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JAK ZMIE IAŁO SIĘ ASZE MIASTO?
W dalszym ciągu wspominamy obiekty, których nie ujrzymy już w krajobrazie naszego miasta. Kiedyś były ale już ich nie ma.
wszystko się zmienia.

o cóż
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WELE BYFYJA

Gotowanie z panią Bogacz
Przedwojenną Publiczną Szkołę Powszechną, do której chodziła
moja mama i Szkołę Podstawową nr 1 do której chodziłam ja,
łączył nie tylko budynek szkoły, ale również nauczycielka prac
ręcznych pani Bogaczowa. Pani Rozalia Bogacz była prawdziwą
przedwojenną damą, która chciała nauczyć nas nie tylko nowoczesnego gotowania, ale także odpowiednich manier, właściwych dla dziewczynek w naszym wieku. 'akrywała z nami stół,
zwracała uwagę na mycie rąk przed przygotowaniem posiłku,
radziła jak dbać o urodę (stosowała tonik z serwatki, który chyba działał, bo wyglądała rewelacyjnie). Wszystkie przepisy notowałyśmy w specjalnym zeszycie, który zachowałam do dzisiaj
i do którego nadal wpisuję sprawdzone przepisy potraw.
Zachęcamy wszystkie nasze czytelniczki i czytelników do dzielenia się starymi przepisami z zeszytów naszych mam i babć, przepisów, które czasem stosowane są do dzisiaj, a czasem zostały
tylko w pamięci najstarszych krewnych. Przepisy prosimy wysyłać na adres email: kluka.tmr@interia.pl lub składać w siedzibie
Towarzystwa Miłośników Rydułtów na ul. Traugutta 289 w Rydułtowach.
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w mące
22 dag mąki + szczypta proszku do pieczenia + piana z 4 białek
- dodawać po trochu na przemian, lekko mieszając, na koniec
dodać bakalie
Piec w letnim piecu (150 C) około 40 minut. Wyrośnie niewiele.
Pani Bogacz radziła nam, żebyśmy to ciasto upiekły kiedy będzie
miała do nas przyjść teściowa z pierwszą wizytą, bo zawsze się
udaje.
Jaja faszerowane
Ugotować jajka na twardo (10 minut). Przecinać jajka wzdłuż w
skorupkach. Oczyścić ładnie z kawałków łupinki, wyjąć jajka
łyżeczką z łupinki i drobno pokrajać, dodać większą ilość pokrajanego szczypiorku lub zrumienionej na margarynie cebulki, sól,
pieprz, kilka łyżek śmietany, aby powstała gęsta
masa. Nakładać z powrotem w łupinki trochę
kopiasto i maczać w
tartej bułce. Krótko
przed jedzeniem kłaść na
rozgrzanym tłuszczu i
zrumienić na złoty kolor.
Podać z ziemniakami,
szpinakiem i sałatą.

Rozalia Bogacz
Rozalia Maria Bogacz urodziła się 14 sierpnia 1912 roku
w Zgodzie. W 1932 roku ukończyła Seminarium Nauczycielskie
w Rybniku, w roku 1935 złożyła egzamin, który dawał jej
uprawnienia nauczycielki stałej. Jej pierwszym miejscem pracy
była szkoła w Siemianowicach, ale od 1 września 1933 roku
związana była z Rydułtowami, głównie ze Szkołą Podstawową
nr 1. Była nauczycielką przedmiotów artystycznych, ale przede
wszystkim prac ręcznych.

Przepisy ze starego zeszytu
Sałatka witaminowa
(pierwszy przepis w zeszycie)
3 świeże ogórki - obrać i potrzeć
1/2 kg pomidorów - sparzyć i pokroić
1/2kg winnych jabłek - obrać i potrzeć
1/4 kg słodkiej papryki - obrać i pokroić
1 por lub cebula - pokroić
1/4 l gęstej śmietany - dodać w ostatniej chwili
sól, pieprz i cukier do smaku
Jako ciekawostkę dodam, że wtedy pierwszy raz jadłam paprykę

Cwibak bakaliowy
5 żółtek + jedno białko + 22 dag cukru - ucierać pól godziny
sok + skórka z cytryny - dodawać powoli
22 dag bakalii - obmyć, trochę namoczyć, pokroić, otoczyć

Zdjęcie 1938 roku przedstawia dziewczęta podczas lekcji gotowania z panią
Rozalią Bogacz. Lekcje odbywały się w „nowej szkole”, dzisiejszym liceum,
bo tylko tam znajdowała się doskonale wyposażona, nowoczesna pracownia.
Dwie siedzące dziewczynki to moja mama Anna Ryszczanka i Zofia Karaskówna, późniejsza Gawendowa, uhonorowana medalem Sprawiedliwy wśród 'arodów Świata.

Wspominała: Joanna Rusok
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roku nie być głodnym i biednym.

SYLWESTROWE WRÓŻBY
Gdy owy Rok cyfrę zmienia - wszyscy, wszystkim ślą życzenia.
I zastanawiają się jak pożegnać stary rok oraz jak zapewnić sobie
pomyślność w nadchodzącym roku. Sylwestrowa noc to ważny
czas dla wróżb, to czas tajemniczych rytuałów i wielu przesądów,
czas wyglądania w przyszłość. Przełom roku przynosi bowiem
nowe plany i nadzieje, a także obawy przed przyszłością. Wróżby
i zwyczaje sylwestrowo-noworoczne mają pomóc nam zaczarować
rzeczywistość, zapewnić szczęście i pomyślność w nowym roku.
awet jeśli potraktujemy wróżby z przymrużeniem oka, mogą
stać się ciekawym i tajemniczym urozmaiceniem domowej prywatki sylwestrowej. Mogą być źródłem wielu śmiechów i uciech na
zabawie sylwestrowej. A wiadomo, że jaki Sylwester, taki cały rok!
Poznajmy popularne zwyczaje i wróżby sylwestrowe i noworoczne!

•

Ostatniego dnia roku nie wolno sprzątać, a to z dwóch powodów.
Przede wszystkim dlatego, aby nie wymieść szczęścia z domu.
A także dlatego, aby nie biegać po domu z odkurzaczem i ścierką
przez cały nachodzący rok.

•

Jeszcze przed sylwestrem uregulujmy zaciągnięte długi, pozamykajmy niezałatwione sprawy. Najlepiej w nowy rok nie wchodzić
ze starymi problemami i długami.

•

Starajmy sie jeszcze w starym roku pozbyć dręczących nas zmartwień, aby nie wnosić ich w nowy rok. W sylwestrową noc spiszmy na kartce, najlepiej koloru czerwonego, wszystkie zmartwienia i niemiłe sytuacje oraz nękające nas problemy. Spalmy kartkę
pierwszego dnia nowego roku, aby płomień zniszczył niemiłe
wspomnienia.

•

Zadbajmy o to, aby mieć pełną lodówkę w sylwestra. Dawniej
dbano o to, by spiżarnia w ten dzień nie była pusta, bowiem dom
pełen dobrobytu miał odstraszać biedę.

•

Jeśli jesteśmy samotni i pragniemy poznać imię przyszłej miłości
powinniśmy tuż po północy nasłuchiwać rozmów wkoło nas.
Pierwsze imię płci przeciwnej, które usłyszymy, może być właśnie imieniem naszego przyszłego ukochanego.

•

Przyszłość pomoże poznać wróżba z bąbelków w kieliszku
z szampanem. Duże bąbelki, poruszające się w kieliszku chaotycznie zapowiadają rok gwałtownych wydarzeń, niespodzianek
i zmian. Drobne, unoszące się równymi łańcuszkami do góry
bąbelki, wróżą spokojny, bezpieczny rok. Jeśli łańcuszki krzyżują
się, może to być znak nadchodzących problemów zdrowotnych
lub finansowych.

•

Gdy wybije dwunasta, dobrze mieć przy sobie kilka monet, najlepiej w kolorze złotym. Warto też włożyć do portfela łuski wigilijnego karpia. Wszystko to powinno zapewnić nam bogactwo
i pomyślność finansową w nowym roku.

•

Przygotujmy dwanaście rodzynek lub świeżych winogron. Dwanaście minut przed północą zaczynamy je zjadać, po jednej co
minutę. Wkładając rodzynkę do ust myślimy o życzeniu, które ma
się spełnić w przyszłym roku. Życzeń musi być koniecznie dwanaście, aby miały szanse spełnienia.

•

Pomyślność przynosi nakręcenie zegarów tuż po północy. Aby
przez następny rok towarzyszyła nam pomyślność w pracy oraz
życiu prywatnym najstarszy członek rodziny, musi otworzyć szeroko drzwi i okna, aby móc zaprosić do środka Nowy Rok oraz
życzliwe domowi duchy.

•

Dawniej uważano, że ostatnie porządki w starym roku należy
robić dzień przed sylwestrem. W przeciwnym razie z całego domu
wymiecie się szczęście, które w przyszłym roku nie zawita
w naszym życiu. Warto także zapełnić lodówkę, aby w przyszłym

•

Tradycyjne potrawy noworoczne mają również zapewnić szczęście świętującym. Uważa się, że pięknie przybrany stół i naczynia o okrągłym kształcie przynoszą szczęście, gdyż symbolizuje
zamknięcie, zakończenie rocznego cyklu.

•

Danie przynoszące szczęście to kapusta spożywana w Nowy
Rok.

•

Poprzez jedzenie wszystkiego i w dużych ilościach w dniu sylwestra zapewnisz sobie powodzenie oraz dobrobyt w nadchodzącym
nowym roku. Nie przejmuj się naczyniami, które "walają" się po
kątach, a tym samym nie sprzątaj ich za szybko bo inaczej będziesz mieć pecha.

•

I na koniec jeszcze jeden przesąd dla samotnych pań: jeśli chcesz
w nadchodzącym roku cieszyć się życiem u boku prawdziwego
faceta, musisz założyć na bal karnawałowy nową bieliznę.

•

Przesądy noworoczne za granicą. Również w innych krajach istnieją rozmaite przesądy noworoczne i sylwestrowe. Na przykład
Włosi w wieczór sylwestrowy obowiązkowo wkładają nową bieliznę, koniecznie czerwoną. Wierzą, że zapewni im to szczęście,
zwłaszcza w życiu miłosnym. Z kolei Filipińczycy w tę noc zakładają przeważnie stroje w koliste wzory, gdyż okrągły kształt jest
dla nich symbolem pomyślności. Hiszpanie wierzą, że o północy
w sylwestra należy zjeść 12 owoców winogron w rytm uderzeń
zegara: jedno uderzenie – jeden owoc. Ma to zapewnić dobrobyt.
Bułgarzy zaś robią wszystko, by w tym czasie kichać – jest to
uważane za dobrą wróżbę.
Zebrała J. Oleś

Składamy najserdeczniejsze
życzenia urodzinowe
styczniowym solenizantom!!
A są to:
1. Andrzej Cięciała,
2. Roman Gunia,
3. Henryk Hajduk,
4. Urszula Hajto,
5. Grzegorz Krajczok,
6. Anna Kopiec,
7. Weronika Kosowski,
8. Rudolf Warło,
9. Alicja Pawełek,
10. Franciszek Pyszny
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MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL NA SKALNEJ

Licealiści ze Skalnej po raz pierwszy zorganizowali Maraton
Pisania Listów Amnesty International jako wydarzenie otwarte,
łączące całą społeczność szkolną i inne chętne osoby z Rydułtów i nie tylko. Maraton pisania listów odbywa się co roku
w okolicach 10 grudnia, czyli dnia w którym obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym czasie mobilizują się ludzie w całej Polsce, aby jednym głosem stanąć
w obronie ludzi, których prawa są łamane.
Uczniowie rydułtowskiego liceum podjęli się napisania listów w
obronie trójki z 10 bohaterów tegorocznego maratonu. Byli to chodzenie, płeć czy wyznanie. Już teraz deklarują, że w przypracownicy humanitarni, pomagający uchodźcom w Grecji, Sara szłym roku chętnie zorganizują Maraton Pisania Listów w Lii Sean, którzy za swoją pracę zostali oskarżeni o terroryzm ceum na Skalnej.
Monika Brych
i handel ludźmi. Kolejną osobą jest Yasman Aryani walcząca
Wicedyrektor
LO
im.
7oblistów
Polskich
Rydułtowy
o prawa kobiet w Iranie, a w szczególności o wolność wyboru
dotyczącą noszenia hidżabu, za co została skazana na 16 lat więzienia. Ostatni z naszych bohaterów to Magai, 16 letni chłopiec,
który oczekuje na wykonanie kary śmierci w południowosudsańskim więzieniu.
Uczniowie Skalnej przygotowywali się do maratonu przez
dłuższy czas. Odbywało się to
na lekcjach z wychowawcami,
którzy
przybliżali
swoim
uczniom ideę maratonu i działania Amnesty International
oraz historie bohaterów maratonu w kontekście praw człowieka, które zostały w ich
przypadku złamane. Nauczyciele języka angielskiego dokładnie omówili z młodzieżą
zasady pisania listów formalnych i wspólnie tłumaczyli wzory listów. W szkole odbył się
również konkurs pt. “Czekając na wyrok”, którym uczniowie
zostali zachęceni do tego, żeby bardziej wczuć się w sytuację
naszych bohaterów i w ich imieniu wypowiedzieć ich ból.
Młodzież zadbała, aby pisanie listów odbyło się w odpowiedniej
atmosferze. 12 grudnia w specjalnie do tego celu przygotowanych salach społeczność szkolna zasiadła do pisania listów.
Przez kilka godzin udało nam się ich napisać 304. Oprócz
uczniów i nauczycieli do maratonu dołączyli goście I Krajowej
Konferencji pn. „Absolwenci klas mundurowych – ścieżki kariery zawodowej”, która w tym dniu odbywała się w naszej szkole.
W organizację wydarzenia wyjątkowo aktywnie włączyli się
uczniowie pierwszych klas, z czego jesteśmy bardzo dumni.
Mamy nadzieję, że nasz udział w maratonie będzie miał wpływ
na poprawę czyjegoś losu, a może nawet na uratowanie życia.
Mamy pewność, że wielu naszych uczniów nie chce zostać obojętna na krzywdę drugiego człowieka, bez względu na jego po-
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XX –lecie Szkoły Muzycznej im. Pawła
Świętego w Rydułtowach
To już 20 lat istnienia Szkoły Muzycznej I Stopnia wychowującej młode pokolenie muzycznie uzdolnionych młodych obywateli naszego regionu. W dniach 19. i 20. grudnia w RCK
„Feniks” odbyły się uroczystości jubileuszowego koncertu pt.
„Dnia jednego o północy..”, nawiązującego do piękna świąt Bożego Narodzenia. Koncert realizowany na kanwie opowieści
dziadka i wnuczki na temat ich wspomnień wigilijnego wieczoru, spotkał się z uznaniem licznie przybyłych widzów i zaproszonych Gości. Słowa powitania, wprowadzenia i prezentacji
wygłosili Gospodarze uroczystości PP. Anna i Grzegorz Urbańczykowie, a dalej scena przekazana została młodym artystom.
Wielotygodniowe przygotowania nagrodzono rzęsistymi
oklaskami, zaś życzenia od Burmistrza Miasta i list gratulacyjny
Prezesa Klubu „Nowsi” były wyrazem szerokiego uznania społecznego i roli Szkoły Muzycznej im. Pawła Świętego w kształtowaniu zainteresowań muzycznych i wysokich osiągnięć kulturalnych młodych artystów w Mieście i regionie. To już jedno
pokolenie muzyków „przewinęło” się przez Szkołę Muzyczną.
Na wysoki poziom muzyczny dzieci i młodzieży złożyły się
pedagogiczny wkład nauczycieli szkoły: Lilii Petlovanej, Laury
Cichopek - Machulik, Małgorzaty Blutko, Macieja Musiała
i Grzegorza Bezdzieckiego, wraz z Anną Urbańczyk. Niewidoczni na scenie, bo schowani za choinkową dekoracją sceny,
przeżywający występy swoich podopiecznych młodych artystów, tworzyli muzyczną oprawę Jubileuszowego Koncertu.

Z reportażem zdjęciowym
z pzycji uradowanego koncertem widza
Jerzy Majer

AKTUAL OŚCI
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I FORMACJE URZĘDU MIASTA

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA
i URZĘDU
za okres od 21 listopada do 18 grudnia 2019 r

Referat Inwestycji
1. MODER IZACJA ULICY OFIAR TERRORU
1)
2)

W zakresie etapu I
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla etapu I wybrano ofertę
firmy Robert Białdyga Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe TRANSKOM z siedzibą w Jaryszowie za
cenę 4 477 856,91 zł. W dniu 3 grudnia podpisano
umowę na realizację robót budowlanych. W wyniku
zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego wpłynęły 3 oferty cenowe od
18 819,00 zł do 29 520,00 zł. Najniższą ofertę cenową
złożyła firma IMPERO Stefan Fiszer z Wodzisławia
Śl. za cenę 18 819,00 zł. Z firmą tą w dniu 2 grudnia
zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
W dniu 5 grudnia zgłoszono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. rozpoczęcie robót budowlanych.
W dniu 13 grudnia przekazano teren budowy wykonawcy
robót.
Wartość robót budowlanych: 4 477 856,91 zł
Termin wykonania: 30. czerwiec 2021 r.
2) W zakresie etapu II (od końca etapu I do dworca PKP
w rejonie budynku nr 80)
W dniu 19 listopada został zawarty aneks przedłużający termin przekazania dokumentacji projektowej do 20 grudnia.
Wartość prac projektowych: 19 434,00 zł.
Termin wykonania: 20 grudnia.
2. REWITALIZACJA OSIEDLA KAROLA WRAZ
z UTWORZE IEM MIEJSCA USŁUG SPOŁECZYCH PRZY ZBIOR IKU WOD YM MACH IKOWIEC W RYDUŁTOWACH
1) Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym
„Machnikowiec" - utworzenie miejsca usług społecznych
Trwają roboty budowlane wykonywane przez firmę „Bruki
Trawiński” sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.
Stan zaawansowania robót:
a) zakończono roboty związane z utwardzeniem ścieżki łączącej z osiedlem Karola wraz z montażem okablowania
oświetlenia ścieżki,
b) wykonano roboty elektryczne w rejonie zbiornika polegające na montażu okablowania oświetlenia,
c) wykonano nawierzchnię slipu,
d) wykonano umocnienie skarp zbiornika narzutem kamien-
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nym,
e) trwają prace związane ze zbrojeniem belek pomostu stałego,
f) trwają prace związane z montażem mnicha spustowego,
g) trwają roboty związane z profilowaniem ścieżki wokół
zbiornika,
h) trwają roboty przygotowawcze związane z montażem tężni; na teren budowy dostarczono tarninę oraz zbiorniki na
solankę.
Terminy pośrednie umowy dotyczące robót budowlanych:
- wykonanie robót budowlano -montażowych do dnia 31
maja 2020 r.,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30 czerwca
2020 r.
Wartość umowy: 3 629 115,00 zł.
Funkcję Inspektora nadzoru na przedmiotowym zadaniu pełni Piotr Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr
Nowak z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Wartość umowy: 29 520,00 zł brutto.
Termin realizacji umowy: do dnia 30 czerwca 2020 r.
2) Rewitalizacja Osiedla Karola
Trwają prace przygotowawcze w zakresie wytyczenia kanalizacji w zakresie części I rewitalizacji.
Termin realizacji umowy: 30 listopad 2020.
Wartość umowy: 2 733 177,31 zł.
W zakresie części II rewitalizacji w dniu 6 grudnia ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert: 23
grudnia.
3. ROZBUDOWA i MODER IZACJA BUDY KU
URZĘDU MIASTA
Trwają roboty budowlane.
Obecnie trwa montaż stolarki okiennej w nowobudowanym
segmencie budynku. Trwają roboty związane z wykonaniem
klimatyzacji oraz instalacji systemu alarmu w części istniejącej budynku. Trwają roboty związane z wykonaniem ścianek
działowych ppoż oraz przejścia pomiędzy budynkami
na poziomie kondygnacji przyziemia.
Termin realizacji umowy: do dnia 30 września 2020 r.,
Wartość umowy: 4 148 809,14 zł.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni „Mrozek
Grzegorz doradztwo budowlane usługi G. Mrozek"
z siedzibą w Gaszowicach.
Termin realizacji umowy: 30 październik 2020 r.,
Wartość nadzoru inwestorskiego: 39 601,81 zł.
4. MODER IZACJA UL. GE ERAŁA WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO
W trakcie trwania robót budowlanych zaistniała konieczność
wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową
kabla
teletechnicznego
oraz
zjazdów.
W związku z powyższym termin realizacji umowy został
przedłużony do 18 grudnia br.
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Wartość robót budowlanych: 467 024,16 zł
Wartość robót dodatkowych (łącznie): 99 97,72 zł
Termin wykonania robót budowlanych: do dnia 18 grudnia
2019 r.
Wartość nadzoru inwestorskiego: 10 575,64 zł brutto

USC. Trwa rozliczanie inwestycji.

5. MUR OPOROWY PRZY ULICY SKAL EJ

Czekamy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

W dniu 3 grudnia dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Trwa rozliczanie inwestycji.
Wartość robót budowlanych: 206 580,58 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego: 4 920,00 zł
Wartość nadzoru autorskiego: 1 230,00 zł
6. MODER IZACJA ULICY ZYGMU TA KRASIŃSKIEGO
Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane.
7. MODER IZACJA ULICY OWEJ
Oczekuje się na uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót
budowlanych.
8. ODWOD IE IE PRZY ULICY PIETRZKOWICKIEJ
W dniu 12 grudnia rozpoczęto procedurę odbiorową.
Wartość robót budowlanych: 448 650,24 zł.
9. UTWORZE IE DROGI WEW ĘTRZ EJ KAZIMIERZA PRZERWY - TETMAJERA - SKAL A
Projektant dokonał uzupełnień dokumentacji projektowej
zgodnie z otrzymanym wezwaniem Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim. Oczekuje się wydania zezwolenia
na wykonanie robót budowlanych.
10. MODER IZACJA UL. KAROLA MIARKI
W dniu 12 grudnia nastąpiło otwarcie ofert na roboty budowlane. Wpłynęło 10 ofert cenowych w przedziale od 305 287,01 zł do 645 750,00 zł. Trwa badanie ofert.
Przygotowano zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
11. POSTAW
W ĘTRZ A

A ZDROWIE – SIŁOW IA ZE-

W dniu 10 grudnia dokonano odbioru końcowego. Trwa rozliczanie inwestycji.
12.
ZABUDOWA
W MIEŚCIE

DEFIBRYLATORÓW

AED

W dniu 6 grudnia dokonano odbioru 3 kompletów defibrylatorów zamontowanych na 3 budynkach tj. SP 1, ROSiR,

13. PRZYŁĄCZE IE BUDY KÓW MIESZKAL YCH
A OSIEDLU KAROLA DO CIEPŁOCIĄGU WRAZ Z
ICH TERMOMODER IZACJĄ
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KARTKA Z KALE DARZA

Kalendarium
Styczeń
17.01.1045r. - wyzwolenie Warszawy,
27.01.1945r. - wyzwolenie Katowic,
2.01.1959r. - ZSRR wystrzelił w kosmos pierwszego sztucznego satelitę,
5.01.1924r. - zmarł twórca projektu Krzyża Harcerskiego ks.
Kazimierz Lutoslawski,
21. i 22. 01. - Dzień Babci i Dziadka,
18.01.2006r. - zmarl ks. Jan Twardowski,
19.01 2001r. - została uruchomiona nowa sala gimnastyczna
przy SPnr1,
1.01.1946r. - do Rydułtów włączono gminę Pietrzkowice,
1.01.1951r. - Rydułtowy uzyskały prawa miejskie,
15.01.1849r. - urodził się Stanisław Wyspiański,
2.01.1929r. - rozpoczął swoją działalność LOT,
10.01.1911r. - urodził się Teodor Ulak, kierownik SP nr 1 i SP
nr 3,
30.01.1932r. - urodziła się Dorota Warło, nauczycielka i instruktorka ZHP,
31.01.1938r. - urodził się Jan Badura, kierownik SP nr 5,
24.01.2013r. - zmarł senator Antoni Motyczka, patron rydułtowskiego ronda,
28.01.1940r. - zmarł Geoeg Emil Nepilly, pierwszy dyrektor
szpitala w Rydułtowach,
1.01.1992r. - Rydułtowy ponownie stały się samodzielnym
miastem,
18.01.1993r. - zarejestrowane zostało Towarzystwo Miłośników Rydułtów,
w styczniu 1998r. - Urząd Miasta Rydułtowy wydał pierwszy
numer bezpłatnego biuletynu informacyjnego, redaktorkami
były Kornelia Newy i Sylwia Janoszek,
29.01.2010r. - prezes TMR Henryk Machnik za wybitne zasługi
dla miasta został uhonorowany odznaką "Złote Grabie",
10.01.1988r. - zmarł Paweł Bielica, komendant Hufca ZHP
Rydułtowy w latach 1945 - 50,
31.01.1908r. - urodził się Jan Bodoł, przedwojenny komendant
Hufca ZHP Rydułtowy,
zebrał Stanisław Brzęczek

75 LAT TEMU...
Było to 17 stycznia. W obozie w Oświęcimiu zarządzono ewakuację 56 tysięcy więźniów. W godzinach południowych ruszyła kolumna więźniów. Kierunek - Wodzisław Śląski. Zima była
bardzo mroźna i śnieżna. W tych koszmarnych warunkach
przemarsz trwał aż do 23 stycznia.
Brutalność Niemców spowodowała ogromną ilość zgonów prowadzonych jak bydło więźniów. W Wodzisławiu czekały na nich otwarte wagony kolejowe. W wagonach więźniowie stali ciasno ściśnięci. Transport ruszył w głąb III Rzeszy,
w kierunku Moraw i Austrii, i znajdujących się tam obozów,
m.in. Mauthausen. Na całej trasie zginęło 15 tysięcy więźniów,
najwięcej w Rybniku, w okolicach stadionu. Zginęło tam 800
osób.
Z obozu w Rydułtowach 22 stycznia 1945 roku więźniowie ruszyli by dołączyć do transportu w Wodzisławiu Śląskim.
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10 więźniów, którzy zmarli w nocy z 21 na 22 nie zdążono
pochować na naszym cmentarzu, pochowano ich obok baraków
na terenie obozu. Według zeznań współwięźniów zostali oni
zastrzeleni, ponieważ ze względu na stan zdrowia nie nadawali
sie do transportu.
7a podstawie książki Henryka Pali
Stanisław Brzęczek

Jedz jabłka...
Jedzenie jednego jabłka dziennie zmniejsza ryzyko zachorowań na
nowotwory
Od dawna wiadomo, że
to, co jemy wpływa na ryzyko
chorób now otw orow ych.
Z najnowszych badań wynika,
że osoby, które spożywają
przynajmniej jedno jabłko
dziennie rzadziej doświadczają raka płuc, jelit, żołądka,
przełyku i piersi.
Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Perugii we Włoszech,
jedzenie jabłek zmniejsza ryzyko zachorowania na raka żołądka i przełyku nawet o połowę w porównaniu do osób, które nie spożywają tych
owoców. Na raka płuc zapada 25 proc. mniej miłośników jabłek, a na
raka piersi - 20 proc. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie
"Public Health Nutrition".
Naukowcy szczególnie zainteresowali się badaniem wpływu
jabłek na profilaktykę nowotworową ze względu na to, iż jest to najczęściej spożywany owoc w Europie. Według ekspertów, są najsilniej działającą bronią dietetyczną, która chroni nas przed zachorowaniem na
raka. Lekarze twierdzą, że jabłka chronią też przed chorobami serca.
"Przeanalizowane przez nas dane wskazują na zdolność
ochronną jabłek wobec nowotworów płuc, jelit, przełyku i piersi. Aby
ujawnić wpływ na inne organy, potrzebne jest przeprowadzenie dodatkowych testów" – mówią eksperci.
Naukowcy dodają, że wystarczy zjeść tylko jedno jabłko
w ciągu dnia, aby uzyskać opisywany efekt.
Jabłka są bogatym źródłem flawonoidów – składników roślinnych o wielu leczniczych właściwościach. Znajdziemy je też w innych
warzywach i owocach, takich jak pomidory, papryka, sałata, winogrona,
wiśnie, owoce cytrusowe, jeżyna czy borówka.
Związki te są skutecznymi antyoksydantami, wywierają dobroczynny wpływ na naczynia krwionośne (uszczelniają je, poprawiają
elastyczność i zmniejszają przepuszczalność) oraz działają ochronnie na
układ krążenia. Flawonoidy usuwają toksyny z organizmu, działają
moczopędnie i przeciwzapalnie.
Poza flawonoidami, jabłka zawierają też dużo witaminy C,
potasu i żelaza. Działają korzystnie na serce, obniżają poziom cholesterolu, zapobiegają zawałom serca, poprawiają krążenie, zapobiegają
żylakom i obrzękom. Mają zdolność odkwaszania organizmu.
Dzięki zawartości dużej ilości związków pektynowych, jedzenie
jabłek wpływa na usuwanie z kałem związków potencjalnie kancerogennych. Poza tym błonnik powoduje, że substancje te mniej kontaktują
się z nabłonkiem jelit, co wzmacnia działanie przeciwnowotworowe.
Jedzenie jabłek wpływa też na odporność naszego organizmu
dzięki temu, że błonnik w jabłkach stanowi pożywkę dla dobrych bakterii probiotycznych, które namnażają się w organizmie.
Błonnik zawarty w owocach wspomaga proces odchudzania,
a zjedzone rano pomagają w utrzymaniu uczucia sytości na dłuższy
czas.
https://zywienie.abczdrowie.pl/zjedzenie-jednego-jablka-dzienniezmniejsza-ryzyko-zachorowan-na-nowotwory-nawet-o-jedna-czwarta

O ZDROWIU ...
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WIOS A: 5 ETAPÓW POWROTU DO FORMY
Gdy nadchodzi wiosna, często czujemy presję ruszenia się
z domu i uprawiania sportu, by wrócić do formy lub stracić na
wadze. Nierzadko chcemy od razu wykonywać ćwiczenia na tym
samym poziomie, co w poprzednim sezonie. Tymczasem po okresie
zimowym, w którym nasza aktywność jest ograniczona, odnalezienie dawnego rytmu bywa trudne. Ogromny entuzjazm kończy się
więc kontuzjami, a przyczyną jest niewiedza na temat tego, jak rozsądnie wrócić do formy. Jeśli chcesz odnaleźć w sobie energię i ją
utrzymać, mamy dla Ciebie kilka wskazówek dotyczących formy
i zdrowia.

Etap 1: zrób sobie leczniczy detoks
Wraz z nadejściem wiosny nie ma nic lepszego niż oczyszczenie
organizmu ułatwiające powrót do dawnej formy. Oto proste
remedium: ocet jabłkowy. Dzięki naturalnej kwasowości wspomaga on regenerację i oczyszczanie organizmu. Posiada on naturalną
zdolność remineralizacji, przez co mówi się o nim, że dodaje on
energii, koi nerwy i leczy bezsenność, a także redukuje zawartość
tłuszczów w komórkach. Możesz go spożywać w umiarkowanych
ilościach (1-2 łyżeczki) każdego dnia, bez ryzyka, sam lub zmieszany z wodą bądź sokiem i ewentualnie odrobiną miodu. Aby w pełni
wykorzystać zalety octu jabłkowego, wybierz taki, który leżakował
w dębowych beczkach, i jest niepasteryzowany.

Etap 2: weź jedzenie do ręki
To żadna tajemnica, jak uzyskać olimpijską formę: to, co jemy,
musi być zrównoważone. Aby być zdrowym, zapamiętaj kilka
podstawowych zasad:

•
•
•
•
•

Jedz 5 porcji warzyw i owoców dziennie (najlepiej świeżych
i sezonowych)
Maksymalnie ogranicz spożycie produktów przetworzonych (gotowe dania itp.), wybieraj produkty domowego
wyrobu
Ogranicz spożycie mięsa (maksymalnie raz dziennie)
Wybieraj pełnoziarniste zboża (ryż lub pszenicę, owies,
komosę), które są bardziej sycące (pomagają uniknąć podjadania) i bogate w minerały
Jedz ryby 2-3 razy w tygodniu (nie zapominaj o owocach
morza)

Etap 3: śpij wystarczająco długo
Sen ma działanie antystresowe i regenerujące - jest niezbędny
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cia i wywołuje psychiczne odprężenie. Aby było Ci łatwiej, naucz
się oddychania z przepony, które zapewnia relaks i wewnętrzny
spokój. Spróbuj wykonać poniższe ćwiczenie - pomaga ono zregenerować organizm, doprowadzając tlen do każdej komórki w ciele.
Jest ono świetne do utrzymania formy, wykonuj je codziennie i za
każdym razem, gdy poczujesz, że atakuje Cię stres.

•
•
•
•
•
•

Usiądź na podłodze lub wyciągnij się na plecach
Oddychaj powoli i głęboko przez nos
Połóż jedną dłoń na brzuchu i wydychaj powietrze ustami,
lekko wciągając brzuch (delikatnie naciskaj go dłonią, by
pomóc przy wydechu)
astępnie zrób wdech nosem, wciągając powietrze do brzucha (przepona się "pompuje")
Powoli zrób wydech ustami (wydech jest wolniejszy od
wdechu)
Powtórz ćwiczenie 3 razy pod rząd

Etap 5: wróć do sportu
To nieuniknione: uprawianie sportu pomoże Ci utrzymać formę. Nie ulegnij tylko syndromowi niedzielnego sportowca! Spróbuj
odnaleźć stabilny rytm: zacznij od 2 treningów tygodniowo, a gdy
poczujesz się gotowa, zwiększ ich liczbę do 3. Unikaj przeciążającego wysiłku, wybieraj umiarkowaną aktywność. Zmuszanie się
do treningu ponad siły bez uprzedniego przygotowania i przyzwyczajenia się organizmu grozi poważnymi uszkodzeniami mięśni.
C a r d i o i tr e n i n g s i ł o w y
Pamiętaj, że często potrzeba 6 tygodni, aby przywrócić ciału
dobrą formę, zwłaszcza jeśli nie uprawiałaś sportu regularnie
podczas zimy. Radzimy więc zacząć od 20- lub 30-minutowych
sesji ćwiczeń cardio (np. chodzenie lub wolny bieg na bieżni, rower treningowy, rower eliptyczny). Ważne, by trening trwał tyle, ile
sobie uprzednio założyłeś. Ćwiczenia wykonywane w pośpiechu
i bez ustalonego kierunku nie pomagają w ogólnym utrzymaniu
formy.
Komplementarnie do zrównoważonej diety i aktywności cardio
we wzmocnieniu organizmu pomoże Ci trening siłowy. Przysłuży
się on również prawidłowej postawie ciała. To właśnie łącząc częste
treningi cardio ze specyficznymi ćwiczeniami siłowymi uzyskasz
szczupłą sylwetkę i ładnie zarysowane mięśnie.
Aby odnaleźć dobrą energię oraz równowagę fizyczną, emocjonalną i duchową, spróbuj także jogi. Do płynących z niej korzyści
należą: poprawa stanu ducha, usuwanie napięć, nauka prawidłowego oddychania, wzmacnianie pracy serca, głębokie ujędrnianie ciała, zwiększanie jego elastyczności, oczyszczanie organizmu.
Pr z y s p i e s z a j s to p n i o w o
Jeśli chcesz jak najskuteczniej powrócić do formy na wiosnę,
stopniowo zwiększaj długość treningów, ale tylko o np. 5% z tygodnia na tydzień. Dzięki temu unikniesz zbędnych uszkodzeń mięśni.
Pomyśl również o ustaleniu planu treningowego i przestrzeganiu go
bez robienia dłuższych przerw.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub przekroczyłaś 45. rok
życia, koniecznie zgłoś się do lekarza zanim powrócisz do uprawiania jakiegokolwiek sportu!

do utrzymania dobrej formy. Poza tym, czy wiesz, że spanie co
najmniej 7 godzin dziennie zapobiega przybieraniu na wadze. Im
mniej bowiem śpimy, tym bardziej głodni jesteśmy, a organizm
produkuje więcej komórek tłuszczowych, za to mniej ich eliminuje... To kolejny powód, by dobrze wypocząć na wiosnę! Jeśli
chcesz powrócić do dobrych nawyków, zacznij regularnie się kłaść
Teraz znasz już 5 sportowych porad, dzięki którym odzyskasz
spać i wstawać.
energię na wiosnę. Ostatnia rada, by zmotywować Cię do wzięcia
Etap 4: relaksuj się
formy we własne ręce: trenuj z innymi osobami, które mają zbliżoCzy próbowałeś już doładować energię poprzez oddychanie? ną kondycję do Twojej - to doskonały sposób na ustalenie celów
aprawdę głębokie oddychanie powoduje poprawę samopoczu i ich wspólną realizację. Udanych treningów!
https://www.domyos.pl/porady/wiosna-5-etapow-powrotu-do-formy-a_293108
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AKTUAL OŚCI

EXPRESOWO Z ŻYCIA MIASTA

M

ikołaj odwiedził małych pacjentów w szpitalu
w Rydułtowach. Święty Mikołaj odwiedził w
piątek małych pacjentów przebywających na
oddziale pediatrycznym w szpitalu w Rydułtowach. Były prezenty, wspólny śpiew i pełne zaskoczenie. To
był wyjątkowy dzień dla dzieci przebywających na oddziale
pediatrycznym w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach. 6 grudnia
odwiedził ich Święty
Mikołaj wraz z pomocnikami. Dzieci,
zarówno te młodsze,
jak i starsze, czekały
na gościa w czerwonym kubraku w świetlicy. Niektóre, choć
ciekawe spotkania ze św. Mikołajem, reagowały płaczem. Były
też odważne maluchy, które chętnie odpowiadały na wszystkie
pytania zadawane przez gościa. Dzieci zostały obdarowane
licznymi prezentami, a co najważniejsze dobrym i pozytywnym
słowem oraz uśmiechem i serdecznością, jakie płynęły od
uczestników spotkania. A wśród nich byli m.in.: członkini Zarządu Powiatu Krystyna Kuczera, burmistrz Rydułtów Marcin
Połomski oraz wiceburmistrz Mariola Bolisęga, dyrektor szpitala Krzysztof Kowalik, ordynator oddziału pediatrycznego
Stefan Cichy wraz z personelem, naczelnik Wydziału Promocji,
Kultury i Sportu Józef Szymaniec oraz przedstawicielki Fundacji Medhouse. 09.12.219

W
J

ahadło na głównej drodze w Rydułtowach.
Trzeba swoje odstać. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach od lat obiecywał remont
skrzyżowania ulic Raciborskiej i Mickiewicza
w Rydułtowach, gdzie powstał niebezpieczny uskok. Wreszcie
prace ruszyły. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, bo na Raciborskiej obowiązuje ruch wahadłowy.
uż co najmniej 50 tys. Ukraińców pracuje na Śląsku.
Ponad 61 tysięcy osób z zagranicznym paszportem
w województwie śląskim opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. W całej Polsce legalnie pracujących cudzoziemców jest przeszło 683 tysiące. To dane z końca października. W porównaniu do września nastąpił wzrost liczby
cudzoziemców o 17 tysięcy w skali kraju, a w województwie
śląskim o około 2 tysiące. 12.12.2019

M

ieszkaniec Rydułtów padł ofiarą oszustwa „na
ZUS”. Coraz częściej oszuści podszywają się
pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnim czasie do takiej sytuacji doszło także w naszym województwie, w mieście Rydułtowy. Oszust, podał się
za pracownika ZUS, który przyszedł do mieszkania pod pretekstem wypłaty świadczenia. Zakład przypomina, że nie wysyła
swoich pracowników do domów klientów i nie organizuje spotkań w ich domach. W środę, 13 listopada przed południem do
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drzwi mieszkania pewnego rydułtowianina zapukał mężczyzna
podający się za pracownika ZUS-u z informacją, że ma pieniądze dla jego żony. Właściciel mieszkania wpuścił go do środka.
Wykorzystując chwilową nieuwagę lokatora, sprawca okradł
mężczyznę, po czym powiedział, że przyjdzie innym razem,
gdy w domu będzie jego żona. Mężczyzna zorientował się dopiero po wyjściu oszusta z mieszkania, że z szafki zniknęła
gotówka. Kontakt z klientem zawsze odbywa się osobiście
w siedzibie Zakładu, listownie lub poprzez uwierzytelniony
profil na PUE. Pracownicy ZUS odwiedzają klientów w domu
tylko w przypadku kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich
– jest to jedyna sytuacja wizyty bez zapowiedzi. Pracownicy
ZUS zawsze posiadają legitymację oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. 13.12.2019

W

Rydułtowach rozmawiano o funkcjonowaniu
klas mundurowych. W Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
odbyła się I Krajowa Konferencja pt.
„Absolwenci klas mundurowych – ścieżki kariery zawodowej”.
Udział w niej wzięli samorządowcy, w tym władze powiatu
wodzisławskiego, a także przedstawiciele służb mundurowych,
uczelni wyższych, szkół i placówek oświatowych oraz uczniowie i absolwenci klas mundurowych. Zasadniczym celem spotkania była debata nad funkcjonowaniem tych klas w szkołach
ponadpodstawowych. 16.12.2019

M

ieszkaniec Raciborza okradał salony fryzjerskie.
Mieszkaniec Raciborza został zatrzymany na
gorącym uczynku włamania do salonu fryzjerskiego w Rydułtowach. Na świecącego latarką
po salonie mężczyznę zareagował obywatel, który natychmiast
powiadomił policję. Dzięki prawidłowej reakcji mieszkańca
i szybkiej interwencji policjantów, sprawca wpadł w ich ręce
czasie usiłowania dokonania przestępstwa. Jak się później okazało, nie był to pierwszy i jedyny zakład fryzjerski na koncie
złodzieja. 16.12.2019

M
P

ieszkanka Rydułtów wjechała autem do zalewu.
Nadmierna prędkość była przyczyną zdarzenia,
do którego doszło dzisiaj na ulicy Gzelskiej.
I choć zdarzenie wyglądało poważnie, na szczęście okazało się niegroźne w skutkach. Kierująca osobówką
straciła panowanie nad pojazdem, zjechała do rowu, a finalnie
do Zalewu Rybnickiego. 17.12.2019
iłkarze Górnika
Zabrze spotkali
się z uczniami
w Szkole Podstawowej nr 1. Tomek
Loska i Michał Koj
wraz z biurem prasowym Górnika Zabrze
spotkali się z uczniami.
Dla młodych mieszkańców Rydułtów była to niepowtarzalna okazja, by zdobyć autografy, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z piłkarskimi idolami.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia piłkarzy i
drogi jaka musieli pokonać, zanim rozpoczęli grę w Górniku
Zabrze. 17.12.2019
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apisali ponad 300 listów w obronie ludzi, których
prawa są łamane. Licealiści ze Skalnej w Rydułtowach po raz pierwszy zorganizowali Maraton Pisania Listów Amnesty International. Uczniowie
i nauczyciele podjęli się napisania listów w obronie trójki z 10
bohaterów tegorocznego maratonu. Byli to m.in. pracownicy
humanitarni, pomagający uchodźcom w Grecji, Sara i Sean,
którzy za swoją pracę zostali oskarżeni o terroryzm i handel
ludźmi. Maraton pisania listów odbywa się co roku w okolicach
10 grudnia, czyli dnia, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym czasie mobilizują się ludzie w całej Polsce, aby jednym głosem stanąć w obronie ludzi,
których prawa są łamane. Uczniowie rydułtowskiego liceum
podjęli się napisania listów w obronie trójki z 10 bohaterów
tegorocznego maratonu. Byli to pracownicy humanitarni, pomagający uchodźcom w Grecji, Sara i Sean, którzy za swoją
pracę zostali oskarżeni o terroryzm i handel ludźmi. Kolejną
osobą jest Yasman Aryani, walcząca o prawa kobiet w Iranie,
a w szczególności o wolność wyboru dotyczącą noszenia hidżabu, za co została skazana na 16 lat więzienia. Ostatni z bohaterów to Magai, 16-letni chłopiec, który oczekuje na wykonanie
kary śmierci w południowosudsańskim więzieniu. W organizację wydarzenia wyjątkowo aktywnie włączyli się uczniowie
pierwszych klas. Szkolna społeczność ma nadzieję, że udział
w maratonie będzie miał wpływ na poprawę czyjegoś losu,
a może nawet na uratowanie życia.

T

o on napadł na bank w Godowie. Policja publikuje
portret pamięciowy złodzieja. Policja wciąż nie złapała sprawcy napadu na punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, do którego
doszło 12 grudnia w Godowie. W Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach wykonano
portret pamięciowy sprawcy.
Jeśli rozpoznajesz napastnika
- skontaktuj się z Policją!
Policjanci pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w
Wodzisławiu Śląskim prowadzą śledztwo dotyczące napadu na placówkę bankową w
Godowie na ulicy 1 Maja, do którego doszło w czwartek 12
grudnia ok. godziny 16.30. Na podstawie złożonych przez pokrzywdzonego zeznań ustalony został prawdopodobny rysopis
sprawcy rozboju, a następnie na jego podstawie w Laboratorium KWP Katowice sporządzono portret pamięciowy. Wiek
sprawcy to około 35-40 lat, wzrost około 185 cm, zarost na
twarzy (broda), krzywy nos, ubrany w czarną czapkę, czarną
kurtkę z charakterystycznymi dużymi kieszeniami z przodu,
zamaskowany szalem. W związku z publikacją portretu policja
prosi o kontakt wszystkie osoby, które tego dnia o podanej godzinie znajdowały się w pobliżu placówki bankowej, a także te,
które przejeżdżały w tej okolicy samochodem a na wyposażeniu pojazdu mają rejestrator obrazu. - Każdą osobę, która rozpoznaje mężczyznę z portretu pamięciowego, bądź posiada
jakiekolwiek informacje w tej sprawie, prosimy o kontakt
z wodzisławską policją. Każdy szczegół dotyczący tego zdarzenia może mieć bardzo istotne znaczenie dla sprawy. Gwarantu-
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jemy anonimowość - brzmi komunikat wodzisławskiej policji.
19.12.2019

T

ragedia w Rydułtowach. Kierowca po wypadku popełnił samobójstwo. 27-letni mieszkaniec powiatu
wodzisławskiego, który kilka dni temu doprowadził
do poważnego wypadku w Rybniku, popełnił samobójstwo. Nie żyje kierowca, który 5 stycznia spowodował wypadek na ul. Raciborskiej w Rybniku. Wczoraj (6.01) policjanci
znaleźli jego ciało przy ul. Ligonia w Rydułtowach. Mężczyzna
powiesił się w pobliżu tamtejszych garaży. Jak informują mundurowi, nie zostawił pożegnalnego listu ani żadnej wiadomości
dla bliskich. Przypomnijmy, że do wypadku doszło 5 stycznia
około godz. 11.15. Ze wstępnych ustaleń policjantów z wydziału ruchu drogowego rybnickiej komendy, kierujący samocho-

dem marki bmw, 27-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, jechał w kierunku Raciborza. Na wysokości skrzyżowania
z ul. Sportową, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny
pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka
samochodem marki toyota avensis, którym podróżowała
4-osobowa rodzina. Aby wyciągnąć poszkodowanych z pojazdu, potrzebna była pomoc strażaków. 28-letni kierowca toyoty,
25-letnia pasażerka, 3-letni chłopiec i roczna dziewczynka zostali zabrani przez pogotowie do rybnickiego szpitala. Badania
wykazały, że poza ojcem nikt poważnie nie ucierpiał. Zdarzenie miało jednak wpływ na psychikę 27-latka, który spowodował wypadek.

W

Kancelarii Urzędu Miasta Rydułtowy (parter)
dostępne są egzemplarze
Nowin Wodzisławskich,
które można dostać zupełnie BEZPŁATNIE !!! W tym wydaniu znajduje się
artykuł na temat prawidłowego spalania
węgla. Zachęcamy gorąco do lektury,
wnioski po jego przeczytaniu przysłużą
się na pewno naszemu powietrzu! Zapraszamy !

'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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Wspomnienie o Alojzym Barnabas

KLUKA 409/15 stycznia 2020
wiedzialnie i niezwykle skrupulatnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Zakończył ją wraz ze swoimi 90 urodzinami.
Jego społeczne działania na rzecz mieszkańców
zostały nagrodzone już w 1998r tytułem „Rydułtowika
Roku” zaś w 2006r. p.Barnabas został odznaczony
„Złotymi Grabiami” – odznaczeniem Rady Miasta Rydułtowy.
Aż trudno uwierzyć, że jeszcze znajdował czas na
realizację swoich pasji tj. fotografowania, zbierania znaczków czy motoryzacji w tym szczególnie zawodów żużlowych. Kochał przyrodę i prace w ogrodzie.
Panie Alojzy pozostaniesz w naszej pamięci i z
projektem w ręce i grabiami, jako rozważny kierowca i
dyskutant. Na co dzień skromny, pogodny, u boku swojej
kochanej żony Krystyny dawałeś przykład jak można godnie i z pożytkiem przeżyć tak długie lata.
Spaceruj w pokoju po niebiańskich ogrodach
Członkowie
Towarzystwa Miłośników Rydułtów

Pan Alojzy Barnabas syn śląskiej rodziny, urodzony w 1924 r. Jak wielu chłopców z tej ziemi w okresie
wojny został wcielony do Wermachtu. Służył w Jugosławii i Włoszech aby ostatecznie przez Anglię w 1947r. bezpiecznie wrócić do Polski. W 1949r. podjął pracę w Rybniku w dziale inwestycji Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Ukończył Technikum Budowlane i zdobył uprawnienia do projektowania i nadzoru budowlanego. We wszystkich sąsiednich wsiach, gminach powstawały za jego staraniem budynki spółdzielczych piekarni, rzeźni czy sklepów. Także w Rydułtowach wiele budowanych domów
projektował lub nadzorował pan Alojzy. Nieprzerwanie
pracował przez 40 lat do 1989r. Był zbyt dobry, aby pozwolono mu rozstać się z „budowlanką” i dlatego przez
kolejne 9 lat, już na emeryturze, nadzorował budowy hal
produkcyjnych i innych obiektów.
Zawsze był ciekawy świata, otwarty na potrzeby
ludzi, problemy Rydułtów i okolicy stąd zaangażował się
w 1984r w pracę jako Radny w Wodzisławiu Śląskim a po
uzyskaniu przez Rydułtowy samodzielności został Radnym Miasta w latach 1994 do 1998r. Pomocny i oddany
ludziom w czasie powodzi w 1997r. Przez wiele następnych lat nadal zainteresowany sprawami miasta.
Kolejny swój talent i pasję realizował w TMR. Od
1998r. śledził działalność Towarzystwa, w którym odpo-
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Wspomnienie o Bogumile Kosowskim
Bogumił Kosowski urodził się 26go stycznia 1947 roku
w Jędrzejowie. Do Rydułtów na Śląsk przybył w 1961
roku, jako 14 letni młody chłopiec, po namowie Rodziny
w poszukiwaniu zawodu i pracy. W Rydułtowach uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Górniczej, a wraz z pracą zawodową w Kopalni Rydułtowy kształcił się w szkole średniej, kończąc w 1971 roku Technikum Górnicze w Wodzisławiu Śląskim. Po latach pracy przechodzi do dozoru górniczego, gdzie pracuje w Dziale Przewozu Dołowego do
przejścia na emeryturę. Działa skutecznie w strukturach
Związków Zawodowych „Kadra”, Radzie Dozoru Górniczego i w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa. W trakcie emerytury aktywnie działa w środowisku senioralnym byłych pracowników dozoru kopalni.
W trakcie edukacji i w czasie pracy zawodowej w kopalni, poznaje żonę Weronikę, zakłada w 1968 roku szczęśliwą Rodzinę i daje się poznać w środowisku gdzie
mieszka jako aktywny działacz społeczny. Wybrany zostaje do Rady Miasta w kadencjach lat: 2002-2006 i 20062010, pracując aktywnie jako Radny i przewodniczy
w pracach Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Współpracuje aktywnie z Towarzystwem Miłośników Rydułtów,
w którym pełni wieloletnio funkcję Redaktora Naczelnego
wydawanej gazety KLUKA. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć organizacyjnych: z Jego inicjatywy zorganizowano społeczny protest w/s likwidacji hałdy „Szarlota” i wywozu przepalonej skały płonnej ulicami Miasta, był inicjatorem organizacji imprez środowiskowych w Mieście, był
orędownikiem utrzymania Szpitala w Rydułtowach, nawet
za cenę wystąpienia Rydułtów z Powiatu Wodzisławskiego, wyróżniał się także w pracy organizacji pozarządowych. Aktywnie włączał się w realizację sztandarowego
Projektu „Świadomy Obywatel” realizowanego przez
TMR w latach 1910-1913. Jako przedstawiciel Dozoru
Górniczego brał udział w licznych uroczystościach górniczych. Ostatnia uroczystość w grudniu 2019 roku była jego Barbórką ostatnią. To z inicjatywy Bogusława obchodzone były uroczystości Jubileuszu 25-lecia TMRu, był
pomysłodawcą i realizatorem licznych imprez o charakterze kulturalnym i przedsięwzięć społecznych w środowisku gdzie mieszkał, w miejscu gdzie spotykał liczne grono
kolegów z pracy i przyjaciół, których tak szybko opuścił,
w spokoju, w cichej walce o życie, z pozostawieniem pustki trudnej do wypełnienia. Liczne grono przyjaciół, kolegów z dozoru, znajomych, osoby którym pomagał, przybyli by towarzyszyć śp. Bogumiłowi w Ostatniej Drodze.
Spoczywa w Wieczystym Odpoczywaniu na Cmentarzu
w Rydułtowach dzielnicy Orłowiec.
Koledzy z Dozoru Górniczego
Kopalni Rydułtowy
i Towarzystwa Miłośników Rydułtów

P O D Z I ĘK OWA7 I A
Serdeczne podziękowania uczestnikom uroczystości pogrzebowej, wszystkim bliskim, Przyjaciołom i Sąsiadom, Rodzinie, Prezesowi Zarządowi oraz członkom TMRu, członkom Klubu Emeryta przy KWK Rydułtowy - Anna,
którzy towarzyszyli w ostatniej drodze mojego
męża

Ś.P. BOGUMIŁA KOSOWSKIEGO
oraz za złożone kondolencje składa:

Weronika Kosowska.
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Drodzy czytelnicy, dzisiaj wiersze, dwóch autorek: Wioletty Budyn oraz moje życzenia na Nowy 2020 Rok.
Pozdrawiam serdecznie
Ewa Wierzbinska-Kloska

Sylwestrowa refleksja i życzenia
Za chwilę cię pożegnamy.
Choć nie na zawsze - mijający czasie.
Zostawisz po sobie wspomnienie staruszku.
Dałeś nam poznać różne blaski i cienie.
Ból zmieniłeś w radość. Wiele nauczyłeś.
Miłość, wiarę i nadzieję, zabierzemy w nowe dni.
Gdy północ zapłonie, szeptem życzeń przy toaście.
W czułym spojrzeniu, być może łzą wzruszenia?
Ciepłym geście splecionych dłoni.
Przy dźwięku zegara, popłyną serdeczne życzenia;
Szczęśliwego Nowego 2020 Roku!
Ewa Wierzbinska - Kloska

ODWRACAM
spojrzenie od przeszłości
przede mną piękniejsze
widoki
Ewa Wierzbinska - Kloska

Plotka słodka
Szukamy pytania , odpowiedzi
Jak kto na “ grzędzie “ swojej też siedzi ?
Co u sąsiada , co u rodziny ?
Kto ma wesołe , kto smutne miny ?
Tak więc ciekawi jesteśmy tego ;
Ty koleżanko i ty kolego .
Czy dobrze innym , czy może też źle ?
Fortuna dosięga kogoś , czy mnie ?
Wioletta Budyn

Anioł rodziny
Aniele Boże , stróżu rodziny
Broń nas od egoizmu przewiny.
Spraw byśmy dobrze sobie życzyli.
I byli dla siebie zawsze mili.
A pomimo królestwa smartfonu
Spotykali ze sobą w domu .
Cieszyli się bliskością człowieka .
Czas na ziemi tak szybko
Wioletta Budyn
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Wieczór Kolędowy w SP4

Fit 4 Life

Jest taki dzień… Chciałoby się rozpocząć od słów znanej
piosenki… Ten wyjątkowy dzień w naszej szkole to Wieczór Kolędowy, który odbył się 3.01.2020 r. tym razem w Rydułtowskim Centrum
Kultury. Z kolędnikami odwiedziliśmy poszczególne klasy, aby przypomnieć zwyczaj kolędowania
i żeby nie zabrakło naszej slonkeij godki... bo przeca mieszkamy na Śląsku…
Po to właśnie kolędujemy, aby w tym nowy roku urodzaju nam nie
brakowało.
Każda klasa uraczyła nas pięknym programem artystycznym.
Program rzeczywiście zachwycił wszystkich swoją różnorodnością.
Przepiękne piosenki zespołów muzycznych, przedstawienie grup teatralnych, tańce młodszych klas, kolędy hebrajskie, tańce i akrobacje
starszych, rozśpiewane całe klasy to rzeczywiście była uczta dla ducha.
Nie sposób opisać wrażeń to rzeczywiście trzeba zobaczyć.
Po uczcie ducha nie zabrakło też coś dla ciała – słodki poczęstunek –
ciasta naszych szkolnych mam, za które bardzo dziękujemy.
Czas spotkań z naszymi rodzicami to moment zwrócenia uwagi na to,
co jest dla nas ważne. Dlatego uczniowie - reprezentanci szkolnego
zespołu antysmogowego – rozdawali ulotki, aby pokazać jak istotne jest
dla nas czyste powietrze. Bierzemy udział w kampanii 'ie truj sąsiada…
Cieszymy się z tak licznego udziału w naszych spotkaniach
i zapraszamy za rok.

6.12.2019 w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach odbył się pierwszy etap projektu Fit
4 Life w ramach programu Erasmus + - realizowanego i lubianego programu w wielu szkołach i krajach. W SP1 to nie pierwszy taki projekt, lecz tym razem, ten objął tak dużą grupę
uczniów i jest rewelacyjny! Organizacja wspaniała! Do projektu przystąpiło pięć krajów:
Litwa, Portugalia, Włochy, Grecja no i oczywiście Polska. Pierwsza wizyta – w Polsce,
ponieważ to my jesteśmy koordynatorami całego międzynarodowego przedsięwzięcia, na
którą zaprosiliśmy wszystkich uczestników. Niestety bez naszych kolegów z Włoch, którzy
z powodu przedłużających się problemów z podpisaniem umowy, nie mogli przyjechać
i dołączą do projektu w następnych etapach.
Pierwszy dzień projektu skupiony był na bezpiecznym dostarczeniu gości zza
granicy do domów Polaków, biorących udział w projekcie. Osoby, które wcześniej wylosowały Włochów zostały przydzielone do kolegów i koleżanek, tak, że niektórzy goście
z Grecji, Portugalii, czy Litwy mieli dwóch opiekunów.
Przyjazd Litwinów – 13.00 w poniedziałek. Portugalczycy dotarli godzinę później. Grecy przyjeżdżali dopiero o północy z powodu różnych trudności w trakcie podróży
tj. np. przesiadek (trudności planowane). W pierwszym dniu zatem nie zorganizowano
żadnych atrakcji. Wszyscy bezpiecznie dotarli do domów.
We wtorek do szkoły udano się o normalnej porze. Na początku uczniowie
z innych szkół poszli na wizytę do burmistrza. Po powrocie odbyło się uroczyste przywitanie z występami i „słowami wstępu” wygłoszonymi przez dyrekcję. Następnie wszyscy
zobaczyć mogli prezentacje na temat innych szkół i uraczyć się poczęstunkiem. Gdy hala
sportowa została już posprzątana rozpoczęły się lekcje unihokeja. Gdy wszyscy przebrani
byli już z powrotem w stroje normalne cała grupa udała się pod salę chemiczno – fizyczną,
gdzie z kolei została podzielona na grupy – jedna poszła na warsztaty chemiczne, druga na
warsztaty myślografii. Na warsztatach został zaprezentowany cały szkolny „arsenał” jeśli
chodzi o pracownię chemiczno – fizyczną. Gwóźdź programu – ciekły azot (ang. Liquid
'itrogene). Zamrażanie balonów, owoców, warzyw robienie lodów i wykrywanie białka
cukru i tłuszczu w pokarmie. Następnie obiad, a po obiedzie wymiana grup. Na warsztatach
myślografii uczono jak prosto, ale ładnie malować. Gdy wszystko się skończyło uczniowie
wraz z gośćmi udali się do domów.
Wieczorem w ten sam dzień cała grupa pojechała do restauracji na warsztaty
kulinarne ze znanym śląskim kucharzem – Remigiuszem Rączką. Zdrowe burgery
– w ramach projektu Fit 4 Life (pol. Zdrowe życie). Wszyscy dobrze się bawili. Po pracy,
konsumpcja! A także okazja do skosztowania potraw przywiezionych z innych krajów
i wszystko powodowało, że zaczynaliśmy się poznawać i integrować.
W środę odbyła się wycieczka do Wisły. W centrum miasta można było zobaczyć
posąg Adama Małysza z białej czekolady. Sporo atrakcją dla gości był również… śnieg! Dla
tych, którzy nigdy go nie widzieli był bardzo interesujący. Później czas wolny w centrum
Wisły. Następnie kulig konny z przystankiem na kiełbaski z grilla. Po powrocie z kuligu
wszyscy pojechali pod skocznię im. Adama Małysza.
Po tych wydarzeniach, dzień teoretycznie się skończył, ale… rodzice wspólnie
uzgodnili, że aby dobrze spędzić czas wolny w środę i zintegrować się z grupami przyjezdnymi zorganizowane zostanie wyjście na kręgle. W centrum Rybnik Plaza, spędzono godzinę na dobrej zabawie.
Ostatni dzień czyli punkt kulminacyjny – Wycieczka do Wieliczki i do Krakowa.
W tym czasie grupy były można powiedzieć odseparowane – po Wawelu i w Wieliczce
chodzono grupami, z przewodnikiem polskim i angielskim. W przerwie między Wieliczką
a Wawelem, obiad w restauracji. Po Wawelu natomiast czas wolny na rynku w Krakowie.
Później jeszcze kilka pamiątkowych zdjęć i powrót autobusem do domu.
It was very nice time (pol. To był bardzo dobry czas). Te słowa dało się usłyszeć
z wielu ust po zakończeniu czwartkowej wycieczki. Wszyscy byli bardzo zadowoleni –
również Polacy.
W piątek jeszcze odwóz gości na parking. Pożegnanie, wymienienie numerów
telefonów i koniec pierwszego z pięciu etapów. Teraz cztery następne kolejno do Włoch
w lutym, na Litwę w maju, do Portugalii w listopadzie, a w maju 2021 do Grecji.
Dla mnie, który nota bene, również brał udział w tym projekcie jest tylko jedno
wyrażenie którym można by to opisać. Przegenialne! Zawiązanie nowych znajomości jakby
nie było międzypaństwowych to fantastyczna rzecz a zderzenie kultur to bardzo dobra
nauka. Podsumowując: mogę jedynie pogratulować wymyślenia tego projektu i zaangażowania naszej szkoły w to przedsięwzięcie, a także powiedzieć, że choć czas był krótki został
bardzo dobrze wykorzystany. A także jako bądź co bądź akcent brytyjski tudzież zagraniczny to oto zdanie, które najlepiej opisuje: I’m really impressed by the project!

Joanna Frelich

Piotr Tyka Uczeń klasy VII

W dniach 2.12.2019 –
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Zufa

Puzia
Gertek

Psiaki
i kociaki
Szukają
domu!!!
Informacja
pod telefonem:
605 109 891

Bruno
Herma
Emir
Erast

Boss

Czaruś
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
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CIEKAWOSTKI

Będą kolejne zakazy palenia węglem
– także na Śląsku
Sosnowiec jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych
miast w Polsce. Tamtejszy samorząd chce zakazu palenia
węglem w gospodarstwach domowych. Według szacunków urzędników w użyciu jest tam nawet 14 tys.
„kopciuchów”. Prezydent Arkadiusz Chęciński ma zamiar wnioskować o wprowadzenie takich ograniczeń do
Sejmiku Województwa Śląskiego. Miast, które chcą iść
w ślady Krakowa, zdecydowanie przybywa. Oprócz Sosnowca to także Wrocław, Tarnów, Rabka-Zdrój, Sopot,
Racibórz, Rybnik.
Dwa lata temu Sejmik Województwa Śląskiego podjął
uchwałę antysmogową. Wzbudziła wówczas wiele kontrowersji. Wprowadziła obowiązek wymiany starych kotłów,
w zależności od daty ich produkcji, pomiędzy 2021 a 2025r.
Dalej poszedł tylko Kraków, wprowadzając zakaz palenia
węglem i drewnem. Wcześniej dofinansowano tam jednak na
niespotykaną w kraju skalę wymianę urządzeń grzewczych
i dopłacano mieszkańcom do różnicy w wydatkach na ciepło.
Teraz na łamiących prawo sypią się kary finansowe. Jakość
powietrza jest lepsza, ale zatruwają je tzw. obwarzanki, czyli
miejscowości otaczające Kraków, gdzie zakaz nie obowiązuje. Problemem pozostają też zanieczyszczenia emitowane
przez samochody.
Z kolei we Wrocławiu nie będzie wolno używać
„kopciuchów” od połowy 2024 r., a cztery lata później zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem kamiennym.
Obecnie obowiązują ograniczenia dotyczące węgla brunatnego i wilgotnego drewna.
Uchwały antysmogowe podjęte zostały w sumie w 11 woje-
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wództwach. Obejmują zakaz palenia złej jakości produktami
węglowymi, kupowania kotłów niskiej klasy, a także określają zasady wymiany kopciuchów na urządzenia przyjazne dla
środowiska.
Samorządy często nie czekają na pieniądze z rządowego programu Czyste Powietrze, ale z własnych środków likwidują
niską emisję. Tymczasem budżet Czystego Powietrza na lata
2018–2029 wynosi ok. 103 mld zł. W jego ramach możliwa
będzie wymiana ok. 3 mln starych źródeł ciepła. Program jest
mocno krytykowany. Założenia ma słuszne, ale gorzej z wykonaniem. Jego realizacja rozkręca się bardzo wolno. Na koniec października złożonych było ponad 90 tys. wniosków na
łączną kwotę ponad 2 mld zł. Podjęto 55 tys. uchwał o udzieleniu finansowania na łączną kwotę ponad 1 mld zł (dotacje
i pożyczki).
Zdaniem Henryka Kowalczyka, byłego ministra środowiska,
problem smogu w Polsce powinien zniknąć w ciągu około
dziesięciu lat, ponieważ dzięki inwestycjom w nowoczesne
piece i termomodernizację co najmniej 80 proc. domów jednorodzinnych będzie emitować czystsze spaliny z ogrzewania.
Pamiętać należy też o uldze podatkowej, na podstawie której
beneficjenci już dokonują termomodernizacji i wymiany pieców. Dokładna liczba osób korzystających z ulgi termomodernizacyjnej w 2019 r. będzie znana na koniec kwietnia 2020 r. po rozliczeniu PIT.
Od 11 października br. obowiązują nowe normy informowania i alarmowania o smogu. Obniżono je o połowę, dostosowano do obowiązujących w innych krajach unijnych.
http://nettg.pl/news/162673/beda-kolejne-zakazy-palenia-weglem-takze-naslasku

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

ność sprawdzenia swoich umiejętności w zawodach

Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukce-

o Puchar Rady Gminy Lyski, które odbyły się

sów.

5 stycznia 2020 r. w sali OSP Lyski.
Po kilkugodzinnej rywalizacji zwycięzcą turnieju został Marian Kopiec z S.C. HERKULES
Rydułtowy

zdobywając

2.890 punktów, za nim
z 2.887 punktami sklasyfikowano Huberta Kostka
z LKS Lyski, na trzecim
miejscu uplasował się Włodzimierz Stroiński z S.C.
STRAŻAK

Głożyny

z 2.715 punktami. Organizacją i sędziowaniem zajął
się tradycyjnie Eugeniusz
Cyran – Prezes Sekcji

Urząd Gminy Lyski
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wspólnie radowali się i wyśpiewywali najpiękniejsze

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami
Raszczyc

kolędy. Pomimo niesprzyjającej pogody w pochodzie nie brakowało także najmłodszych uczestników,
dla których Orszak Trzech Króli stał się radosnym

W poniedziałek, 6 stycznia br. w dniu Święta Obja-

i rodzinnym świętowaniem Bożego Narodzenia.

wienia Pańskiego ulicami Raszczyc po raz pierwszy
przeszedł Orszak Trzech Króli. Barwny korowód
przeszedł spod Kaplicy do Kościoła pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w
Raszczycach,

gdzie

odprawiona

została Msza Św. Korowód prowadzili trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizujący trzy
kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Za nimi podążyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Raszczyc. Z
papierowymi koronami na głowach

Urząd Gminy Lyski
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MOJE ROZWAŻA IA

Moje rozważania.
Minął kolejny rok, powitaliśmy rok 2020. Nie wiem czy się cieszyć
czy smucić, bo z jednej strony widzę jak umiera moje pokolenie,
czyli tych urodzonych jeszcze przed lub w czasie wojny. Przypomnę, że w ostatnich miesiącach na „wieczną wartę” odeszli kolejni
bardzo zaangażowani w działalność naszego Towarzystwa Miłośników ś.p. członkowie: Adolf Widera, Maria Antonina Wieczorek,
Bogumił Kosowski, Alojzy Barnabas. Z drugiej strony powinienem
się cieszyć, że mimo poważnego wieku nadal cieszę się niezłym
zdrowiem i nadal mogę działać aktywnie na wielu polach społecznego życia. Bardzo na to liczyłem, że z biegiem lat będzie moje zaangażowanie maleć i powoli zastąpi mnie osoba młodszego pokolenia
ale jakoś młodego lidera nie widać więc ciągnę ten „wózek” mimo
rosnących kłopotów. Otóż z końcem marca tracimy siedzibę, bo
dom idzie pod sprzedaż a nadal nie wiemy gdzie nasze TMR będzie
mogło mieć swoją siedzibę a nie chodzi tylko o miejsce spotkań i
urzędowanie, ale też o pomieszczenie na dokumentację, sprzęty,
meble, które wygospodarowaliśmy przez 25 lat działalności. Przypomnę, że w okresie tych lat 5 razy zmienialiśmy z różnych przyczyn (przeważnie finansowych) naszą siedzibę i trzeba też otwarcie
powiedzieć, że obecny dom użyczony od państwa Jędrośka to siedziba jaką zazdrościły nam inne organizacje, choć oczywiście utrzymanie jak każdy dom kosztuje i wymaga fizycznej pracy. Przy tym
raz jeszcze chciałbym zdementować pogłoski, że TMR był i jest
wspomagany przez miasto w kosztach utrzymania siedziby. To
wspólna, ogromna pomoc finansowa samych Członków, którzy
przeznaczyli 1% podatku na nasze cele, składki członkowskie i darowizny i niezwykła, wieloletnia pomoc finansowa naszych Przyjaciół. Dzięki temu mogliśmy działać nie tylko w oparciu o siedzibę
ale też realizować zadania programowe w ramach wygranych konkursów. Na ten rok złożyliśmy 2 projekty konkursowe do miasta i
jeden do powiatu. O tym czy ostatecznie podpiszemy umowy zdecyduje fakt, czy będziemy mieć nową siedzibę. Niewątpliwie to gorzkie słowa ale jeden z projektów dotyczy upamiętnienia tablicą Osób,
które zginęły w naszym mieście w czasie bombardowania w dniu 4
luty 1945 roku i te zadania trzeba zrobić bez względu na kłopoty
lokalowe a reszta? Dokonania TMRu przez te wszystkie lata —
były znaczące - podkreślały to Władze Miasta wszystkich kadencji
ale też ogromne i zauważalne mają nasi Przyjaciele. 20 lecie działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul Tetmajera
jest tego dobitnym przykładem. Pamiętam uruchomienie tej pierwszej niepublicznej placówki, która wymagała pilnych remontów, od
dachu począwszy, zabudowy windy, przebudów wewnątrz budynku,
odnowy elewacji, zagospodarowania otoczenia i to wszystko uczyniono, nie przerywając na moment świadczeń zdrowotnych. To powód do dumy Dyrekcji NZOZu i całego bardzo zaangażowanego
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Personelu. Gratulujemy i życzymy spełnienia dalszych planów
związanych z rozwojem i unowocześnianiem Zakładu, ku zadowoleniu lekarzy, personelu pielęgniarskiego a przede wszystkim pacjentów. Nasze gratulacje i życzenia poprzemy kolędowaniem w
ośrodku przez naszą Klikę w dn.17 stycznia o godz. 11.00tej. Wielkimi sukcesami mogą się pochwalić też takie firmy jak Ciepłownia
Rydułtowy, Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec i SM ROW.
Szczególnie pragnę wyróżnić Ciepłownię Rydułtowy, która od początku zaangażowana była i jest we wszystkie przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym zadania, które realizowaliśmy w
ramach TMR (przypomnę kilkuletnią akcję rozdawania sadzonek
drzew-5 tysięcy), akcję sprzątania terenów machnikowca i wzdłuż
torów kolejowych, konkursy ekologiczne. Nie wszystko się udało
jednak Ciepłowni — chodzi oczywiście o ciepłociągi , ale stanęły
tu na drodze ówczesne sztywne taryfy ciepła i brak widocznego
zaangażowania rządzących by uciepłownienie miasta poprzez ciepłociągi było jednym z gwarantów walki z niską emisją - tak widoczną w obecnych latach. Niedocenianą a jakże ważną działalnością jest uzdatnianie wód dołowych dla celów komunalnych. Wymogi UE, zmuszające nasz Rząd do działań na rzecz ochrony środowiska będzie sprzyjać by dalsze plany prorozwojowe Ciepłowni
weszły w stan realizacji. Tego serdecznie życzymy a publicznie
wyrazimy kolędowaniem w siedzibie Ciepłowni w dniu 14.01.2020
od godz. 11.00tej. Zauważalne są pozytywne zmiany na naszych
osiedlach wprowadzane przez Zarządy obydwu Spółdzielni Mieszkaniowych. Remonty, ocieplanie budynków, odnowy elewacji,
dbanie o otoczenie (place, skwery) to cieszy. Oczywiście najbardziej
zauważalne są inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez Władze naszego miasta .O nich możemy przeczytać we wszystkich sprawozdaniach Burmistrza Miasta publikowane w naszej „Kluce” i „Na
Ratuszu”, Bardzo się z tego cieszymy, że mimo niewystarczających
dochodów udaje się realizować nawet duże przedsięwzięcia w tym
związane z rewitalizacją terenów machnikowca. Być może sam
zbiornik będzie też służył do kąpieli i w części zaspokoi głosy domagające się budowy basenu. Niestety na budowę basenu miasta nie
stać, tym bardziej potem na utrzymanie, czego dowodem są istniejące baseny w Radlinie, Wodzisławiu, Gorzycach i innych miejscowościach. Niska frekwencja na basenach a więc też ogromne dopłaty
do utrzymania. Obecnie gdy nie ma w zasadzie kłopotów z dojazdami, pływanie jest dostępne dla każdego chcącego, choć oczywiście
nie zawsze w dopołudniowym czasie zwykle wykorzystywanym
przez szkoły. Nie tylko inwestycje, zdrowie, sprawy komunalne są
ważne. Trudno wyobrazić sobie nasze miasto bez Domu Kultury,
Biblioteki, Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Rafą, Ogniska Plastycznego, Galerii Złote Grabie, działalności szkół, przedszkoli, czy
też instytucji czy stowarzyszenia o charakterze muzycznym jak:
Orkiestra KWK Rydułtowy z zespołami tanecznymi czy działalność
od 20 lat Szkoły Muzycznej czy od dziesięcioleci chórów Cecylia i
Lira. Trudno też pogodzić się z myślą, że mogą zaprzestać działalności stowarzyszenia czy kluby o różnej specyfice, w tym sportowe
bo zabraknie wspomagania na te działalności środków miasta. Samorządy muszą mieć środki na utrzymanie różnych sfer życia publicznego w gminach i miastach, bez tego cywilizacyjnie zostaniemy w tyle Europy. Akurat w tych rozważaniach nie piszę o sprawach politycznych, polityki zagranicznej naszych Władz, polityki
wewnętrznej choć trudno nie przyznać racji politykom niemieckim,
że największym zagrożeniem dla stabilizacji i pokoju na świecie jest
prezydent USA i jego agresywna polityka, która być może znów
wpędzi Polskę w działania wojenne w Iraku ,czy Iranie.
H. Machnik

P.S. Zespół „Bebiki” zaprasza w dniu 19/01/2020 - godz.
15.00 na występ kolędowy do kościoła na Orłowcu. Występy
będą połączone z promocją najnowszej płyty zespołu.
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iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rydułtowy, ul. Tetmajera 150
Poradnie lekarskie prowadzone w
ramach podpisanych kontraktów
z FZ
Lekarza POZ, Ginekologicznopołożnicza, Dermatologiczna, Okulistyczna, Laryngologiczna, Leczenia bólu, Neurologiczna, Urazowo-ortopedyczna, Leczenia uzależnień, Medycyny paliatywnej, Hospicjum domowe,

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

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

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

Tel: 501 538 428
www.transstal.eu

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