 

• złącze kablowe zapewniające dostęp do instalacji elek-
trycznej (gniazda wtykowe) dla realizacji imprez plene-
rowych. 

 
4.    ROZBUDOWA  I  MODER�IZACJA  BUDY�KU 
URZĘDU MIASTA 
 
Stan zaawansowania robót: 

- prowadzone są roboty związane z układaniem płytek cera-
micznych, 

- prowadzone są roboty związane z montażem instalacji sygna-
lizacji pożaru, 

- trwają roboty związane z utwardzeniem terenu przy budynku. 

W związku z koniecznością  wykonania robót dodatkowych 
zawarto aneks 3 na wartość 94 610,39 zł. 

Prowadzone są badania UDT przed wydaniem pierwszej decy-
zji zezwalającej na eksploatację urządzeń. 

Termin realizacji umowy do dnia 30.09.2020 r. 

Wartość umowy: 4 405 361,29 zł 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni „Mrozek Grze-
gorz doradztwo budowlane usługi G. Mrozek" z siedzibą przy 
ul. Pogwizdowskiej 37, 44 – 293 Gaszowice. 

Termin realizacji umowy: 30.10.2020 r. 

Wartość nadzoru inwestorskiego: 42 902,13 zł. 

 
5.    MODER�IZACJA ULICY ZYGMU�TA KRASIŃ-

SKIEGO 
Trwają prace budowlane. Z uwagi na płytko posadowione me-
dia w pasie drogowym konieczna jest zamiana wpustów ulicz-
nych na odwodnienia liniowe, w związku z czym przygotowy-
wane są kosztorysy pod roboty zamienne. 

 

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

W dniu 28.07 br. ogłoszony został przetarg na realizacje robót 
budowlanych związanych z termomodernizacją budynków na 
Osiedlu Karola oraz przygotowaniem pomieszczenia wymien-
nikowni w budynku nr 21. Termin składania ofert: 19.08.2020r. 

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

Trwają prace projektowe. 

Budynek przy u. Radoszowskiej 123 

W dniu 10.06.2020 r. podpisano z Panem Tomaszem Muzyczuk 
i Barbarą Muzyczuk prowadzącymi działalność gospodarczą w 
formie spółki cywilnej pod firmą EKOPROBUD z siedzibą 
przy ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów umowę na opra-
cowanie dokumentacji projektowej. 

Wartość umowy : 28 149,78 zł brutto 

Termin wykonania : 30.08.2020 r. 

Budynek przy u. Barwnej 1 

W dniu 10.06.2020 r. podpisano z Panem Tomaszem Muzyczuk 
i Barbarą Muzyczuk prowadzącymi działalność gospodarczą w 
formie spółki cywilnej pod firmą EKOPROBUD z siedzibą 
przy ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów umowę na opra-
cowanie dokumentacji projektowej. 

Wartość umowy : 28 149,78 zł brutto 

Termin wykonania : 30.10.2020 r. 

Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 103 a 

W dniu 10.06.2020 r. podpisano z Panem Tomaszem Muzyczuk 
i Barbarą Muzyczuk prowadzącymi działalność gospodarczą w 
formie spółki cywilnej pod firmą EKOPROBUD z siedzibą 
przy ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów umowę na opra-
cowanie dokumentacji projektowej. 

Wartość umowy : 28 149,78 zł brutto 

Termin wykonania : 30.08.2020 r. 

Budynek przy ul. Plebiscytowej 37 

W dniu 28.05.2020 r. podpisano z Panem Waldemarem Bobe-
rem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Studio 
Architektury Bober Waldemar Bober, 44-310 Radlin umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej. 

Wartość umowy : 30 504,00 zł brutto 
Termin wykonania : 30.07.2020 r. 
 

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

W dniu 6 lipca projektant złożył dokumentację projektową do 
siedziby Zamawiającego. Przygotowano zapytanie ofertowe na 
realizację robót budowlanych. Termin składania ofert upływa 
7.08.2020 r. o godz. 14:00. 

9. MODER�IZACJA BUDY�KU SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ �R 2 

W dniu 30.08.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w zakresie opra-
cowania  dokumentacji  projektowej  „Modernizacji  budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2” w Rydułtowach: 
wpłynęło 7 ofert cenowych o wartościach brutto od 76 260,00  
zł do 262 449,53 zł 
 
Trwa badanie ofert. 
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                    Kalendarium  
                     Sierpień 

 

17 VIII 1939 r. - w Warszawie zmarł Wojciech Korfanty, czło-
wiek, który doprowadził Śląsk do Polski, 

sierpień  1919 r. - początek walk w powiatach rybnickim i by-
tomskim, 

18 VIII 1885 r. - urodził się Ludwik Konarzewski senior - 
twórca rydułtowskiej szkoły plastycznej, 

10 VIII 2008 r. - zmarł Bogumił Pirogowicz - dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Rydułtowach, 

1 VIII 1914 r. - wybuch I Wojny Światowej, 

1 VIII 1944 r. - wybuch Powstania Warszawskiego, 

22 VIII 1584 r. - zmarł Jan Kochanowski, 

sierpień 1939 r. - rząd wydał rozkaz dla harcerzy o natychmia-
stowej likwidacji obozów harcerskich, 

2 VIII 1963 r. -  urodził się ks. Jacek Spyra - wikary parafii św. 
Jerzego w Rydułtowach, 

sierpień 1920 r. - wybuch II Powstania Śląskiego, 

30 VIII 2008 r. - na rydułtowskim rynku został odsłonięty obe-
lisk z okazji 700-lecia miasta Rydułtowy, 

30 VIII 2009 r. - otwarcie przedpogrzebowej Kaplicy Matki 
Boskiej Bolesnej, 

16 VIII 2010 r. - odbył się zlot stulecia Harcerstwa w Krako-
wie; w zlocie uczestniczyli harcerze naszego hufca ZHP oraz 
burmistrz wraz z sekretarzem miasta; byli obecni również se-
niorzy harcerstwa z naszego miasta, 

3 VIII 1908 r. - urodził się Marian Główka były komendant 
hufca ZHP Rydułtowy, przed II Wojną Światową, zmarł 17 
VIII 1975 r., 

14 VIII 1944 r. - w Rychwałdzie został powieszony dh Leopold 
Hałaczek, instruktor ZHP Rydułtowy, 

18 VIII 2016 r. - zmarła Danuta Miera (z domu Żarska), in-
struktorka ZHP Rydułtowy, członek Kręgu Starszyzny, 

25 VIII 1905 r. - urodził się I Komendant Hufca ZHP w Ryduł-
towach dh Ludwik Wacławek. 

 

zebrał Stanisław Brzęczek  

 

I�FORMACJA 

 

Składamy najserdeczniejsze  
życzenia urodzinowe  

sierpniowym solenizantom!!  
A są to: 

 
1. Róża Machnik 
2. Bernadeta Majer 
3. Józef Kubik 
4. Maria Paprotny 
5. Mariusz Stebel 
6. Leonard Stęchły 
7. Lucjan Szwan 
8. Jan Wojaczek 
9. Marcin Wojaczek 

ZAPROSZE�IE 

 

Cieszyńska firma przelała na konto TMRu darowiznę pieniężną  
dla DPS Gorzyce na środki ochrony. Zgodnie z ustaleniem z 
Dyrekcją DPS przesłaliśmy na konto DPS kwotę 25 501zł. For-
mą rozliczenia darowizny będą ksera faktur potwierdzające war-
tość darowizny. Jesteśmy dumni, że nasz TMR cieszy się takim 
zaufaniem firm i mogliśmy wspomóc tak znaczną kwotą DPS 
Gorzyce. 

Prezes TMR  

Henryk Machnik  

zaprasza wszystkich chętnych panów  

do wspólnego śpiewania  

z “Kliką Machnika”! 
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6 (udowodnionych naukowo) leczniczych właści-
wości octu jabłkowego 

Potocznie uważa się, że ocet to składnik diety, który ma za 
zadanie wyłącznie poprawić smak potraw, a spożywany w 
nadmiarze, może powodować dolegliwości żołądkowe. Oka-
zuje się jednak, że niektóre jego rodzaje mają także wiele 
właściwości leczniczych! Przoduje w nich ocet jabłkowy, któ-
rego dobroczynny wpływ na nasz organizm został udowod-
niony naukowo. 

Jeśli ocet jabłkowy, to tylko żywy! 
Ocet jabłkowy powstaje w procesie fermentacji octowej jabłek – 
w skrócie mówiąc, rozdrobnione owoce z dodatkiem drożdży i 
bakterii zalewane są wodą i pozostawiane na kilka tygodni w 
miejscu ze stałym dostępem tlenu. Przez ten czas zachodzą dwa 
procesy chemiczne – fermentacja alkoholowa oraz octowa, w 
efekcie których otrzymujemy gotowy produkt.  
Co ciekawe, dojrzewanie octu jabłkowego nie kończy się po 
rozlaniu go do butelek. Dobrej jakości ocet to ocet żywy, który 
nie został poddany procesowi pasteryzacji i filtracji. Dlaczego to 
takie ważne? Podgrzanie do wysokiej temperatury oraz przefil-
trowanie roztworu eliminuje z niego składniki odżywcze i mi-
kroorganizmy, którym ocet zawdzięcza swoje lecznicze właści-
wości. To właśnie dlatego produkt ten powinien “pracować” 
także po zabutelkowaniu.  

6 leczniczych właściwości octu jabłkowego  
Istnieje wiele badań naukowych, które potwierdzają prozdrowot-
ny wpływ octu jabłkowego na organizm człowieka.  
1. Zabija bakterie i grzyby 
Ocet jabłkowy zawiera w sobie bogactwo kwasu octowego, któ-
ry wykazuje właściwości antybakteryjne i antygrzybicze. Zapo-
biega np. namnażaniu bakterii E. coli oraz drożdżaków C. albi-
cans. Spożywanie tego produktu może więc nas uchronić od 
wielu chorób, powodowanych przez te szczepy. Roztwory octo-
we znajdują swoje zastosowanie także zewnętrznie. Nasączone 
nimi okłady można stosować na rany, grzybicę czy stany zapal-
ne skóry. Niektórzy twierdzą, że pozytywnie wpływa też na wal-
kę z trądzikiem, nie ma jednak mocnych dowodów, potwierdza-
jących tę tezę.  
2. Obniża poziom cukru we krwi i wspomaga leczenie cu-
krzycy  
Ocet jabłkowy regularnie powinny spożywać osoby, które chcą 
utrzymać niski poziom cukru we krwi, w szczególności diabety-
cy z cukrzycą typu 2. Zawarte w nim pektyny spowalniają bo-
wiem proces wchłaniania cukrów prostych. Badania dowodzą, 
że ocet jabłkowy poprawia ponadto wrażliwość komórek na 
insulinę. To właśnie dlatego produkt ten zalecany jest szczegól-
nie podczas jedzenia posiłków o wysokiej zawartości węglowo-
danów.  
3. Wspomaga odchudzanie i daje uczucie sytości  
Ocet jabłkowy poskramia nasz apetyt – gdy dodamy go do posił-
ku, na dłużej zachowamy uczucie sytości. Badania pokazały, że 
osoby, które spożyły danie o wysokiej zawartości węglowoda-
nów razem z octem jabłkowym, przez resztę dnia jadły o 200-
275 kcal mniej. A wszystko dlatego, że pozwala on na dłuższe i 
bardziej równomierne uwalnianie energii z pożywienia. Warto 
jednak pamiętać, że ocet nie jest cudownym środkiem na odchu-
dzanie – może jedynie wspomagać redukcję masy ciała, a klu-
czem do sukcesu jest racjonalna dieta i aktywny tryb życia.  
4. Obniża poziom cholesterolu i wspiera pracę serca  
Badania przeprowadzone na zwierzętach pokazały, że ocet win 

 
 
ny obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów – głównych wi-
nowajców wielu dolegliwości sercowych.Reguluje także ciśnie-
nie krwi.  To zaś w połączeniu z właściwościami  obniżającymi 
poziom cukru sprawia, że spożywanie octu jabłkowego może 
być jednym z wielu sposobów na profilaktykę chorób układu 
krążenia, np. miażdżycy.  
5. Jest naturalnym probiotykiem  
Ocet jabłkowy korzystnie wpływa na naszą florę bakteryjną w 
jelitach. Działa niczym naturalny probiotyk, uzupełniając braki, 
np. w przypadku biegunki, przewlekłego stresu czy wyjałowie-
nia spowodowanego przyjmowaniem antybiotyków. A warto 
wiedzieć, że prawidłowa flora bakteryjna ma niebagatelne zna-
czenie dla zdrowia człowieka. Wspomaga trawienie, stymuluje 
układ odpornościowy, a nawet zapobiega depresji!  
6. Zwalcza wolne rodniki – przyczynę wielu chorób 
Wolne rodniki nie są niebezpieczne – pod warunkiem, że zacho-
wana jest równowaga między nimi a występującymi w naszym 
organizmie antyoksydantami. Stres, zanieczyszczenie środowi-
ska czy nadużywanie alkoholu mogą jednak zaburzyć te propor-
cje, co stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Ocet 
jabłkowy zawiera w sobie przeciwutleniacze, które skutecznie 
wychwytują wolne rodniki i zabezpieczają komórki przed znisz-
czeniami, jakich mogą one dokonać. W ten sposób zmniejszają 
ryzyko zachorowania na nowotwory, udar, demencję oraz wiele 
innych schorzeń. 

Jak stosować ocet jabłkowy? 
Ocet jabłkowy jest doskonałą bazą dla dressingów i sosów, które 
możemy dodawać do sałatek warzywnych, a także do marynat, 
przetworów czy domowego majonezu.  
Jeśli chcemy codziennie korzystać z prozdrowotnych właściwo-
ści octu jabłkowego, warto włączyć go do swojej diety w formie 
roztworu. Aby go przygotować, wystarczy 1-2 łyżki octu wy-
mieszać w dużej szklance wody. Do tak sporządzonego napoju 
można dodać różne dodatki, np. miód, cynamon lub sok z cytry-
ny.  
Jeszcze raz warto jednak podkreślić, że najwięcej korzyści przy-
niesie nam picie octu nierafinowanego i niefiltrowanego. Takim 
produktem jest Naturalny ocet jabłkowy Racjonalni. Co ważne, 
wytwarza się go z całych owoców, wraz ze skórką i gniazdami 
nasiennymi, co gwarantuje mu zachowanie maksimum składni-
ków odżywczych i sprawia, że jest naturalnie mętny. Sam proces 
fermentacji trwa aż trzy miesiące i nie jest w żaden sposób przy-
spieszany, jak ma to często miejsce w przypadku octów maso-
wej produkcji.  

Czy można pić go codziennie?  
Ocet jabłkowy jak najbardziej może być stałym elementem na-
szej diety. Najlepiej pić go dwa razy dziennie, przed posiłkami. 
Wypijany rano na czczo poprawi apetyt i sprawi, że po dobrym 
śniadaniu długo będziemy mieć uczucie sytości.  
Czy to prawda, że ocet jabłkowy niszczy szkliwo i podrażnia 

żołądek?  
Zbyt duże spożycie octu jabłkowego może prowadzić do skut-
ków ubocznych – jednym z nich mogą być dolegliwości żołąd-
kowe. Mówi się, że kwas octowy może także powodować erozję 
szkliwa nazębnego. (6) Właśnie z tych powodów, jak we 
wszystkim, tak i w przypadku octu, warto zachować umiar i nie 
przekraczać zalecanych porcji.  
 
https://dziecisawazne.pl/6-udowodnionych-naukowo-leczniczych-wlasciwosci-
octu-jablkowego/ 



KLUKA 416/15 sierpień 2020  12 AKTUAL�OŚCI 

 

P odczas piknikowego spo-
tkania stowarzyszenia 
Moje Miasto Rydułtowy 
oraz seniorów biorących 

udział w projekcie Rydułtowska 
Akademia Aktywnego Seniora 60+ 
senator Ewa Gawęda przekazała 
symboliczny czek na ponad 192 tys. zł z programu Aktywności 
Społecznej Osób Starszych.  Senator Ewa Gawęda przekazała 
w imieniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
promesę na 192,9 tys. zł na ręce Marka Wystyrka, prezesa sto-
warzyszenia Moje Miasto. Celem Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-
2020 (ASOS) jest poprawa jakości i poziomu życia osób star-
szych. Różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, spor-
towe, warsztaty, integracja międzypokoleniowa, warsztat, 
uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności – to tylko niektóre 
z działań, które są realizowane w całej Polsce m.in. dzięki dofi-
nansowaniu z programu. To 40 mln zł rocznie. 08.07.2020 
 

S ą zmiany w naszych parafiach. Gdzie pojawią się nowi 
księża?.W tym roku zaledwie kilkudziesięciu kapła-
nów zmieni miejsce swojej duszpasterskiej posługi. – 
Ze względu na stan epidemii liczba ta jest zdecydowa-

nie niższy, niż miało to miejsce w poprzednich latach – wyja-
śnia ks. Jan Smolec, kanclerz katowickiej Kurii. Jakie roszady 
nastąpiły w parafiach w powiecie wodzisławskim? Dotyczą one 
jedynie dwóch placówek. Ks. Kamil Kiszewski, który do nie-
dawna posługiwał w parafii św. Pawła w Rudzie Śl.-Nowym 
Bytomiu przechodzi do parafii św. Jerzego w Rydułtowach. Z 
kolei tamtejszy wikary ks. Michał Kuś został posłany do para-
fii św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Rudzie Śl.-Wirek. Nato-
miast proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Wodzisła-
wiu Śl. ks. Henryk Latosi przeszedł na emeryturę. W związku 
z tym jego miejsce zajmie ks. Andrzej Cioska.  09.07.2020 
 

W  Rydułtowach auto-
bus zderzył się z 
osobówką. W sobo-
tę 11.07.2020 w 

Rydułtowach na ulicy Obywatel-
skiej doszło do wypadku drogowe-
go z udziałem samochodu osobo-
wego i autobusu MZK. Droga była zamknięta dla ruchu. Po-
szkodowane zostały dwie osoby podróżujące samochodem. 
Kierujący nim nie dostosował prędkości do panujących warun-
ków na drodze.  
 

B udował kościoły, a 
teraz buduje wspólno-
tę. W parafii Matki Bo-
skiej Uzdrowienia Cho-

rych w Rydułtowach od dwóch lat 
prowadzone są remonty i moderniza-
cje. Dla proboszcza najważniejsza 

była jednak integracja parafian. Nowe wejście do kościoła, od-
nowienie prezbiterium, zakup monstrancji i szat liturgicznych, 
a także nowa figura św. Michała Archanioła – to tylko kilka z 
dokonanych w ostatnim czasie zmian w parafii p.w. Matki Bo-
skiej Uzdrowienia Chorych na Orłowcu. – Mam co robić do 
emerytury – zapewnia proboszcz. Orłowiecka parafia liczy 
około 6700-6800 wiernych. To całkiem sporo. To również spo-
ro problemów do rozwiązania, potrzeb pomocy. Parafianie nie 
kryją pozytywnych zmian. – To jak niebo i ziemia. Teraz to 
mamy proboszcza, co do Kościoła zachęca, a nie odstrasza – 
komentują mieszkańcy Orłowca, podczas prac porządkowych 
w ogrodzie przed parafialnym odpustem. – Za poprzedniego 
proboszcza zaczęłam chodzić do kościoła do Rydułtów (św. 
Jerzego – red.). Ale teraz znowu chodzę do naszego – mówi 
nam jedna z parafianek.  
 

D uda wygrywa z Trzaskowskim w powiecie wodzi-
sławskim. Z prawie 20% przewagą. Powiat wodzi-
sławski zdecydowanie poparł Andrzeja Dudę. Pań-
stwowa Komisja Wyborcza podała właśnie dane ze 

wszystkich obwodów głosowania w naszym regionie. Andrzej 
Duda zdobył 46 tys. głosów, co dało mu 59,09% poparcie. Z 
kolei na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 31 849 uprawnio-
nych. W efekcie poparło go 40,91% wyborców.  13.07.2020 
 

C o z zalewaną 
u l i c ą  G e n . 
Maczka? Po 
ulwenych desz-

czach Nacyna tworzy roz-
lewisko, które obejmuje 
ulice Maczka, Św. Jacka i 
Radoszowską. Likwidacja 
tego problemu nie jest jednak prosta. Ostatnio kopalnia w ra-
mach usuwania skutków szkód górniczych utworzyła podwyż-
szenie drogi na betonowych płytach. To jednak rozwiązało pro-
blem tylko częściowo, bo już za nowym przejazdem z betonu 
teren znów opada i jest zalewany. Na razie problem nie został 
więc zażegnany, a mieszkańcy tego rejonu muszą dojeżdżać do 
posesji nadkładając drogi. Ulica Radoszowska jest obecnie 
przejezdna… do kolejnej ulewy. 
 

B udynki wodzisławskiego i rydułtowskiego 
szpitala już wkrótce wypięknieją. Trwa za-
krojona na szeroką skalę inwestycja modernizacji 
obiektów szpitalnych w Wodzisławiu Śl. i Rydułto-

wach. Efektem tych działań będzie spadek zużycia energii 
cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji budynków.  Będzie 
schludniej, ładniej a przede wszystkim ekologicznej. Właśnie 
rozpoczęła się modernizacja kilku obiektów wodzisławskiego i 
rydułtowskiego szpitala. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej (PPZOZ) w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. pozy-
skał na ten cel ponad 6 mln zł z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szacowa-
na całkowita wartość inwestycji to około 9,5 mln zł. Dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu w szpitalach w Wodzisławiu Śl. i 
Rydułtowach zostaną przeprowadzone prace termomoderniza-
cyjne ograniczające straty ciepła oraz podnoszące sprawność 
instalacji centralnego ogrzewania. W ich ramach docieplone 
zostaną stropodachy i ściany zewnętrzne. Wymieniona zostanie 
też stolarka okienna i drzwiowa. Na sieci centralnego ogrzewa-

EXPRESOWO  Z  ŻYCIA   MIASTA 
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nia zamontowane zostaną z kolei układy pomiarowe i automa-
tyka pogodowa regulująca temperaturę na sieci. Dodatkowo w 
obydwu szpitalach prowadzona będzie modernizacja zewnętrz-
nej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej po-
przez wymianę rurociągów i ich izolacji oraz modernizację 
pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z wymianą wymienników 
ciepła. Szpital w Rydułtowach zyska także nową kotłownię 
zapasową (stara zostanie zlikwidowana) wraz z węzłem ciepl-
nym wysokich parametrów.  
 

M arek i 
Edek ze 
Złomowi-
ska PL 

odwiedzili Rydułtowy.  
Krótko po godzinie 
17.00 w piątek 17 lipca 
na rydułtowski rynek w 
swoim stylu wjechali 
Marek "Krzykacz" Pawłowski oraz Edward Kaliński, znani z 
popularnego programu Discovery Channel "Złomowisko 
PL".  Spotkanie na rydułtowskim rynku było okazją do zrobie-
nia pamiątkowych zdjęć i zebrania autografów. Marek i Edek 
już drugi raz odwiedzili Rydułtowy na zaproszenie Ryszarda 
Czyża, twórcy niecodziennych gadżetów motoryzacyjnych. W 
piątkowe popołudnie wjechali na rynek ciągnikiem siodłowym, 
siedząc na kanapie. W regionie przebywają już od czterech dni. 
Ulokowani zostali w hotelu w Pszowie, skąd odbyli tournee po 
regionie, odwiedzając lokalne firmy i robiąc niespodzianki 
mieszkańcom. Jedną z takich niespodzianek była wizyta na 
przyjęciu weselnym w Piecach. - Po prostu zobaczyliśmy fajne 
kółeczko z parą młodą i postanowiliśmy złożyć życzenia - po-
wiedział nam Edward Kaliński, który wraz z "Krzykaczem" 
pojawili się na płycie rynku, gdzie przy okazji zorganizowano 
imprezę dla gości ogródka gastronomicznego.  17.07.2020 
 

K omary zmorą mieszkańców regionu. Naj-
gorzej jest nad wodą. Czy samorządy zdecy-
dują się na chemiczne odkomarzane? Po ostatnich 
ulewnych deszczach mieszkańcy regionu zmagają 

się z plagami komarów. Mali krwiopijcy są szczególnie uciążli-
wi nad wodą i przy terenach podmokłych. Przez komary utrud-
nione może być korzystanie z kąpielisk - Pniowiec w Rybniku, 
Śmieszek w Żorach, Balaton w Wodzisławiu Śląskim oraz 
m.in. na kąpielisku Wodnik w Kuźni Raciborskiej.  20.07.2020 
 

M ocno zatrzęsła się ziemia w regionie. 
"Zakołysało blokiem".  21.07.2020 około godz. 
4.00 doszło do silnego wstrząsu w regionie. Był 
on odczuwalny m.in. w Rydułtowach, Pszowie i 

Wodzisławiu Śl. - 1ad ranem obudziło mnie trzęsienie ziemi. 
Aż blokiem zakołysało - przekazuje nam jedna z czytelniczek 
mieszkająca w Rydułtowach. Na stronie internetowej Europej-
skiego-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego poja-
wiła się informacja o wstrząsie, który miał mieć miejsce w Pol-
sce około godz. 4.00. Miał on mieć siłę 3.3 Richtera. Z kolei 
Obserwatorium Geofizyczne w Raciborzu podaje, że magnituda 
wstrząsu wyniosła 2,9, a epicentrum znajdowało się w Rydułto-
wach.   

W czoraj zero, dziś dwadzieścia. Nowe zakażenia 
w powiecie wodzisławskim i Jastrzębiu-Zdroju. 
Nowe zakażenia oprócz wspomnianego na wstę-
pie Jastrzębia, odnotowano również w Wodzi-

sławiu Śl. (2), Pszowie (1), gminie Godów (2) i gminie Mszana 
(2). Dwie zmarłe w minionej dobie osoby to mieszkańcy Ry-
dułtów. Ogółem do 21 lipca wodzisławski Sanepid zanotował 
3179 zakażeń, z czego 1531 na terenie Jastrzębia-Zdroju, pozo-
stałe na terenie powiatu wodzisławskiego. Od początku epide-
mii na terenie objętym działalnością PSSE w Wodzisławiu 
zmarło 41 osób, z tego 9 to mieszkańcy Jastrzębia.  Do 21 lipca 
wyzdrowiało 1916 osób, w tym 891 na terenie Jastrzębia-
Zdroju. W szpitalach przebywa 52 pacjentów, w tym 21 to 
mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. 21.07.2020 

R emont urzędu z 
niespodziankami.  
Nowa część Urzę-
du Miasta Ryduł-

towy powstaje, ale moderni-
zacja budynku wymusza 
również prace w starej czę-
ści. Czy uda się przeprowa-
dzić prace na czas? – Pod-
czas remontu wystąpiła konieczność przeprowadzenia robót, 
które trudno było przewidzieć na etapie projektowania. Wystą-
piły także utrudnienia związane z sytuacją epidemiologiczną. 
Dlatego terminy wykonywania poszczególnych prac nieco się 
przesunęły. Uważam jednak, że wrześniowy termin zakończe-
nia prac uda się utrzymać. Wprawdzie będzie to koniec wrze-
śnia, ale tak zakładała umowa – zapowiada Krzysztof Jędrośka, 
Sekretarz Miasta Rydułtowy. Wspomniane prace dodatkowe, 
które trzeba było przeprowadzić to m.in. konieczność wymiany 
części instalacji elektrycznej, która nie była dostosowana do 
obecnych czasów i wymogów, wykonanie wentylacji w po-
mieszczeniach starej części urzędu. – Przy okazji należy to wy-
konać, aby już nie wracać do tego w przyszłości. W części są to 
prace, które wykonujemy we własnym zakresie. Niebawem 
nastąpi zamknięcie klatki schodowej na pierwszym i drugim 
piętrze, bo czeka nas duży zakres prac w starej części budynku. 
Jeśli to uda się zrobić w terminie, raczej nie będzie poślizgu z 
zakończeniem prac – podkreśla Krzysztof Jędrośka. Budżet 
inwestycji to ponad 4 mln złotych. Prace były konieczne ze 
względu na dostosowanie budynku dla osób niepełnospraw-
nych oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 25.07.2020 

N iestety z koronawirusem przegrał 85-letni mieszkaniec 
Rydułtów, który zmarł w szpitalu w Raciborzu. PPIS w 
Wodzisławiu Śląskim odnotował w ciągu minionej 
doby 45 nowych zakażeń.  Jeszcze w poniedziałek 27 

lipca po weekendzie statystyki wodzisławskiego sanepidu były 
bardzo pozytywne, bo nowych zakażeń nie przybyło, a wyzdro-
wiało już 2329 osób z terenu powiatu wodzisławskiego i Jastrzę-
bia-Zdroju, które obsługuje PPIS w Wodzisławiu Śląskim. Nieste-
ty wtorkowe statystyki (28 lipca) już nie są tak dobre. Zmarła ko-
lejna osoba zakażona koronawirusem (łącznie już 43 osoby zmar-
ły), a u 45 kolejnych mieszkańców potwierdzono zakażenie.   
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M undurowi z Rydułtów proszą o pomoc. Chodzi o 
młodzież. Policja i Straż Miejska prosi o pomoc 
mieszkańców Rydułtów o zwracanie uwagi na to z 
kim i gdzie przebywają najmłodsi mieszkańcy mia-

sta. Nieustannie odbierane są skargi o gromadzeniu się młodzieży 
między innymi na targowisku miejskim, gdzie dochodzi do aktów 
wandalizmu, niszczone są stragany i obiekty handlowe, palone są 
papierosy, używane słowa wulgarne oraz niejednokrotnie spożywa-
ny jest alkohol. W ostatnim czasie funkcjonariusze z patroli Straży 
Miejskiej i Policji dokonali wielokrotnych legitymowań młodzieży. 
Po odbiór dzieci na miejsce zostali wezwani rodzice. Sprawę spoży-
wania alkoholu przez nieletnich prowadzi Policja. Czyny takie gro-
żą skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu ds. nieletnich. Targ 
miejski to nie jedyne miejsce gromadzenia się młodzieży, również 
na Rybaczówce przy zbiorniku obok Urzędu Miasta, na Machni-
kowcu, RCK oraz przejściu pomiędzy parkiem Hvidovre a SP 1 
przy ul. Kolbego. 29.07.2020 

O sobowa toyota zapaliła się w 
Rydułtowach.  Strażacy w śro-
dowy poranek zostali wezwani 
do Rydułtów na os. Orłowiec, 

gdzie obok bloku 57 doszło do pożaru 
samochodu osobowego.  Był to pożar sa-
mochodu osobowego toyota rav4. Zapaliła 
się z nieustalonych przyczyn. Paliła się 
komora silnika i częściowo przód samo-
chodu. Nie było osób poszkodowanych. 
Na miejsce zadysponowano dwa zastępy 
w sile 7 strażaków - informuje bryg. Jacek Filas, oficer prasowy KP 
PSP w Wodzisławiu Śląskim. Strażacy szybko uporali się z ogniem, 
jednak straty po pożarze były spore. Bardzo często po pojawienia 
się ognia w komorze silnika płomienie w szybkim tempie zajmują 
cały przód pojazdu, a nawet przedostają się do kabiny. Najczęstszą 
przyczyną pożarów samochodów są zwarcia instalacji elektrycz-
nej.  30.07.2020 

E wakuacja bloku 
na Orłowcu: 
"Bomba jest w 
skrzynce elek-

trycznej". W tym samym 
bloku, przy którym w 
środę doszło do pożaru 
samochodu osobowego na 
osiedlu Orłowiec w Ry-
dułtowach, w poniedział-
kowy ranek odbyła się ewakuacja mieszkańców. Wszystko przez 
zgłoszenie o pozostawieniu bomby w budynku.  Według zgłaszają-
cego, bomba miała znajdować się w skrzynce elektrycznej w bloku. 
Strażacy zgodnie z procedurami przeprowadzili ewakuację. Z 
mieszkań wyprowadzono łącznie 35 osób. Policja, strażacy oraz 
pracownicy Tauronu przeprowadzili rozpoznanie w budynku i prze-
szukali wszystkie możliwe skrytki. Bomby nie znaleziono, a miesz-
kańcy mogli ostatecznie wrócić do swoich domów.  03.08.2020 

O bywatelskie zatrzymania pijanych kierowców. W minio-
ny weekend policjanci z wodzisławskiej komendy za-
trzymali czterech pijanych kierowców, wśród których 
były dwie kobiety. W udaremnieniu im dalszej jazdy 

pomogli mieszkańcy. W piątek (31.07) policjanci z ruchu drogowe-
go pojechali do Mszany na ul. 1 Maja, gdzie obywatel ujął nietrzeź-
wą kierującą. Z jego relacji wynikało, że wyjeżdżając z urzędu gmi-
ny, zauważył pojazd marki mercedes, którego kierująca poruszała 

się w kierunku Turzy Śl. całą szerokością jezdni. Kierowca, mając 
podejrzenie, że kobieta może być pod wpływem alkoholu, udarem-
nił jej dalszą jazdę i powiadomił policję. Nie mylił się. 59-latka 
miała w organizmie 2,5 promila alkoholu. Straciła już prawo jazdy. 
Tego samego dnia przy ul. Wodzisławskiej w Turzy Śl. mundurowi 
zauważyli pojazd marki opel, którego kierująca według wcześniej-
szego zgłoszenia może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Poli-
cjanci widzieli jak, kierująca traci panowanie nad pojazdem i uderza 
w ogrodzenie posesji. 41-latka "wydmuchała" ponad dwa promile. 
Kobiecie zatrzymano niezwłocznie prawo jazdy. W sobotę (1.08) 
przed godziną 11.00 policjanci udali się do Olzy na ulicę Dworco-
wą, gdzie kierujący skodą miał znajdować się w stanie nietrzeźwo-
ści. Podczas dojazdu na miejsce patrol napotkał pojazd w Gorzy-
cach na ul. Bogumińskiej. 46-letni kierowca został przebadany na 
zawartość alkoholu z wynikiem 1,5 promila. Mężczyzna nie posia-
dał uprawnień do kierowania pojazdami. W niedzielę (2.08), przed 
godz. 22.00 patrol z rydułtowskiego komisariatu zatrzymał nietrzeź-
wego kierującego, który jechał na motorowerze i się przewrócił. W 
związku z raną na głowie pogotowie zdecydowało o przewiezieniu 
kierowcy na izbę przyjęć. Mężczyzna był pijany. Miał w organi-
zmie ponad dwa promile alkoholu. 

W yniki egzaminu ósmoklasisty 2020. Jak poradzili 
sobie uczniowie z powiatu wodzisławskiego?  Wyni-
ki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty w powiecie 
wodzisławskim są już znane. Średnie wyniki 

uczniów z naszego powiatu są lepsze niż średnia ogólnopolska. 
Najlepiej z egzaminami poradzili sobie uczniowie z Marklowic i 
Godowa. W tym roku w związku z epidemią koronawirusa i zawie-
szeniem zajęć uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych z 
opóźnieniem pisali egzamin ósmoklasisty. W ławkach egzaminacyj-
nych zasiedli dopiero w drugiej połowie czerwca, rozwiązując zada-
nia z trzech przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, 
matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Czy uczniowie z 
powiatu wodzisławskiego mogą być zadowoleni z uzyskanych re-
zultatów? Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opubli-
kowała właśnie wstępne informacje dotyczące wyników egzaminów 
ósmoklasistów w powiatach i gminach województwa śląskiego. 
Średnia ogólnopolska z egzaminu z języka polskiego wynosi 59%. 
Do egzaminu z tej części podeszło 1251 uczniów z powiatu wodzi-
sławskiego. Najlepiej poradzili sobie z nim uczniowie z gminy Go-
dów. Uzyskali oni średni wynik wynoszący 64,19%. Dalej uplaso-
wali się uczniowie z: Marklowic - 63,70%, Lubomi - 61,01%, Go-
rzyc - 59,98%, Wodzisławia Śl. - 56,56%, Mszany - 56,43%, Ry-
dułtów - 56,28%, Radlina - 56,24%. Ostanie miejsce z wynikiem 
55,61% zajęli uczniowie z Pszowa. a rozwiązanie zadań z matema-
tyki uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych w skali kraju 
uzyskali średnio 46% punktów możliwych do otrzymania. Do egza-
minu z tej części podeszło 1252 uczniów z naszego powiatu. Najle-
piej poradzili sobie z nim uczniowie z gminy Marklowice. Uzyskali 
oni średni wynik wynoszący 56,45%. Dalej uplasowali się ucznio-
wie z: Lubomi - 48,75%, Godowa - 46,66%, Gorzyc - 45,04%, Wo-
dzisławia Śl. - 43,95%, Radlina - 42,99%, Rydułtów - 42,79%, 
Mszany - 40,35%. Na ostatnim miejscu - podobnie jak w części 
humanistycznej - znalazł się Pszów. Tamtejsi uczniowie uzyskali 
średni wynik wynoszący 35,27%. Do egzaminu z języka angielskie-
go podeszło 1241 uczniów z powiatu wodzisławskiego. Najlepiej 
poradzili sobie z nim uczniowie z gminy Marklowice. Uzyskali oni 
średni wynik wynoszący 65,21%. Dalej byli: Godów - 54,29%, 
Rydułtowy - 51,70%, Wodzisław Śl. - 51,88%, Gorzyce - 51,14%, 
Lubomia - 49,47%, Radlin - 48,63%, Pszów - 45,89%. Ostatnie 
miejsce z wynikiem wynoszącym 40,68% zajęła gmina Mszana. 
Zaledwie 11 uczniów z naszego regionu podeszło do egzaminu z 
języka niemieckiego. Uzyskali oni średni wynik wynoszący 65,36%  
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Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze 
Członków Towarzystwa Miłośników Rydułtów 

04.08.2020 

M ieszkaniec Rydułtów 50. ofiarą śmiertelną koronawi-
rusa w powiecie wodzisławskim i Jastrzębiu. Nieste-
ty wczoraj PSSE w Wodzisławiu Śląskim poinformo-
wała o 50 ofierze koronawirusa na terenie nadzoro-

wanym przez stację. Zmarł mieszkaniec Rydułtów. Dzisiejsze dane 
mówią natomiast o 26 nowych zakażeniach i 52 ozdrowie-
niach. Liczba ofiar śmiertelnych, u których zespół chorobowy 
COVID-19 w połączeniu z chorobami współistniejącymi doprowa-
dził do śmierci, na terenie powiatu wodzisławskiego i Jastrzębia-
Zdroju doszła już do 50. W Jastrzębiu-Zdroju na COVID-19 zmarło 
już 12 osób, w Wodzisławiu Śląskim 8 oraz po 7 w Rydułtowach, 
Radlinie i Gorzycach.   

Dane z 7 sierpnia mówią natomiast o 26 nowych zakażeniach, 52 
kolejnych ozdrowieńcach i 46 osobach hospitalizowanych.   

C o dalej z terenem po Zielonym Śląsku? W ostatnich 
dniach odbyło się spotkanie rydułtowskich urzędników z 
senator Ewą Gawędą oraz członkinią zarządu wojewódz-
twa Izabelą Domogałą, podczas którego poruszano temat 

terenu po firmie Zielony Śląsk. 07.08.2020 
 

W  R y d u ł t o -
wach trwa-
ją prace 
przy budo-
wie tężni. 

Trwają prace przy budo-
wie tężni solankowej oraz 
ścieżek pieszych. Sam 
zbiornik wykorzystywany 
będzie jako ogólnodostęp-
ny teren rekreacyjny z rowerkami wodnymi i „suchą” plażą. 
Tężnia solankowa będzie miała zamocowane żagle zacieniające. 
Przy zachodnim brzegu zbiornika „Machnikowiec” będzie po-
most stały, a przy nim w dwóch miejscach pomosty pływające. 
A do dziś zamontowano tężnię wraz z ułożeniem tarniny i pergo-
le. Wykonano pomosty pływające, trwa montaż desek na pomo-
ście stałym, wykonano schody terenowe, murki oporowe, trwają 
roboty wykończeniowe chodnika wokół zbiornika.  
 
1a 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  

 W związku ze Statutowym i Sądowym obowiązkiem odbycia 
corocznego Walnego Zebrania Członków TMR, celem oceny 
działań Zarządu i przyjęcia uchwał dotyczących sprawozdania 
finansowego i programowego Zarządu za 2019r. i innych 
uchwał, Zarząd TMR podjął decyzję o zwołaniu Walnego Ze-
brania na dzień 21 sierpnia od godz. 10.00 w hali SP1. 
Zebranie odbędzie się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń sani-
tarnych, w tym: wejście i pobyt w hali w maseczkach ochron-
nych, dezynfekcja rąk przy wejściu na halę, krzesła rozstawione, 
napoje w kubeczkach jednorazowego użycia. 
Z uwagi na fakt, że duża grupa naszych Członków to osoby w 
podeszłym wieku i często schorowane i tym samym bardzo na-
rażone  na zakażenie panującym wirusem, stąd Zarząd zwalnia 
te Osoby z obowiązku uczestnictwa w Walnym Zebraniu. 
Obowiązkiem Osoby, która nie może być na Walnym Zebraniu 
jest jednak osobiste przybycie do siedziby TMR w wyznaczo-
nym terminie w godz. od 11.00 – 12.00 do 20 sierpnia. Cel przy-
bycia: zapoznanie się z materiałami na Walne Zebranie, wyraże-
nie swojej opinii i podjęcie swojej decyzji odnośnie projektów 
uchwał a także opłacenie składek członkowskich na II półrocze i 
potwierdzenie swojej  dalszej przynależności do Towarzystwa 
Miłośników Rydułtów. Zlekceważenie – nieobecność na Wal-
nym Zebraniu lub w siedzibie TMRu grozi utratą  naszemu Sto-
warzyszeniu statutu organizacji pożytku publicznego a w konse-
kwencji utratę wpływu 1% podatku  od deklarowanych osób.   
                                      

Za Zarząd: 
Henryk Machnik Prezes TMR 

 

Na terenie szpitala w Rydułtowach trwają duże remonty obiektów, 
w tym byłego budynku administracyjnego, w którym na pierwszym 
piętrze mamy swoją siedzibę (Towarzystwo Miłośników Ryduł-
tów), oraz w 4 pokojach urządzone Szpitalne Izby Pamięci. Te 
wystawy będą udostępnione po zakończeniu remontu. Chcieliśmy 
podziękować Dyrekcji Szpitala i Zarządowi Powiatu  koncertem na 
otwartej przestrzeni szpitala za wynajem  tak  prestiżowego miejsca 
na siedzibę TMRu, lecz przepisy sanitarne uniemożliwiły póki co 
organizację koncertu. Namiastką tego koncertu była impreza na 
rynku 31 lipca gdzie oprócz naszego zespołu Kliki Machnika wy-
stąpiły znakomite zespoły: Kokoszyczanki, zespół tańca liniowego 
z Pszowa, przedstawiciel kabaretu To Nie My i  muzyk  -  H.Sosna 
z solistką Pauliną, którzy koncertowali do 20.30. Miło nam było, że 
ten koncert zaszczycili między innymi: p. Kornelia Newy — Czło-
nek Zarządu Powiatu, Marcin Połomski  –  Burmistrz Miasta z 
Małżonką, p. Gabriela Bizoń  - administrator rydułtowskiego szpi-
tala, prezesi: chóru Cecylia, Klubu Emeryta, liczni członkowie 
TMRu i Klubu Emeryta SITG. Dziękujemy Kierownictwu Piwiarni 
Rydułtowy za współorganizację i współfinansowanie tej kolejnej 
publicznej imprezy w ogródku piwnym na rydułtowskim rynku. 

Henryk Machnik Prezes TMR 

I�FORMACJA 
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Czas 
 
Czas jest w głębi nas  
Trzeba mu kłaniać się w pas  
Trzeba kłaniać się nie raz 
Choć czasem ciężki jak głaz 
 
Przytłacza nasze istnienie  
I często boli szalenie  
Ale też w końcu wyzwoli  
Przybliży do lepszej doli 
 
Jest bowiem też czas radości ; 
Optymizmu i miłości  
Czas szczęścia w rodzinie  
I chociaż nawet to minie  
 
Bo czas zabiera wszystko  
Nawet domowe ognisko  
Przecież istnieje czas  
Co w dobro wszystko przemienia  
Czas wiekuistego zbawienia  

    

  26.07.2020 r. Wioletta Budyn 
 
 

Dwie połowy 
 
 
Podświadomie upojeni ufnością 
połowa Ciebie połowa mnie 
w miłosnym uniesieniu 
trwamy zapatrzeni w siebie 
snując plany na jutro 
 
 
Świadomi nowej rzeczywistości 
połowa Ciebie połowa mnie 
na ruchomych piaskach dni i nocy 
zachowując społeczny dystans 
do nowonarodzonych dat 
lepszego jutra 
 
 

16.06.2020r.  Jolenta Walencik 

 
w moim niebie  
 
zamieszkają najwierniejsi moi przyjaciele  
psy 
brzoza i dojrzewająca jarzębina  
ciepłe spojrzenie twoich oczu  
i srebro kochanych włosów 
 
w moim niebie  
księżyc rozświetli poplątane ścieżki  
a gwiazdy będą na wyciągnięcie ręki  
nie będzie tam łez - sny będą kolorowe 
 
w moim niebie  
Anioły rozprostują zesztywniałe skrzydła 
pójdę z nimi po dywanie z puchu akacji 
i zapomnę tam co pamiętam dzisiaj 
a zapomniane będę tam wspominać 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 
 
 

 
mała ptaszyna  
 
przysiadła na gałązce brzozy 
ziemia woda i ogień 
w soczystych barwach 
lata 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska  
 
 

Witam serdecznie, w sierpniowym numerze KLUKI, różne wiersze trzech autorek: Wioletty Budyń, Jolanty Walencik i mój. 
          

 Z poetyckim pozdrowieniem  Ewa Wierzbinska-Kloska 
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 20 lipca w lesie przy pomniku Józefa Eichendorffa w Brzeziu odbyło się spotkanie w plenerze zespołów śpiewaczych. Wystąpiły 
zespoły: Rzuchowianki, Dzimerzanki, Klika Machnika i dwa chóry jeden imienia Von Eichendorffa z Raciborza a drugi z Pawło-
wa, wystąpiło też trio smyczkowe oraz rodzina z Zakrzowa. Kto nie słyszał i nie był niech żałuje piękna muzyka rozbrzmiewała 
wśród lasu.  BRAWO WSZYSTKIE ZESPOŁY.  A całą imprezę przygotował i prowadził pan Waldemar Świerczek.  

FOTO : Gunia Roman,  notka G. Gunia 
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Bobik 

Fryd 

Albin 

Ewald 

Flora 

Psiaki  
i kociaki  
Szukają 
 domu!!! 

Informacja  
pod telefonem:  

605 109 891 

Pelia �ero 

 
Gdzie można kupić „Klukę”? 

 
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3 
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48 
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 
61 
- Petrol Point Group Migrex Sp. z o.o., ul. Raciborska 
275 
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22 
- Handel Hurt. I  Detaliczny K. Pawełek, Traugutta 
264 
- �owalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16 
- Handel Art.. Przemysł. Weronika �owak-Szynk, 
ul. Ofiar Terroru 41 i ul Raciborska  Zaczarowany 
Ołówek 
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski 
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru 
- Kwiaciarnia „Margaretka” ul. Spokojna 

Reksiu Wera 

UWAGA   MIESZKAŃCY!!! 

Pomóżmy naszemu szpitalowi wpłacając dowolną 
kwotę na konto Powiatowego Publicznego Zakła-

du 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 
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I�FORMACJA 
WAŻ�E !!! 

 
W związku z obostrzeniem związanym do zaliczenia 

naszego powiatu do strefy czerwonej, 

TMR odwołuje następujące  

imprezy i spotkania: 

 
19.08.2020  dla niepełnosprawnych w SP4 

21.08.2020  Walne Zebranie w hali SP1,  

26.08.2020 wycieczka do Gliwic-Toszka  

 

Henryk Machnik 
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„Moja Ziemia Czysty Świat, Szanuję – Kocham – Dbam” 

 
Ośrodek Wspierania Rodziny pod honorowym patro-

natem Wójta Gminy Lyski zorganizował dla dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Lyski Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Moja 
Ziemia Czysty Świat, Szanuję – Kocham – Dbam”. Celem kon-
kursu było propagowanie oraz kształtowanie szacunku i odpo-
wiedzialności za stan środowiska. 

Wzięło w nim udział 42 uczestników w wieku od 4 – 
16 lat.  Ich prace oceniane były w 3 kategoriach.  Jury miało 
bardzo duże kłopoty z wyłonieniem tych najlepszych. Wszyst-
kie prace były przemyślane, a dziecięca wyobraźnia wprost 
zachwycała. 

Komisja w składzie: Anna Zganiacz-Kupka, Ewelina 
Sobeczko, Anna Macioszek, Ksenia Wiercioch miała przyjem-
ność obradować 9 lipca i wyłoniła następujących zwycięzców 
oraz wyróżnionych w poszczególnych kategoriach: 

I Kategoria: Dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat 
1 miejsce: Zofia Kosteczko 
2 miejsce: Agata Kuna 
3 miejsce: Kalina Kolarczyk 
Wyróżnienie: Julia Gorus 

II Kategoria: Uczniowie klas I – III 
1 miejsce: Bartosz Rybarz 
2 miejsce: Kinga Kowaczek 
3 miejsce: Patryk Mielimonka 
Wyróżnienie: Lilianna Gajer 

III Kategoria: Uczniowie klas IV – VIII 
1 miejsce: Anna Korzeniewska 
2 miejsce: Laura Mazurek 
3 miejsce: Maja Ordowska 
Wyróżnienie: Eryk Skupień, Ewelina Kula 

Każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrodę oraz 
sadzonki drzewek, aby wzbogacić nasze środowisko w tlen. 

Nagrody za udział w konkursie zostały ufundowane 
przez Wójta Gminy Lyski, Ośrodek Wspierania Rodziny oraz 
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie za co dziękujemy. 

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie 
gratulujemy !        

OWR 

 

Od  20  lipca  podopieczni  wszystkich  oddziałów  Ośrodka 
Wspierania Rodziny znów uczestniczą w stacjonarnych zaję-
ciach. Czteromiesięczna przerwa spowodowana sytuacją epide-
miologiczną w kraju sprawiła, że powrót do placówek spotkał 
się z dużym entuzjazmem dzieci, osób niepełnosprawnych jak i  
Seniorów. 

Podczas  pierwszych 
dwóch  tygodni  zajęć, 
uczestnicy zajęć Dzienne-
go Domu „Senior+” wzię-
li  udział  w  warsztatach 
tworzenia dekoracji z ma-
sy papierowej.  Stworzyli 
miseczki, a następnie zdo-
bili  je  przy użyciu  farb 
akrylowych.  Odbyły  się 
także zajęcia artystyczne, 

podczas których Seniorzy poznali technikę kolażu i wykonali 
za jej pomocą prace przedstawiające wakacyjne krajobrazy. 
 W Dziennym Domu „Senior+” znowu regularnie odby-
wają się warsztaty                              z dietetykiem. Wykłady 
dotyczą  zagadnień  związanych  ze  zdrowym  stylem  życia,                            
z odpowiednim sposobem odżywiania się. Uczestnicy mają 
również możliwość zweryfikowania swojej wiedzy dzięki przy-
gotowywanym dla nich quizom. 
 Co więcej, Seniorzy korzystają z dostosowanej do ich 
potrzeb rehabilitacji. Regularnie odbywają się także treningi 
kreatywności oraz umiejętności, które mają na celu utrzymanie 
umysłu osób starszych w jak najlepszej kondycji. 
 Świetlica Wielopokoleniowa również rozpoczęła zajęcia 
stacjonarne. Po długiej rozłące wszyscy uczestnicy  mogli się 
wreszcie  spotkać.  Dla  podopiecznych przygotowano  szereg 
ciekawych zajęć, które nie tylko miały oddziaływanie terapeu-
tyczne, ale co najważniejsze dały możliwość wspólnych spo-
tkań. Świetlica Wielopokoleniowa pracuje według ustalonego 
planu zajęć. Dzień rozpoczyna się od porannej gimnastyki – bo                         
„w zdrowym ciele zdrowy duch”.  każdego dnia zostają przy-
gotowane  różnego  rodzaju  warsztaty  artystyczno-
terapeutyczne. Warsztaty z papieroplastyki: „motylkowe girlan-
dy”,  „morskie meduzy”. Trening umiejętności społecznych - 
organizacja  budżetu  domowego,  zajęcia  socjoterapeutyczne, 
warsztaty decoupage - aniołki, kolaż – „bezludna wyspa”, zaję-
cia plastyczne „mokre w mokrym” zabawy eksperymentalno-
doświadczalne- kolorowe wulkany.  Ładna pogoda sprzyjała 
miłym spacerom oraz zajęciom sportowym na podwórku: roz-
grywki w hokeja na trawie, zawody w bocce, turnieje w bad-
mintona. 
 Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy również rozpoczęli 
zajęcia stacjonarne. Pierwszy cykl zajęć świetlicowych  – Wa-
kacje ze Świetlikiem odbyły się w Dzimierzu. 
W trakcie zajęć dzieci mogły rozwijać swoje pasje artystyczne. 
W pierwszym dniu na zajęciach plenerowych malowały otacza-
jącą przyrodę z wykorzystaniem sztalug. Następnym punktem 
były manualne prace przestrzenne - girlanda motylkowa, która 
zapewne przyozdobiła niejedno wnętrze naszych świetlikowych 
dzieci. Dopełnieniem całego tygodnia niewątpliwie były gry 
terenowe - podchody. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużą po-

Ekologiczny Konkurs Plastyczny  
„Wznowienie działalności  

Ośrodka Wspierania Rodziny” 
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pularnością i umiliły wielu 
dzieciom wakacyjny wy-
poczynek. 
 Drugi  cykl  zajęć 
świetlicowych odbył się w 
Nowej Wsi. W trakcie ich 
trwania  dzieci  wykonały 
przepiękne  pudełka  na 
wakacyjne skarby,  lwa z 
rolki papieru toaletowego.  
Słoneczna pogoda pozwoliła na zabawy na placu zabaw, nie 
zabrakło  również wieczoru bajkowego.  Jednak największym 
hitem okazało się wykonanie własnoręcznie slajmu. Dzieci bar-
dzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach i z niecierpli-
wością czekają na kolejne. 
 Wszystkie zajęcia organizowane przez Ośrodek Wspiera-
nia Rodziny odbywają się                 z zachowaniem wymogów 
sanitarnych. 

        OWR 

W Gminie Lyski nie brakuje społeczników, regionalistów 
oraz osób chętnych do spisywania swoich wspomnień, wyda-
na została bowiem kolejna publikacja o historii Lysek i oko-
lic oraz życiu mieszkańców i działaczy na tymże terenie. 
 
 6 sierpnia 2020 r. w sali OSP Lyski odbyło się spotkanie 
z Janem Krajczok – autorem książki pt. „Joseph Benedict Poled-
nik (1798 – 1882) Szkic historyczny o twórcy fundacji dobro-
czynnej w Lyskach”. Wydarzenie spotkało się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony miłośników książki. Jan Krajczok w bardzo 
ciekawy i interesujący sposób przedstawił historię Lysek i okolic 
w XIX wieku. Wielkie znaczenie miała tu doskonała znajomość 
tematu, sposób przekazu, a także osobisty stosunek do przedsta-
wianych treści. Niezwykle istotny był aktywny udział w spotka-
niu wszystkich zebranych. Jan Krajczok zachęcał do zadawania 
pytań i wyczerpująco na nie odpowiadał. Podczas spotkania 
odbyła się również promocja książki. Opracowanie to przedsta-
wia wycinek historii Lysek i okolic, ale również opowiada histo-
rię życia Józefa Benedykta Polednika - mieszkańca Lysek, który 
żył i tworzył na przestrzeni XIX wieku. W książce zawartych 
jest wiele informacji o założonej przez niego Fundacji im. Po-
lednika, która to zarządzała dobrami w Lyskach do końca dru-
giej wojny światowej. Publikacja ta to zbiór informacji zaczerp-
niętych ze spisu historycznego R. Münzberga, ale także dane i 
ilustracje pochodzące z prywatnych zbiorów zgromadzonych 
przez lokalnych pasjonatów historii – dlatego wydanie to jest tak 
unikatowe. 
 Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zobacze-
nia wystawy fotograficznej pn. ”Dawne Lyski”, która ukazuje 

obraz dawnego społeczeństwa i sąsiednich wsi - ledwo rozpo-
znawalne na starych fotografiach ulice i budynki, których rola 
się zmieniła lub już nie istnieją. Po spotkaniu Jan Krajczok dłu-
go jeszcze rozmawiał z zebranymi i podpisywał książki. 
 Twórczość Jana Krajczoka to literatura ciesząca się uzna-
niem wśród czytelników, dlatego zachęcamy zarówno młodzież, 
jak i dorosłych do sięgania po tę wartościową książkę. Opraco-
wanie to można nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ly-
skach oraz jej filiach w Adamowicach, Raszczycach i Pstrążnej. 

 

dotyczą  zagadnień  związanych  ze  zdrowym  stylem  życia,                            

 bo                         

Spotkanie autorskie z P. Janem Krajczok 
oraz promocja książki pt. „Joseph Benedict Polednik 
(1798 – 1882) Szkic historyczny o twórcy fundacji do-

broczynnej w Lyskach” 
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No i po wyborach, które bardzo podzieliły nasz naród. Nie tak 
dawno młodzi zdecydowali o naszej przynależności do UE i 
wtedy przeciw było starsze pokolenie (z tzw. wschodniej ścia-
ny). W tych wyborach niezwykła mobilizacja „kupionego” star-
szego pokolenia, zwłaszcza znów ściany wschodniej spowodo-
wała wygranie Dudy, który jest raczej gwarantem co najmniej 
rozluźnienia więzi z UE. Czas pokaże czy będzie naprawdę 
Prezydentem czy nadal figurantem. Już zaczynają się czkawką 
odbijać umizgi do USA, bo okazuje się że wojsk amerykań-
skich w Polsce nie będzie obowiązywało nasze prawo — czyli 
dokładnie jak to było z Armią Czerwoną, więc zamienili-
śmy tylko „wielkich braci”. Coraz większy niepokój na naszym 
Śląsku związany z sytuacją w górnictwie. Stara zasada minio-
nych czasów, że kopalnię zamyka się gdy wyczerpie się złoże, 
przegrywa z obecną zasadą, tj. do momentu gdy to się opłaca. 
Na to nakłada się pandemia, która jakoś dziwnie dotknęła nasze 
kopalnie a mija zagłębie miedziowe czy węglowe zagłębie lu-
belskie a nadal wirus wykazywany z największą ilością na Ślą-
sku powoduje ogromną niechęć reszty Polski do naszego regio-
nu. Jestem wstrząśnięty zdjęciami z marszu narodowców w 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zamiast zadumy 
nad tą straszną choć heroiczną tragedią jest hucba na miarę 
marszów hitlerowskich. Przyzwolenie Władz na takie marsze to 
wyzwolenie najdzikszych zachowań młodzieży i pierwszy krok 
do samosądów nad ludźmi innych poglądów, rasy, koloru, 
orientacji. To przyzwolenie to hańba dla naszych rządzących. 
Pandemia powoduje, że zmieniają się nasze codzienne zajęcia i 
przyzwyczajenia zwłaszcza związane z wypoczynkiem, korzy-
staniem z oferty kulturalnej, sportowej ale też korzystania z 
pomocy medycznej. Boimy się przyjęcia do szpitala, lekarz 
pierwszego kontaktu to raczej kontakt telefoniczny, szpitale to 
odizolowane fortece a różnorodne ograniczenia sanitarne po-
wodują, że lokale gastronomiczne świecą pustkami i większość 
„baluje” w ogródkach przydomowych. Rodziny mimo zachęt, 
w tym finansowych (bony turystyczne) w niewielkim stopniu 
wyjeżdżają  na wczasy, więc tak dużej ilości wałęsającej się 
młodzieży i dzieci nie oglądaliśmy w minionych wakacjach. 
Niestety wirus zniechęca organizatorów do przedstawiania ofert 
wyżycia dla młodzieży, więc taki mamy rzeczywisty stan. Na-
sze Towarzystwo Miłośników Rydułtów jakoś z tym proble-
mem sobie radzi. Otóż nasz zespół Klika Machnika zorganizo-

wał już drugie zajęcia dla dzieci i młodzieży  z niepełnospraw-
nością w oparciu o Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełno-
sprawnych w Rydułtowach oraz  o pszowskie stowarzyszenie 
niepełnosprawnych zachowując obowiązujące przepisy sanitar-
ne. Kolejne spotkanie z piosenkami, grami konkursami odbę-
dzie sie w plenerze w oparciu o SP 4 w Rydułtowach w dniu 19 
sierpnia. Zaprosiliśmy do udziału niepełnosprawnych z Ryduł-
tów, Pszowa i Radlina. Zachęcamy też skutecznie lubiących 
śpiew i wspólne spotkania, na rydułtowski rynek gdzie organi-
zujemy koncerty pod nazwą „Śpiewaj z nami Miłośnikami przy 
kuflu piwa”. Odbyły się już dwie imprezy z tego cyklu a planu-
jemy trzeci z końcem sierpnia lub na początku września, co 
zależy od stabilnej pogody. W tej ostatniej z dnia 31 lipca 
oprócz naszej Kliki wystąpił  świetny zespół Kokoszyczanki, 
pokaz tańca liniowego zaprezentowała grupa taneczna z Pszo-
wa (20 osób) a nam organizatorom było miło iż przybyło i ak-
tywnie śpiewało tak wiele osób w tym Burmistrz z Małżonką, 
Członek Zarządu Powiatu p. Kornelia Newy, wielu emerytów 
SITG z Alojzym Steblem na czele, Członkowie chórów, nasi 
Członkowie z p. Prezes Alicją Pawełek na czele, redaktorami 
Kluki p. Ewą Wierzbińską-Kloska i Bernadetą Oślizły, przed-
stawiciele naszego szpitala i wielu, wielu innych. Pani Korneli 
Newy oraz Marcinowi Połomski mieliśmy zaszczyt wręczyć 
„Album aktywności naszych rydułtowskich seniorów” w po-
dziękowaniu za pomoc w znalezieniu nowej siedziby i przepro-
wadzce do budynku przy ul. Plebiscytowej 47, a także przy 
przewożeniu i przenoszeniu sprzętów do Szpitalnych Izb Pa-
mięci. W imprezie wziął też udział p. Tadeusz Kisiel -
przedstawiciel słynnego rydułtowskiego kabaretu: „To Nie 
My”, który zademonstrował próbkę swojego talentu. Zdjęcia na 
facebooku i w Kluce nieco przybliżają atmosferę tej imprezy, 
która za sprawą  naszego muzyka Henryka Sosny, solistki z 
Brzezia p. Pauliny trwała do późnych godzin wieczornych. Nie 
mogę też nie wspomnieć o spotkaniu śpiewno - poetyckim w 
Brzeziu gdzie oczywiście wystąpiła nasza Klika ale też trio 
skrzypaczek z Raciborza, muzyczny zespól rodzinny, chór z 
Raciborza oraz zespoły Rzuchowianki i  Dzimierzanki, które 
prowadzi p. Waldemar Świerczek jednocześnie organizator tego 
spotkania pod pomnikiem Einherdorffa. Spotkanie świetnie 
zorganizowane choć wszyscy pamiętać będą zwłaszcza przez 
tnące okropnie komary. Włączamy się też w projekty i działania 
Urzędu Miasta, bierzemy udział w konsultacjach czego owo-
cem jest zgłoszenie projektu obywatelskiego pod tytułem 
„Zabudowa ekranu  — zielona ściana” na rynku miasta wzdłuż 
ul Bema. Chodzi o wyciszenie rynku od samochodów i moto-
cykli by tam można było organizować imprezy bez silnego na-
głośnienia. Jesteśmy też dumni, że za pośrednictwem naszego 
Stowarzyszenia mogliśmy przekazać darowiznę cieszyńskiej 
firmy dla DPS Gorzyce w wysokości 25.501 zł. Pandemia bar-
dzo ogranicza organizację zebrań i imprez w pomieszczeniach, 
jednakże z przyczyn formalnych musimy zorganizować Walne 
Zebranie Członków TMR, które odbędzie się z zachowaniem 
przepisów sanitarnych w hali SP1 w dniu 21 sierpnia od godz. 
10.00. W planie też wycieczka autobusowa z końcem tego mie-
siąca. Jak widać nie zasypiamy a malkontentów zapraszamy 
przed szpital by zobaczyli jak wiele się tam dzieje  -  chodzi o 
remonty a o dalszych działaniach poinformujemy.  
 

H. Machnik 

Moje  rozważania. 
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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�  

�iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Rydułtowy, ul. Tetmajera 150  

tel. 32 72 94 068,  32 72 94 933  
 

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach  
podpisanych kontraktów z �FZ 

 

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

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach  

usług komercyjnych (odpłatnych)   

   

Alergologiczna dla dzieci, Medycyny pracy 

 
„CICHY KĄCIK” BAR Rita Pielczyk  

ZAPRASZA 
 

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

Mapa dojazdu 


