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XXVIII Dni Rydułtów za nami! 
Kolejne udane Dni Rydułtów za nami! W tym roku trwały aż trzy dni. Podczas sierpniowego weekendu mieszkańcy miasta i są-
siednich gmin oraz zaproszeni goście bawili się na terenie boiska, Orlika i wokół biblioteki. Występowały liczne zespoły („Klika 
Machnika”, zespół „Bebiki” i kapela „Olszynka” z Orlovej, „Kobiety na walizkach”, Tomek Coral, Agnieszka Ptak i zespół 
"Harmonic”, „Siostry”  i „ Flame”, Kamila Krawczyk z zespołem oraz DJ C-bool), odbywały się imprezy na różnego typu wystę-
pach, koncertach, zawodach, meczach i konkursach. 
Jak co roku wręczono statuetkę Rydułtowika Roku, w tym roku otrzymała ją Joanna Kubala. Ogromne wyróżnienie odebrała rów-
nież Honorata Sordyl, która została laureatką konkursu Lady Di Województwa Śląskiego 2021 im. Krystyny Bochenek.  Zobacz-
my jak to wyglądało upamiętnione zdjęciami.  

Joanna Rusok 



KLUKA 429/15 września 2021  3 XXVIII D�I RYDUŁTÓW 

 



KLUKA 429/15 września 2021  4 WELE BYFYJA 

Kochani! Przygotowałam dla Was kilka propozycji sprawdzonych, 
najlepszych przepisów na przetwory na zimę! Są to przepisy spraw-
dzone – takie, które robię każdego roku, część z nich robiła i robi 
do tej pory moja babcia, mama i dalsza część rodziny. Są naprawdę 
bardzo smaczne, więc polecam z czystym sumieniem. 

1. Sałatka z buraczków z papryką 
Sałatka jest lekko słodkawa i zdecydowanie uzależniająca. Ciężko ode-
rwać się od słoiczka.  Gości u nas co roku i uwierzcie mi –  nigdy nie 
została „po zimie” mimo, że sałatkę robię zawsze z podwójnej porcji. 
Znika w pierwszej kolejności, nigdy się nie nudzi. Osobiście potrafię 
pochłonąć łyżeczką cały słoiczek za jednym zamachem B Sałatka jest 
bardzo popularna, dużo osób ją zna doskonale i robi u siebie. 
Składniki: 
3 kg buraków (najlepiej podłużnych) 
5 szt. dużej papryki czerwonej 
5 szt. dużych cebul 
Zalewa: 
1 szklanka octu 10% 
1 szklanka wody 
3/4 szklanki cukru 
1 łyżka soli 
Buraki ugotować w całości. Po wystygnięciu obrać ze skórki i zetrzeć 
na tarce o dużych oczkach. 
Składniki zalewy wymieszać ze sobą i zagotować. Paprykę i cebulę 
pokroić w kostkę i wrzucić na 5 minut do gotującej się zalewy. Następ-
nie dodać starte buraki, zagotować. Gorące przełożyć do słoiczków, 
zakręcić i odwrócić wieczkiem do dołu do wystygnięcia. Nie pasteryzo-
wać. 
 
2. Ogórki po żydowsku 
Ogórki są lekko słodkawe z nutą marchwi  i tym różnią się od popular-
nych ogórków konserwowych. Chrupiące.  Przypominają smak klasycz-
nych ogórków konserwowych, ale mimo wszystko czuć różnice pomię-
dzy jednymi, a drugimi. To ulubione ogórki mojego męża, najchętniej z 
całej rodziny je zjada B 
Składniki: 
1 liść selera 
1 liść pietruszki 
koperek zielony (nie koper) 
1 łyżeczka gorczycy 
1-2 krążki cebuli na dno 
1-2 paski marchewki 
Zalewa: 
5 szklanek wody 
1 szklanka octu 
1 szklanka cukru 
2 płaskie łyżki soli 
Zalewę zagotować i ostudzić. Zalać słoiki, zakręcić. Pasteryzować 5 
minut od momentu zagotowania. Ogórki pozostawić wieczkiem do dołu 
do wystygnięcia. 
 
3. Sałatka ogórkowa 
Mimo, że sałatka wymaga odrobinę czasu ze względu na obieranie 
ogórków i ich krojenie, to smak i aromat całkowicie wynagradza po-
święcony czas. Wydawać by się mogło, że ogórki będą miękkie, jednak 
są przyjemnie chrupiące i aromatyczne. W tym roku pierwszy raz ją 
zrobiłam. I wiecie co? Postanowiłam zrobić jeszcze jedną porcję, a 
następnie jeszcze jedną (stąd numery na etykietach P1, P2,P3).  Zdecy-
dowanie polecam  
Składniki: 

3 kg. ogórków 
4 szt. średniej wielkości cebul 
1 duża marchewka marchwi 
1,5 łyżki soli 
Zalewa: 
1/2 szklanki oleju 
1/2 szklanki octu 10% 
1 szklanka cukru 
2 łyżki przyprawy wegeta 
1 słoiczek koncentratu pomidorowego 
mielony pieprz 
Ogórki umyć, obrać ze skórki, pokroić w plasterki.  Do ogórków dodać 
pokrojoną w plastry cebulę oraz startą na grubych oczkach marchew. 
Całość zasypac solą i wymieszać. Po 2 godzinach odlać sok powstały 
sok. 
Wymieszać ze sobą wszystkie składniki zalewy, a następnie dodać ją 
(zimną) do ogórków. Dobrze wymieszać. Ogórki wymieszane z zalewą 
(„sosem”) przełożyć do garnka i zagotować. Gorące przełożyć do sło-
ików i odwrócić do góry wieczkiem. 
Smacznego! 
 
4. Ogórki z pieprzem 
W smaku ogórki z pieprzem są zaskakujące. Zdecydowanie czuć w nich 
ocet i słodycz przełamaną pieprzem. Ogórki przypadną do gustu 
zwłaszcza miłośnikom czosnku. 
[Aktualizacja]: Ostatnio zapomniałam uprzedzić gości, nie przepadają-
cych za czosnkiem, że te właśnie oto ogóreczki mogą im nie podejść. 
Jakież było moje zdziwienie, gdy nagle wszyscy zaczęli mówić, że są 
przepyszne i oryginalne. Bardzo fajny pomysł dla tych, którym standar-
dowe sałatki się znudziły i poszukują nowych smaków. 
Składniki: 
4 kg ogórków 
4 główki czosnku 
6 łyżek soli 
Zalewa: 
2 szklanki octu 10% 
3 szklanki cukru 
6 łyżek oliwy (lub oleju) 
1/2 łyżki pieprzu prawdziwego (robię 2-3 porcje zalewy) 
Ogórki dokładnie umyć. Duże ogórki pokroić wzdłuż na 4 części, małe 
na pół.  Ogórki posypać solą, odstawić na 2 godziny, by puściły sok, 
który następnie odlewamy.  Dodać czosnek w kawałkach i odstawić na 
pół godziny. Nie odlewać już soku. 
Zalewę zagotować. Na końcu do zalewy dodać oliwę.  Ułożone w sło-
ikach ogórki zalać przygotowaną zalewą. Pasteryzować 5-10 minut od 
momentu zagotowania się wody. 
Smacznego! 
 
5. Brzoskwinie lub nektarynki w zalewie. 
Ta propozycja zdecydowanie zdobędzie uznanie łakomczuchów.   Są o 
wiele smaczniejsze, niż te, które  można kupić i  są zawsze pod ręką w 
spiżarce. Idealnie nadają się do ciast, deserów, a także sałatek. 
Składniki: 
3 kg brzoskwiń lub nektarynek 
1 litr wody 
600 g cukru (lub więcej w zależności od stopnia 
dojrzałości owoców) 
Brzoskwinie obrać ze skórki, pozbyć się pestek.  
Warto pamiętać, że z dojrzalszych owoców o wiele łatwiej usunąć pest-
kę. Zalać gorącym syropem. Pasteryzować ok. 25 minut od momentu 
zagotowania się wody. 

https://www.mojewlasne.pl/2016/09/11/najlepsze-przetwory-na-zime-do-sloika/
#:~:text= ajlepsze%20przetwory%20na%20zim%C4%99%20%28do%20s%C5%82oika%
29 %2 0 1 . %2 0 Sa %C 5 %8 2 a tk a , p op u l ar n y c h %2 0 o g %C 3 %B 3 r k %C 3 %B 3 w %
20konserwowych.%203.%20Sa%C5%82atka%20og%C3%B3rkowa.%20Mimo%2C%20 

�ajlepsze przetwory na zimę (do słoika) 
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Chłop z rybą u księcia 
 Jeden chłop z Wisły – nazywał się Mater – jechał do Cie-
szyna z deskami. A książę było na zamku w Cieszynie. On ty 
deski wiózł na Saksenberg, nie chciał jechać na myto, chciał 
objechać i jechał przez Olzę, w tej Olzie go dopadli i musiał 
(płacić) wielki sztraf (kara). A on chycił, tak mu to przyszło po 
gałęzi, w tej Olzie barzo wielką rybę. I on se myślał: 
 - Ja przecę tego sztrafu płacić nie będę. 
 I niósł tę rybę książęciu na podarunek, aże go będzie pro-
sił, coby mu jaką pomocą był, żeby tela pieniędzy nie musiał 
dać.   
 A do tego ksiażęcia były cztery wachy (warta). Przyszedł 
ku jednej: ten wachlarz, co tam stał, prawił mu, że go nie puści, 
powiel mu nie obieca sztwartego działu z tego podarunku, co 
dostanie. (Chłop) mu obiecał i ten go puścił. Przyszedł ku dru-
giej wachy. Tam zaś tak szło. I on zaś obiecał sztwarty dział. 
Przyszedł do trzeciej. Tam zaś tak. I on zaś obiecał sztwarty 
dział. Przyszedł ku sztwartej wasze. Tam zaś tak szło. I on zaś 
obiecał sztwarty dział. 
 Przyszedł do książęca. Tam się wszyscy dziwali, kany 
takową wielką rybę chycił. I pytali się go, co chce za nią. A on 
prawił, że nie chce nic więcej, jeny choć sto kiji na zadek, ale że 
ich już jest dłużen wachlarzowi. Tak prosi, żeby pierwej tych 
podzielono, a z ostatkiem on dziepro pójdzie. I zwołali tych wa-
chlarzy i dostali po pięć a dwacet na zadek, a chłopy nie ostało 
nic. 

 
Chłop z workiem wróżącym 
 Był chłopek, a miał się mizernie. Miał krowę. Tak ją za-
bił, a potem tę skórę wziął i wyniósł ją na górę. A potem osią 
banię zaprawił do tej skóry. Potem z tą skórą się wziął we świat. 
Przyszedł do jednej gospody. Tam pytał o nocleg a prosił tego 
gospodzkiego, coby mu to zachował, i że tu ma drogie rzeczy 
[tj. wróżący worek – przyp. red.]. A on powiadał mu, aby tam 
nie chodził na to zazierać, aż na trzeci dzień. (Chłopek) dał mu 
cosi godnie za ty rzeczy, a ten nie mógł wytrwać. Wtedy ten mu 
kazał dziurkę wypchać, a potem kazał mu, aby ucho przytknął, 
coby posłuchał, co tam ci wróże będą ozpowiadać. No i ci się 
wysuli i tu go obherkli (otoczyć, oblec)i poszczypali. A to były 
osy. A potem dziepro wiedział, co to byli za wróże. 
 
 
Stary chłop w szkole 
 Stary chłopek woził drzewo do miasta. Pan tam siedział, 
ale to więcej dni. 
 - Panoczku – przeprosił go – jako też oni mogą wyżyć, 
kiedy każdy dzień tu siedzą i tabakę kurzą? 
 - Trza było tak długo do szkoły chodzić, jakoch ja cho-
dził. 
 Jak przyjechał do dom: 
 - Gaździna, piecz placki. 
 - Na co? 

 - Na jutro, do szkoły. 
 Ona napiekła tych placków, a on szedł do tej szkoły i 
potkał się z panem. 
 - Chłopie, nie naszedłeś pieniędzy? 
On mu prawił: 
 - Naszedł. 
 - Kiedy? 
 - Dych szedł do szkoły. 
 - Chłopie, nie pleć – (bo już był stary, to już mu nie wie-
rzył). 
 Zbywali się (zbywać się  -  kłócić się, spierać się) społem, 
dy ich on stracił jakoby dziś. A (chłop) szedł wtedy do szkoły; to 
było rano. I do zbywki, iże to nie prawda. I sturzał go (sturzać  -  
uderzać, popychać). No i potem chłop poszedł i pan też poszedł. 
Chłop szedł, kany pieniądze (i znalazł je), odsmyczył z kufrem z 
cesty. I potem se pieniądze wziął do domu. Miał się dobrze. Po-
tem już też mógł tabakę kurzyć. 
 
Sprytni wędrowni 
 Raz byli trzo wędrowni. Byli bardzo ubodzy. Umówili się 
między sobą. Prawił jeden: 
 - Ty pójdziesz na chleb. 
 A drugi mu zaś prawił: 
 - Ty zaś pójdziesz na mięso. 
 I ten co szedł na chleb, nabrał chleba, a potem se wziął za 
pięć grajcarów sobie zjeść. A prawił tej przekupce, aby posłała 
jaką dziewuchę z nim po pieniądze. Jak przyszli do lasa, on pu-
ścił jeden chleb do błota i dał go tej dziewusze, aż go weźnie, a 
przyniesie mu inszy zań. A zaim ta szła z tym chlebem, to on 
uciekł zaś z tym swoim chlebem. I ona zaś przyniosła inny 
chleb, ale tego już tam nie było. 
 A ten drugi zaś szedł na mięso i wziął jednę sztwierć. A 
zaś chciał, aż poślą z nim jakiego holca po pieniądze. I przyszedł 
do księdza, a prawił, aż go wyspowiadają, ten ksiądz tego holca. 
Prawił ten ksiądz: aż go zawoła do izby. I ten przyszedł do izby, 
a ten zatyl wziął sztwierć i uciekł z nią. A ksiądz go wyspowia-
dał. A on wdycki prawił: 
 - Panie paterku, za tę sztwierć mi zapłacą? 
 A on mu prawił: 
 - A ty głupi chłopie, cóż też to blędziesz? 
 I on go nie mógł już więcej wyspowiadać i zawołał sługę, 
aż go idzie wykludzić precz. I zaś nie dostał pieniędzy za tę 
sztwierć. 
 Wędrowni już mieli chleb a mięso. A potem szli do jed-
nego gościńca i dali se to mięso karczmarce, aby im go upiekła, 
a piwa im też dała po flasze. Jak już podjedli, potem każdy 
chciał płacić. Prawili tej karczmarce, że oni jej zawiążą oczy a 
iże ona ich będzie chytać, a kierejo chyci, że ten potem będzie 
płacił. I ona goniła wdycki wokoło, a oni pomalućku odewrzyli 
dwierze i uciekli. A ona (het) goniła. Aż przyszedł jej chłop z 
kościoła i ona go potem chyciła i prawiła: 
 - Ty będziesz płacić. 
 A on jej prawił: 
 - A ty głupia babo, cóż to ty robisz? 
  
Źródło: „Powieści ludu na Śląsku” Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1953.   

c.d.n  

Podania 

Lucjan Malinowski, autor zbioru, którego fragmenty prezentujemy wybierając się w 1869 roku w słynną podróż etnograficzną na 
Śląsk poruszał się śladami Józefa Lompy. Byłoby wspaniale, gdyby pamięć o tym wspaniałym Ślązaku nie zaginęła!  
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Bronisław Drażny tak wspominał powrót na kopalnię po drugiej 
wojnie światowej (…) „Po powrocie z oflagu (wyzwolony 27-
27.03.1945r., przyp. A.K.) zgłosiłem się do  aczelnego Dyrektora 
Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego w Katowicach Bole-
sława Krupińskiego, który polecił mi udanie się na kopalnię w celu 
jej uruchomienia, po oswobodzeniu Rydułtów. Zaopatrzony w spe-
cjalne pismo w języku polskim (na odwrocie w języku rosyjskim) 
dojechałem pociągiem do Rzędówki, dalej tory kolejowe były 
uszkodzone, skąd piechotą poszedłem na kopalnię. Po przejściu 
bramy kopalni 3.04.1945r. w mundurze wojskowym (tym z oflagu) 
zostałem zatrzymany przez strażnika, który okazał się znajomym 
pracownikiem sprzed wojny. W następnym dniu rozpocząłem pracę. 
W biurze kierownika robót kopalni było pusto, gdzieniegdzie bra-
kowało szyb w oknach, na biurku był spis telefonów. Zacząłem 
dzwonić, w pierwszej kolejności na szyby wentylacyjne (były czyn-
ne), główne odwadnianie też.  a nadszybiu był sygnalista, a maszy-
na wyciągowa pod parą. Po kilku dniach przyszedł mierniczy pan 
Karol Koczy (przed wojną sekretarz mierniczy, inf. J. Rduch) gdyż 
dowiedział się od ludzi, że wróciłem do pracy. Udostępnił mi mapy 
wyrobisk górniczych i udzielił informacji o eksploatacji górniczej. 
Pierwszym sztygarem, który się zgłosił był pan Wincenty Jesz.”  
Bronisław Drażny urodził się 1 kwietnia 1904r. w Przeworsku w 
rodzinie kolejarskiej. Przed I wojną światową ukończył szkołę 
ludową, potem w 
1923r. Szkołę 
Realną w Jarosła-
wiu. Następnie, 
po odbyciu 9-cio 
miesięcznej prak-
tyki jako górnik 
ładowacz na 
R ö m e r g r u b e 
(potem kopalnia 
„Rymer”), w latach 1924 – 1928 uczęszczał do Państwowej Szko-
ły Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (Sztygarki) w Dą-
browie Górniczej. W czasie nauki, w wakacje odbywał praktyki na 
kopalniach, kolejno: „Szczęść – Boże” w Łaziskach, „Dębieńsko’ 
i „Niemcy” w Świętochłowicach. Po ukończeniu Sztygarki, odbył 
roczną służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy. 
Po wojsku, rozpoczął pracę 1 września 1929r. na kopalni 
„Rymer”, jako sztygar zmianowy, w dwa lata później był już szty-
garem oddziałowym. 1 kwietnia 1937r. został przeniesiony na 
kopalnię „Charlotte” w Rydułtowach dla wzmocnienia kadry kie-
rowniczej, gdyż rok wcześniej została ponownie uruchomiona po 
pięcioletnim jej zatrzymaniu. Do wybuchu wojny pracował jako 
sztygar oddziałowy. 1 września opuścił kopalnię, aby 3 września 
zgłosić się w Krakowie do polskiego wojska. Brał udział w wojnie 
obronnej w 1939r., następnie został internowany w kilku obozach 
jeńców wojennych. Najdłużej przebywał w Oflagu 2C Wolden-
berg, łącznie w obozach przebywał przez 5 lat i 5 miesięcy. W 

czasie pobytu w oflagu w Woldenbergu dokształcał się, wykłady 
prowadzili: mgr inż. Jerzy Litwiniszyn (wentylacja i pożary), mgr 
inż. Jerzy Rabsztyn (górnictwo), inż. Butler (maszyny górnicze), 
inż. Bielski (wiertnictwo) i inż. Edward Romanowicz (miernictwo 
górnicze). W 1950r. zgłosił się na Wydział Górniczy Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie z pracą dyplomową i po egzami-
nie decyzją Komisji Weryfikacyjno-Egzaminacyjnej (12.04.) uzy-
skał stopień inżyniera górniczego.W trakcie uruchamiania kopalni 
„Rydułtowy” w 1945r. pracował jako nadsztygar, potem pełnił 
obowiązki kierownika robót górniczych, w tym czasie dyrektorem 
kopalni był inż. Juliusz Zając. Od 1946r. B. Drażny, późniejszy 
inżynier (od 12.04. 1950r.), aż do emerytury był kierownikiem 
robót górniczych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na emeryturę przeszedł 1964r., z dorobkiem 50 lat i 4 miesiące 
pracy (uwzględniając 10 lat jako w ratownik). Równolegle z pracą 
na kopalni prowadził lekcje w Szkole Górniczej w Rydułtowach. 
Szkolił także wybranych pracowników kopalni i RZPW na kur-
sach, będąc wykładowcą ze wszystkich przedmiotów. Był opieku-
nem praktykantów ze szkół zawodowych, techników i uczelni 
górniczych, którym poświęcał dużo czasu tak na dole jak i na po-
wierzchni. Pan Joachim Rduch, który był uczniem Bronisława 
Drażnego, wspomina że (…) „był człowiekiem zdyscyplinowanym, 
wymagającym, prawym, pomocnym i pogodnym. Często wspomi-
nał pobyt w oflagu i powrót na kopalnię.” 

Mieszkając do przejścia na emeryturę w bezpośrednim sąsiedztwie 
kopalni służył jej, poświęcał wolny czas i był do jej dyspozycji. 
Doświadczenia z pracy w górnictwie, zdobyta wiedza, uczyniły z 
Niego inżyniera o wszechstronnym spojrzeniu na działalność ko-
palni.  
Przed i po II wojnie światowej był członkiem Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Polskiego Przemysłu Węglowego 
(Górnictwa), w 1972r. otrzymał złotą odznakę Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa Rybnickiego Okręgu Węglo-
wego. Bronisław Drażny zmarł w 1999r. w wieku 95 lat i jest po-
chowany na cmentarzu w Rybniku. Tradycje górnicze kontynuował 
jego jedyny syn Marian, absolwent Politechniki Śląskiej, który 
pracował na kopalni „Zabrze, następnie wnuk Marek na kopalni 
„Bielszowice”. 
Kopalnia „Rydułtowy” do końca życia inż. Bronisława Drażnego 
pamiętała o swoim pracowniku.  

 
Andrzej Kowalski, konsultacje: Andrzej Adamczyk i Joachim 

Rduch. 

Bronisław Drażny - górnik,  
który uruchamiał kopalnię „Rydułtowy”  

po drugiej wojnie światowej 

Fot.2. Inż. Bronisław Drażny na pochodzie, w 
pierwszym rzędzie w środku, arch. rodzinne  

Fot. 1. W komorze w kopalni „Rymer”, po 
felezunku (B. Drażny w środku), arch. rodzinne 
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Referat Inwestycji  
 

1. MODER�IZACJA ULICY OFIAR TERRORU 
Z wykonawcą robót firmą TRANSKOM Robert Białdyga z Jaroszowa w dniu 24 czerwca 
zawarto Aneks Nr 4 na wykonanie robót dodatkowych obejmujących wykonanie robót 
naprawczych związanych z zapadliskiem na jezdni i chodniku w rejonie budynku nr 70 na 
kwotę 20 315,69 zł brutto. 
Wykonawca zakończył wszystkie roboty budowlane i pismem z dnia 29 czerwca zgłosił 
zakończenie budowy. W dniu 15 lipca nastąpił odbiór inwestycji. 
Wykonano: 
1)  na ulicy Ofiar Terroru – odcinek o długości 696,91 m 

• chodniki z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 
4 330,08 m2 

• zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 759,70 m2 

• zatoki parkingowe z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – 14-
75,98 m2 

• zatoki autobusowe i poszerzenie na skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza z kostki 
granitowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej – 280,36 m2 

• nawierzchnię z masy bitumicznej – 5118,63 m2 

• przebudowę istniejących studzienek ściekowych – 19 szt. 

• studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 19 szt. 

• kanały z rur PVC łączone na wcisk Ø zewn. 200 mm – 145,40 m, 
2) na ulicy Adama Mickiewicza – odcinek o długości 139,50 m 

• chodniki z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 
314,17 m2 

• zjazdy z kostki betonowej o gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 118,50 m2 

• nawierzchnię z masy bitumicznej – 598,60 m2 
 
W  dniu  21  lipca  zawiadomiono  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego 
w Wodzisławiu Śl. o zakończeniu budowy. 
Wartość robót budowlanych: 4 574 759,45 zł 
Sporządzono druki OT. Trwa rozliczenie inwestycji 
 
2. PRZEBUDOWA TERE�U PRZY ZBIOR�IKU WOD�YM 

„MACH�IKOWIEC" CELEM UTWORZE�IA MIEJSCA USŁUG SPO-
ŁECZ�YCH – ETAP II 

Wykonawca  robót  budowlanych,  Zakład  Produkcyjno-Remontowo-Budowlany  Artur 
Marcinek, został wezwany do zintensyfikowania prac. 
Obecnie wykonawca prowadzi prace związane z wytyczeniem terenu pod urządzenia 
ścieżki zdrowia, ścieżki dla rolkarzy oraz prowadzi roboty związane korytowaniem ścieżki 
dla rolkarzy w rejonie boiska bocznego. 
Termin umowy, tj. wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie -  do dnia 29 kwietnia 2022 r. 
Wartość umowy: 1 642 000,00 zł. 
 
3. ROZBUDOWA I MODER�IZACJA BUDY�KU URZĘDU MIASTA  -  III 

ETAP 
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana wentylacja grawitacyjna pomieszczeń 
wraz z ich malowaniem. Planowana inwestycja obejmuje: podłączenie poszczególnych 
pomieszczeń do istniejących przewodów kominowych, wykonanie nowych przewodów 
kominowych – wentylacyjnych i podłączenie do nich poszczególnych pomieszczeń, wy-
prowadzenie przewodów kominowych ponad połać dachu, zainstalowanie w istniejących 
oknach nawiewników okiennych. 

4. PRZYŁĄCZE�IE BUDY�KÓW MIESZKAL�YCH �A OSIEDLU KA-
ROLA DO CIEPŁOCIĄGU WRAZ Z ICH TERMOMODER�IZACJĄ 

Wykonawca robót budowlanych, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Ecomplex” 
Ewa Grinspek, wykonuje następujące roboty budowlane: 
1. wykonywane są więźby dachowe dla dwóch budynków oraz pokrycie dachowe 

z blachodachówki z obróbkami, 
2. wykonywane są prace związane z pokryciem zadaszeń wiatrołapów – nowa więźba 

dachowa wraz z pokryciem dachowym z blachodachówki, 
3. wykonywane są roboty związane z układaniem okładziny elewacyjnej z płytek, 
4. trwają  prace  związane  z  wykonaniem  nowych  wylewek  oraz  podłóg  parteru 

w budynkach, 
5. wykonywane są roboty budowlane instalacji elektrycznej w wiatrołapach oraz na 

poddaszach budynków, 
6. prowadzi się roboty związane z wykonaniem instalacji c. o. budynków, 
7. montowana jest stolarka drzwiowa. 
W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, związanych z wykończeniem 
poddaszy w budynkach nr 14, 16, 17, 19 i 20, dotyczących odbudowy ścianek działowych, 
uzupełnieniem podłóg po wymianie więźby dachowej i odtworzeniem niezbędnej instalacji 

elektrycznej, wykonawca wniósł prośbę o przedłużenie terminu realizacji robót. Zostanie 
przygotowywany stosowny aneks finansowo–terminowy. 
Termin realizacji zadania zgodnie z obowiązującą umową: do dnia 2 listopada. 
Wartość umowy wraz z podpisanymi aneksami: 5 657 043,96 zł brutto 
 
5. POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ W MIESZKAL�YCH 

BUDY�KACH KOMU�AL�YCH 
 
Budynek przy u. Radoszowskiej 123  
W dniu 28 czerwca podpisano protokół odbioru końcowego a następnie w dniu 12 lipca – 
protokół z usunięcia wady dającej się usunąć i nie limitującej odbioru dotyczącej montażu 
wkładu kominowego, zgodnie z opinią kominiarską. W ramach zadania wykonano: 
1. docieplenie ścian poniżej poziomu terenu, 
2. docieplenie ścian powyżej poziomu terenu, 
3. docieplenie ościeży, 
4. docieplenie dachu i zadaszenia styropapą, 
5. instalację odgromową, 
6. wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 
7. wymianę stolarki drzwiowej, 
8. montaż budek lęgowych, 
9. instalacje c.o. wraz z zabudową kotła węglowego 5-tej klasy oraz pompy ciepła oraz 

c.w.u., 
10. instalacja kolektorów słonecznych, 
11. montaż zadaszeń nad wejściami do mieszkań. 
Ostateczna  wartość  robót  budowlanych,  uwzględniających roboty dodatkowe,  roboty 
zamienne oraz końcowe rozliczenie kosztorysowe, wynosi 718 227,29 zł brutto. 
Trwają rozliczenia inwestycji. 
 
Budynek przy u. Barwnej 1 
Wykonawca  robót,  firma  FOBUD,  przystąpiła  do  wykonania  docieplenia  sufitów 
w  mieszkaniach na  poddaszu.  Elewacje  boczne  i  tylna  zostały  docieplone  zgodnie 
z dokumentacją projektową, wymieniona została stolarka okienna, docieplona została od 
wewnątrz ściana frontowa. 
W dniu 2 sierpnia zawarto aneks nr 1 na wykonanie robót dodatkowych i przedłużenie 
terminu wykonania robót o 3 miesiące. 
Roboty dodatkowe obejmują wykonanie: zabezpieczenia p. poż. stropu kotłowni i składu 
opału oraz przejść komina przez stropy, zabezpieczenia mocowania murłaty dachu poprzez 
wykonanie wieńca, obniżenia posadzki w miejscu wejściu do budynku, zabezpieczenia 
powłoką antygrafitti elewacji ceglanej oraz przebudowę przyłącza elektrycznego, adaptacji 
ślepego pomieszczenia poprzez montaż drzwi technicznych, nowej rozdzielnicy liczniko-
wej zasilania do mieszkań i wymiany rozdzielnic w mieszkaniach. Koszt robót dodatko-
wych wynosi123 897,15 zł brutto. 
Termin wykonania 19 stycznia 2022 r. 
Wartość umowy: 1 054 365,83 zł brutto. 
 
Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 103 a 
W dniu 28 czerwca podpisano protokół odbioru końcowego. W ramach zadania wykonano: 
1. docieplenie ścian; 
2. docieplenie ościeży; 
3. docieplenie dachów styropapą; 
4. instalację odgromową; 
5. wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi; 
6. wymianę stolarki drzwiowej; 
7. montaż budek lęgowych; 
8. instalacje c.o. oraz c.w.u.; 
9. instalacja kolektorów słonecznych; 
10. montaż zadaszeń nad wejściami do budynku. 
Ostateczna  wartość  robót  budowlanych  uwzględniających roboty  dodatkowe,  roboty 
zamienne oraz końcowe rozliczenie kosztorysowe, wynosi 460 183,76 zł brutto. 
Trwają rozliczenia inwestycji. 
 
Budynek przy ul. Plebiscytowej 37 
Wykonawca robót, firma FACH-BUD, przystąpiła do wykonania tynku na elewacji od 
strony ul. Władysława Wyspiańskiego oraz prowadzi roboty wykończeniowe. 
W dniu 2 sierpnia zawarto aneks nr 2 na wykonanie robót dodatkowych i przedłużenie 
terminu wykonania robót. 
Roboty dodatkowe obejmują wykonanie: remontu dachu na budynku parterowym oraz 
wymianę rur kanalizacyjnych biegnących wzdłuż ul. Stanisława Wyspiańskiego wraz 
z pracami towarzyszącymi. 
Koszt robót dodatkowych wyniósł 29 975,87 zł brutto. 
Termin wykonania 23 września. 
Wartość umowy: 735 691,03 zł brutto 
Z uwagi na występujące roboty dodatkowe w budynku przy ul. Plebiscytowej 37, przygo-
towywany jest dla firmy PUI Sp. z o.o. aneks nr 3 natomiast z uwagi na roboty dodatkowe 
w budynku przy ul. Barwnej 1 dla firmy Studio Połomscy – aneks nr 1, zwiększające 
proporcjonalnie do wartości robót dodatkowych wartość nadzoru inwestorskiego oraz 
wydłużające termin jego realizacji. 
 
Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 6,6a  
W dniu 25 czerwca został zawarty aneks nr 1 z panem Waldemarem Boberem, wydłużają-
cy termin realizacji umowy do dnia 26 lipca z uwagi na wydłużający się proces uzyskania 
pozwolenia na budowę. W dniu 28 czerwca projektant przekazał część dokumentacji 
wymaganej zgodnie z umową a następnie 9 lipca przekazał decyzję o pozwoleniu na 
budowę. Wartość umowna prac projektowych: 31 365,00 zł 
 
Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 28 
W dniu 26 lipca projektant Waldemar Bober przekazał komplet dokumentacji projektowej 

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 

i URZĘDU 

za okres od  24 czerwca 2021r. do 24 sierpnia 2021r. 
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wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. Wartość umowna prac projektowych: 31-
 365,00 zł 
W dniu 29 lipca ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy dokumen-
tacji projektowej na przedmiotowym zadaniu dla budynku przy ul. Generała Józefa Bema 
6,6a w zakresie instalacji gazowej celem podłączenia kuchenek gazowych (w tym analizę 
zapotrzebowania gazu) wraz z wentylacją,  przyłącza kanalizacji deszczowej,  drenażu 
opaskowego, a także dla budynku przy ul. Generała Józefa Bema 28 w zakresie instalacji 
gazowej celem podłączenia kuchenek gazowych (w tym analizę zapotrzebowania gazu) 
wraz z wentylacją. 
Termin składania ofert upływa z dniem 24 sierpnia. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 49 i 70, budynek przy ul. Adama Mickiewicza 6, 
budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 38,  
Trwają prace projektowe, wykonywane przez Studio Architektury Gamma Sp. z o. o. 
z Białegostoku. 
Termin opracowania dokumentacji – 10 stycznia 2022 r. 
Wartość każdej z umów: 41 820,00 zł 
Dla budynków źródłem ciepła, po przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji 
i likwidacji kotłów węglowych, będzie kotłownia gazowa. Wszystkie budynki zostaną 
doposażone w instalację ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną. Dobór materia-
łu izolacyjnego oraz jego grubość projektowane są na podstawie wykonanych audytów 
energetycznych. 
 
Budynek przy ul. Raciborskiej 242, 244 i 427  
Trwają prace projektowe wykonywane przez Studio Architektury Gamma Sp. z o. o. z 
Białegostoku. 
Dla budynków źródłem ciepła będzie węzeł wymiennikowy, zasilany z sieci ciepłowniczej. 
Wszystkie  budynki  zostaną  doposażone  w  instalację  ciepłej  wody  użytkowej  wraz 
z instalacją solarną. Dobór materiału izolacyjnego oraz jego grubość projektowane są na 
podstawie wykonanych audytów energetycznych. 
Termin opracowania dokumentacji dla termomodernizacji budynków – 17 stycznia 2022 r. 
Wartość każdej z umów: 39 360,00 zł 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 49 i 78 
W dniu 29 lipca ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy dokumen-
tacji projektowej. 
Termin składania ofert upływa 24 sierpnia. 
Dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 źródłem ciepła, po przeprowadzonej kompleksowej 
termomodernizacji i likwidacji kotłów węglowych, będzie kotłownia gazowa. Budynek 
zostanie doposażony w instalację ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną. Dobór 
materiału izolacyjnego oraz jego grubość projektowane są na podstawie wykonanego 
audytu energetycznych. 
Dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 78 źródłem ciepła będzie węzeł wymiennikowy zasila-
ny z sieci ciepłowniczej. Budynek zostanie doposażony w instalację ciepłej wody użytko-
wej wraz z instalacją solarną. 
 
6. MODER�IZACJA BUDY�KU SZKOŁY PODSTAWOWEJ �R 2 
W dniu 26 czerwca został podpisany z projektantem aneks, przedłużający termin dostar-
czenia dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na realizację robót do 12 miesię-
cy od podpisania umowy, tj. do dnia 2 września. 
W dniu 12 sierpnia projektant przekazał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany wraz 
z udzieleniem pozwolenia na budowę i kompletem dokumentacji. 
Wartość umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej: 78 338,70 zł brutto. 
Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim koszt realizacji robót związanych 
z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 wynosi 3 995 338,23 zł brutto i obejmuje adapta-
cję części szkoły na oddziały przedszkolne, w tym budowę nowej klatki schodowej, adap-
tację części pomieszczeń II piętra szkoły na biura Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych, przebudowę instalacji hydrantowej w całym budynku, modernizację instala-
cji deszczowej w segmencie A szkoły. 
W I etapie realizacji zadania, związanej z modernizacją budynku szkoły planuje się wyko-
nanie robót związanych z adaptacją części parteru na oddziały przedszkolne. Powstaną 
4 oddziały mieszczące po 25 dzieci oraz 1 oddział mieszczący 20 dzieci. Łącznie przed-
szkole dostosowane będzie na przebywanie 120 dzieci. 
Wartość kosztorysowa zadania dla I etapu wynosi 3 122 800,00 zł. 
Przygotowywane  są  materiały  do  rozpoczęcia  procedury  przetargowej  związanej 
z realizacją etapu I. 
 
7. UTWARDZE�IE TERE�U PRZY UL. W. KORFA�TEGO. 
W dniu 9 lipca zawarto umowę na realizację robót budowlanych z Leszkiem Gieruckim 
i Jackiem Michną prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod 
firmą:  Zakład  Usług  Wodociągowo-Kanalizacyjnych  i  Remontowo-  Budowlanych 
„ROLES” S. C. L. Gierucki & Michna J. z siedzibą w Krzyżanowicach. 
Wartość umowy: 212 290,66 zł brutto 
W dniu 9 lipca zawarto umowę na nadzór inwestorski z Grzegorzem Mrozkiem prowadzą-
cym działalność gospodarczą pod nazwą: „DORADZTWO BUDOWLANE USŁUGI inż. 
Grzegorz Mrozek" z siedzibą w Gaszowicach. 
Wartość umowy: 3 999,96 zł brutto 
W dniu 19 lipca przekazano wykonawcy teren budowy. 
Termin zakończenia robót budowlanych: 9 listopada 
 
8.  BUDOWA PIŁKOCHWYTU �A BOISKU   TRE�I�GOWYM ORAZ 
MODER�IZACJA �AGŁOŚ�IE�IA �A STADIO�IE MIEJSKIM „�APRZÓD”  
W dniu 15 lipca wszczęto trzecie postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej, 
uzyskanie zezwolenia oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji piłko-
chwytu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Termin złożenia ofert wyznaczono na 30 lipca. 
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty cenowe od 20 132,85 zł do 61 881,30 zł. 
Wybrano ofertę firmy Sport-Transfer Sp. z o. o. z Jawornika za cenę 20 132,85 zł. 

W dniu 18 sierpnia zawarto umowę z firmą Sport-Transfer Sp. z o. o. na realizację piłko-
chwytu z terminem wykonania do 15 grudnia oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskie-
go. 
Wartość robót budowlanych: 20 132,85 zł. 
Termin wykonania: 15 grudnia. 
 
9. WYBIEG DLA PSÓW „PSI KWADRAT” PRZY UL. A. MICKIEWICZA 

—  BUDŻET OBYWATELSKI 2021 
Wykonawca Bruki Trawiński Sp z o. o. dostarczył Inwestorowi dokumentację techniczną 
wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na realizację robót. W najbliższych dniach 
zostanie przekazany teren budowy. Podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestor-
skiego. 
Termin realizacji zadania: do dnia 15 października. 
Wartość kosztorysowa zadania: 52 080,00 zł. 
 
10.  MODER�IZACJA DROGI OSIEDLE ORŁOWIEC OD BUDY�KU �R 76 
DO BUDY�KU �R 94 
Pracownia projektowa ML DESIGN Piotr Lilla z Kończyc Małych przedstawiła celem 
akceptacji kolejną opracowaną koncepcję przebudowy drogi Osiedle Orłowiec od budynku 
nr 76 do budynku nr 94 wraz z opracowanym odwodnieniem terenu. Trwa uzgadnianie 
przedstawionych rozwiązań.  Projektant  wystąpił o  przesunięcie  terminu opracowania 
dokumentacji projektowej na 15 grudnia. Termin opracowania dokumentacji projektowej 
zgodnie z obowiązującą umową: 30 sierpnia. 
Wartość prac projektowych: 22 000,00 zł 
 
11.  MODER�IZACJA BUDY�KU ŻŁOBKA – WI�DA W RYDUŁTOWACH 
Wykonawca, Zakład Elektromechaniki dźwigowej Eugeniusz Szostek, prowadzi prace 
związane z wymianą windy gastronomicznej. 
Termin realizacji zadania: 24 sierpnia. 
Wartość umowy brutto: 47 551,80 zł 
 
12.  MODER�IZACJA OSIEDLA �A WZGÓRZU 
Przygotowuje się materiały przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla etapu I 
obejmującego drogę gminną od nr 144 do nr 136 oraz połączenie z ulicą Raciborską do nr 
138. 
Przygotowuje się i analizuje materiały przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla 
etapu I obejmującego drogę gminną od budynku nr 144 do nr 136 oraz odcinek drogi od ul. 
Raciborskiej do budynku nr 138. 
 
13.  POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ BUDY�KU KOMU-
�AL�EGO – OSIEDLE KAROLA 21 w RYDUŁTOWACH 
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020  
 
14.  MODER�IZACJA UL. �OWEJ 
W celu uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i uzyskania decyzji 
na przebudowę ul. Nowej, Miasto wystąpiło do Ministra Infrastruktury. W dniu 29 czerwca 
wpłynęło wezwanie Ministra Infrastruktury do uzupełnienia wniosku o udzielenie zgody 
na ww odstępstwo. Z uwagi na brak możliwości uzupełnienia wymaganych dokumentów 
w wyznaczonym terminie wystąpiono o wydłużenie terminu do dnia 15 października. 

15.  POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ RYDUŁTOWSKIEGO 
CE�TRUM KULTURY 
Trwają roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej. Roboty wyko-
nuje Piotr Tumulka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ELEKTROTUM 
Piotr Tumulka z siedzibą w Raciborzu. 
W przedmiotowym budynku zostanie zabudowany system fotowoltaiczny o łącznej mocy 
30,0 kW. 
Termin realizacji umowy: 27 września. 
Wartość umowy: 112 733,90 zł. 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest Grzegorz Mrozek prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą: „MROZEK GRZEGORZ DORADZTWO BUDOWLANE USŁUGI 
G. MROZEK" z siedzibą w Gaszowicach. 
Termin realizacji umowy: do dnia 29 października oraz w okresie gwarancyjnym inwesty-
cji wskazanym przez wykonawcę robót budowlanych, tj.: 6 lat od podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót. 
Wartość umowy: 4 920,00 zł. 
 
16.  MODER�IZACJA UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 
Przygotowywane są materiały do określenia zakresu prac projektowych. 
 
17. BUDOWA PU�KTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL. OFIAR TERRORU 
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. 
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             Kartka z kalendarza  

Wrzesień 
 
 
 
1 IX 1939r. - napaść Niemiec Hitlerowskich na Polskę, 
21 IX 1071r. - zmarł dr Stanisław Witold Brukner, 
23 IX 1979r. - zmarł wieloletni dyrygent kopalnianej orkiestry 
Jan Halszka, podoficer zawodowy, więzień obozów 
niemieckich, 
29 IX 1992r. - zmarł wieloletni organista w kościele p.w. św. 
Jerzego, Izydor Brachmański, 
29 IX 1996r. - zmarł Leonard Sikora - komendant ZHP Ryduł-
towy, organizator jedynego sztandaru harcerskiego z 1947r., 
historyk harcerski, 
29 IX 2000r. - zmarł Adolf Szendra, instruktor ZHP w Pszowie 
w latach 1832 - 1949, 
22 IX 2006r. - zmarła druhna Dorota Warło, instruktorka ZHP 
w Rydułtowach, nauczycielka, 
7 IX 1967r. - zmarł pierwszy dyrektor byłej Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Rydułtowach, historyk Jan Badura, 
11 IX 1932r. - w katastrofie lotniczej zginęli Żwirko i Wigura, 
28 IX 1864r. - powstała w Londynie Międzynarodówka, 
29 IX 2003r. -  w parafii św. Jerzego ukazał sie pierwszy numer 
tygodnika Ordo, który do dzisiaj służy wiernym swoimi 
informacjami, 
17 IX 1937r. - urodził sie ks. Bernard Sodzawiczny, długoletni 
proboszcz rydułtowskiej parafii, 
w 1997r.  z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Rydułtów 
Rada Miasta przyjęła propozycję wprowadzenia corocznych 
Dni Rydułtów,  
1 IX 1997r. - rozpoczęło działalności Liceum Handlowe, 
od 1999r. Światowy Związek Armii Krajowej wydaje miesięcz-
nik "Biuletyn informacyjny"; w Rydułtowach mieszka były 
żołnierz AK pan Grzybek, który przewodniczy tej organizacji 
na tym terenie, 
w 2001r. Szkoła Podstwowa nr 4 obchodziła stulecie istnienia, 
w 2001r. rozpoczęto budowę pawilonu handlowego Intermar-
che, 
w 2004 r. - artysta Franciszek Nieć został dyrektorem Państwo-
wego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego, 
w 2011r. zostało otwarte Przedszkole nr 1 na ulicy Kochanow-
skiego, 
11 IX 1952r. -urodził się dh Henryk Cieślik, intruktor ZHP, 
konendant Szczepu SP nr 3 w Radoszowach, 
29 IX 1912r. - urodził się dh Leopold Halaczek, instrutor ZHP 
przed II Wojną Światową, 
6 IX 1917r. - urodził się dh Ewald Kubatko, instrutor ZHP, 
zginął w obozie w Dachau w w ieku 25 lat, 
23 IX 1922r. - urodził się dh Franciszek Okręt, przed wojną 
instruktor ZHP - drużyna kolejowa, 
15 IX 1911r. - urodził się Józef Skrzek, instruktor ZHP, 
komendant hufca ZHP, powieszony w 1941r. przez Gestapo w 
Michałkowicach, 
cena Kluki we wrześniu 1994 wynosiła 5 000,00 zł. 
 

.zebrał: Stanisław Brzęczek 

 

W grudniu przypadnie 165 rocznica otwarcia tunelu.  Uroczystość 
miała miejsce 16 grudnia 1856 r. 
Tunel ma 727 metrów. 
Na wskutek działań wojennych od 1 
września 1938 roku przez kilka lat 
był nieczynny. 
W latach 1986 - 89 tunel był nieczy-
ny, w tym czasie Przedsiębiorstwo 
Robót Górniczych z Rybnika prze-
prowadzało remont, wykonano  dodatkowe zbrojenie. 
Według pierwotnego projektu stacja kolejowa miała znajdować sie na 
Babiej Górze w Czernicy, obok szybu Charlotte. 
Nazwa stacji kolejowej zmieniała się: 
od !855r. - Czernitz 
od 1916r. - Rydułtowy 
w latach 1938 - 1945 - Charlotte Grube - Czernitz 
w latach 1945 - 1975 - Rydułtowy 
w latach 1975 - 1992 - Wodzisław Śląski - Rydułtowy 
od 1992r. - Rydułtowy 
Trakcja kolejowa w tunelu pojawiła sie w 1986 roku. 
Pierwszym kierownikiem restauracji na dworcu kolejowym był pan 
Kowalski. 

Zebrał: Stanisław Brzęczek 

Awaria w wymiarze katastrofy 

27 sierpnia (feralny piątek) w szybie wydobywczym Leon II  KWK 
Rydułtowy doszło do niespodziewanej awarii   -  zerwanie liny wyrów-
nawczej, co spowodowało  zniszczenie części infrastruktury szy-
bowej . Na szczęście nikt nie zginął. Cykl wydobywczy kopalni został 
niestety przerwany  i  na czas  specjalistycznych napraw  załoga prze-
wożona jest do pracy na inne kopalnie. Naprawy mają potrwać do 17 
września a są to bardzo kosztowne operacje, które niestety mocno za-
ważą na wynik ekonomiczny kopalni. Wielu górników obawia się  więc  
o dalszy los kopalni. 

Ze starych zapisków dotyczących tunelu  
i stacji kolejowej. 

Udało się przejąć część gruntów   
wokół byłego  szybu Leon III 

Miasto Rydułtowy od dłuższego czasu stara się pozyskać od 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń grunty wokół byłego szybu Le-
on III (wraz z częścią zabudowań). 

Pierwszym światełkiem w przejmowaniu tych gruntów jest pod-
pisana w dniu 14 lipca umowa notarialna, na podstawie której 
Miasto Rydułtowy nabyło w drodze darowizny od Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń S. A. prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Pań-
stwa o łącznej powierzchni 0,9029 ha oraz prawo własności bu-
dynku warsztatów szkolnych (sztolni). 

Nabyty tą umową teren stanowi głównie tereny komunikacyjne 
oraz tereny zielone. Wartość rynkowa darowizny to 433 894,00 
zł. 

Miasto czyni dalsze starania o przejęcie całego terenu wokół 
szybu Leon III wraz zabudowaniami (w tym budynku wieży 
szybowej). 
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Wczesną jesienią, kiedy pogoda dopisuje, coraz więcej 
osób wybiera sport na świeżym powietrzu. Taka ak-
tywność fizyczna umożliwi nieco zmienić rutynę i po-
zwoli na czerpanie radości ze świeżego powietrza. Jest 
to niezwykle ważne szczególnie w sezonie przeziębień i 
grypy. Jaki rodzaj aktywności jesienią najlepiej wy-
brać? 
 

Jazda na rowerze 
Jesień to najlepsza pora roku na to, aby odkurzyć rower i 
zwiedzić ciekawe miejsca w okolicy. Takim sposobem nie 
tylko zapewnimy naszemu ciału odpowiednią dawkę ak-
tywności fizycznej, ale także będziemy mogli cieszyć się 
miłymi krajobrazami. Podczas jazdy na rowerze również 
możemy wyćwiczyć mięśnie oraz poprawić kondycję i 
wydolność oddechową. Rower to również idealna alterna-
tywa dla osób, które chcą wdrożyć nieco cardio do swoje-
go planu treningowego i wyrzeźbić sylwetkę. 
Rower stanowi główny sprzęt potrzebny nam do uprawia-
nia tego rodzaju aktywności. Do tego warto postawić na 
wytrzymałe obuwie sportowe oraz kask, który ochroni 
naszą głowę w razie upadku. Jeżeli chcemy jeszcze bar-
dziej zwiększyć bezpieczeństwo, możemy wyposażyć się 
także w ochraniacze na łokcie i kolana. 
 

Pływanie 
Gdy jeszcze rozpieszcza nas ciepłe jesienne słońce, może-
my skorzystać z odkrytej pływalni, aby zahartować nasze 
ciało przed zimą. Pływanie to świetny sport praktycznie 
dla każdego, gdyż pomaga rozwinąć mięśnie, wzmocnić 
kondycję, poprawić wydolność i zapewnia wszelkie korzy-
ści z ruchu, jednocześnie nie obciążając stawów. Aktyw-
ność fizyczna na basenie to też dobra alternatywa dla ko-
biet ciężarnych, które chcą utrzymać sprawność fizyczną, 
a nie mogą wykonywać wielu innych dyscyplin sporto-
wych. 
 

 

 
 
Bieganie 
Bieganie to kolejna forma sportu, na którą warto postawić 
jesienią. Do biegania potrzebne będzie nam wygodne obu-
wie, charakteryzujące się stabilną, ale elastyczną pode-
szwą oraz oddychającą cholewką. Wybór odpowiednich 
butów do biegania, jak również całego stroju sportowego 
jest bardzo ważny, aby uchronić nasze ciało przed prze-
grzaniem i obtarciami. 
 

Jazda na rolkach 
Nie każdy wie, że jazda na rolkach może być tak samo 
skuteczna, jak bieganie, a jednak w dużo mniejszym stop-
niu obciąża stawy. Stawiając na tego typu aktywność fi-
zyczną, można wysmuklić nogi, wzmocnić uda i pośladki. 
Co więcej, odpowiednia technika jazdy na rolkach wpłynie 
także na wzmocnienie mięśni brzucha. Regularne ćwicze-
nia pomogą zatem wzmocnić kondycję fizyczną i zrzucić 
nieco nagromadzonego tłuszczyku. 
 

Pomoc w przypadku urazów 
Podczas każdego rodzaju treningów, czy to na siłowni, czy 
na świeżym powietrzu, należy zadbać o profilaktykę ura-
zów, czyli odpowiednie zabezpieczenia oraz skupianie się 
na dobrej technice ćwiczeń. Czasem jednak, pomimo 
ostrożności, kontuzje i urazy i tak mogą się zdarzyć. Jeżeli 
jest to coś poważnego, warto odwiedzić lekarza. W lżej-
szych przypadkach można zastosować lek zawierający 
deksketoprofen. Lek ten szybko zmniejsza w ból i stan 
zapalny. W przypadku bólu ostrego, jakim jest ból po ura-
zie mięśni lub stawów, gdzie szybka pomoc ma znaczenie 
– można przyjąć go na pusty żołądek. 
Należy pamiętać, że przed zastosowaniem jakiegokolwiek 
leku warto zapoznać się z ulotką, skonsultować się z leka-
rzem lub farmaceutą. Co ważne, w przypadku dolegliwo-
ści bólowych, które nie ustępują po kilku dniach, a niepo-
kojące objawy narastają, należy niezwłocznie zasięgnąć 
porady lekarza. 
 
Źródło: materiał Partnera MK 
https://www.miastokobiet.pl/jaki-rodzaj-jesiennej-
aktywnosci-fizycznej-wybrac/ 

Jaki rodzaj jesiennej aktywności fizycznej wybrać? 
Jesień na sportowo 
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S abina Szewczyk z Rydułtów w fina-
le Festiwalu Scyzoryki 2021. bina 
Szewczyk z Rydułtów w finale Fe-
stiwalu Scyzoryki 2021. Z ponad 

100 zgłoszeń komisja festiwalowa wybrała 
10 najciekawszych propozycji muzycznych. 
Wybór nie był prosty, ponieważ wiele zgło-
szonych prezentacji wykazuje bardzo wysoki poziom twórczy. 
Wybrana 10-tka to najlepsi z najlepszych! - mowią organizato-
rzy. Wśród nich znalazła się Sabina Szewczyk z Rydułtów. 
Każdy z Finalistów wystąpi na dużej scenie przed Kieleckim 
Centrum Kultury, prezentując 2 autorskie utwory oraz cover. 
Scyzoryki to prestiżowy konkurs, wspierający działania arty-
styczne w obszarze sztuk muzycznych. Gala festiwalu odbędzie 
się 14-go sierpnia.  Sabina Szewczyk z Rydułtów, której subtel-
ny głos łączy się z elektroakustyczną muzyką walczy o wygra-
ną. Aby jej pomóc, wystarczy kliknąć 'lubię to' w post na Face-
booku festiwalu z jej piosenką 'Pancerny Płaszcz'. 06.08.2021 
 

W  Rydułtowach obejrzysz film w kinie „pod 
chmurką”. W ramach projektu "Szansa" Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach 
zorganizował Kino Letnie. Seans odbył się 14 

sierpnia w sobotę około godz. 20.00 na terenach obok tężni 
solankowej "Machnikowiec".  Idea letnich seansów pod chmur-
ką przyjęła się na dobre także w innych miastach. Seanse takie 
zorganizowano już w Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławiu Śląskim 
06.08.2021 
 

Z akupy na targu, a przy okazji 
szczepienie i spis. Nie tylko 
w  ośrodku zdrowia i mobil-
nym punkty, ale i... targowi-

sko może być dobrym miejscem na 
przyjęcie dawki szczepionki. Tak jest w 
Rydułtowach. We wtorki i piątki, pod-
czas trwania miejskiego targu, można 
się zaszczepić i spisać powszechnie.  W 
jednym z pawilonów obok targowiska został uruchomiony 
punkt, w którym bez wcześniejszej rejestracji można zaszcze-
pić się preparatami Pfizer i Johnson&Johnson. - Na ostatnim 
spotkaniu wojewoda przekazał nam informacje na temat szcze-
pień i wzrostu liczby zakażeń, dlatego nadal zachęcamy do 
zaszczepienia się. Pojawił się pomysł, aby w dni targowe usta-
wiać mobilny punkt szczepień w okolicach targowiska. 
Wszystkie chętne osoby mogłyby zaszczepić się przy okazji 
zakupów - mówi Marcin Połomski, burmistrz Rydułtów. Przy-
pomina również o obowiązku spisania się w Narodowym Spisie 
Powszechnym - za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzyw-
na do 5 tys. zł. Dlatego obok targowiska, oprócz punktu szcze-
pień, jest też stanowisko, gdzie  przy pomocy urzędnika można 
spisać się powszechnie. 09.08.2021 
 

R ybnik będzie mniejszy. Odda teren Rydułtowom. Od 
1 września do 1 października będzie można zgłaszać 
uwagi w ramach konsultacji społecznych w sprawie 
zmiany granic administracyjnych pomiędzy Mia-

stem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy.  Konsultacje społeczne 
dotyczą zmiany granic pomiędzy Miastem Rybnikiem a Mia-
stem Rydułtowy polegającej na: 

• wyłączeniu z terytorium Miasta Rybnika terenu o po-
wierzchni 1,6566 ha i włączeniu go do obszaru Miasta 
Rydułtowy 

• wyłączeniu z terytorium Miasta Rydułtowy terenu o po-
wierzchni 0,2990 ha i włączeniu go do obszaru Miasta 
Rybnika 

Konsultacje potrwają od 1 września do 1 października 2021 r. i 
odbywać się będą w formie zgłaszania uwag do przedmiotu 
konsultacji. Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta 
Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 352 16-
.08.2021 
 

W  Rydułtowach stanie Wio-
ska Powstańcza. Co będzie 
się tam działo? W tym ro-
ku obchodzimy 100 roczni-

cę III Powstania Śląskiego. Z tej okazji 
przy Bibliotece Publicznej w Rydułtowach 
stanie Wioska Powstańcza, gdzie będzie 
można wczuć się w klimat dawnych lat i 
zobaczyć inscenizację walk, zjeść kołocz i poklachać z gospo-
dyniami czy zrobić sobie pamiątkowe retro zdjęć. Lokalna Ko-
misja Grantowa w Ośrodku Działaj Lokalnie w Rybniku 
(CRIS) zatwierdziła listę zwycięzców 16. edycji „Działaj Lo-
kalnie”. Wśród nich znalazł się Festiwal Stowarzyszeń zgłoszo-
ny przez  Moje Miasto w Rydułtowach. Już w piątek (27.08) 
organizatorzy zapraszają do odwiedzenia Wioski Powstańczej, 
która powstanie dzięki dofinansowaniu pozyskanego z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Inicjatywę wspie-
ra również Urząd Miasta w Rydułtowach.   20.08.2021 
 

P rzypadkowo wyeliminowała z 
jazdy pijanego kierowcę. Do 
zdarzenia doszło w piątek, 20 
sierpnia. Niegroźna na pozór 

stłuczka wyeliminowała z jazdy kierow-
cę, który jak się okazało był pod wpły-
wem alkoholu. Co ciekawe, to nie on 
był sprawcą.  
W Rydułtowach na ul. Raciborskiej w 
dniu 20 sierpnia doszło do zdarzenia drogowego, gdzie kierują-
ca samochodem osobowym (40-letnia mieszkanka powiatu 
rybnickiego) najechała na tył innego samochodu osobowego, 
którego kierowca jak się okazało był w stanie nietrzeźwości 
(60-letni mieszkaniec Rybnika). Ten z kolei najechał na tył 
innego samochodu osobowego należącego do 35-letniej obywa-
telki Niemiec. Spawczynię zdarzenia policja ukarała mandatem 
karnym, natomiast mężczyznę zatrzymano. Miał 0.28 promila 
w wydychanym powietrzu. 23.08.2021 
 

EXPRESOWO  Z  ŻYCIA   MIASTA 
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P ijany kierowca uciekał... skra-
dzionym samochodem. Dzielni-
cowi z Komisariatu Policji w 
Rydułtowach zauważyli samo-

chód, który według zgłoszenia miał zostać 
skradziony i prowadzony przez pijanego 
kierowcę. Gdy policjanci chcieli skontrolo-
wać pojazd, mężczyzna nie zatrzymał się 
do kontroli i uciekał przed policjantami popełniając szereg wy-
kroczeń drogowych. Stróże prawa rozpoczęli pościg. Mężczy-
zna uciekał w kierunku Rybnika, łamiąc kolejne przepisy ruchu 
drogowego. Do pościgu za nietrzeźwym złodziejem zostali 
zaangażowani również tamtejsi policjanci. Już na terenie Ryb-
nika, na ul. Grota-Roweckiego uciekinier spowodował kolizję z 
pojazdem osobowym, a następnie uciekł pieszo. Jeden z ryduł-
towskich policjantów został na miejscu zdarzenia drogowego, 
aby udzielić pomocy poszkodowanemu, natomiast drugi poli-
cjant pobiegł za sprawcą. Po przebiegnięciu kilkuset metrów 
uciekinier został dogoniony i zatrzymany przez dzielnicowego, 
a następnie przekazany stróżom prawa z Komendy Miejskiej 
Policji w Rybniku, którzy wykonali z zatrzymanym dalsze 
czynności. 
28-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego odpowie za kradzież 
pojazdu, niezatrzymanie sie do kontroli drogowej i kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwości pomimo aktywnego sądowe-
go zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu kara do 5 lat wię-
zienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Rybnika. O jego 
dalszym losie zdecyduje sąd. 
 

Z łodziej samochodów 
zatrzymany. "Ukrył" 
skradzionego busa na 
jednej z ulic w Wodzi-

sławiu. Nie miał szczęścia złodziej 
samochodowy, który ukradł busa z 
elektronarzędziami i "ukrył" go na 
jednej z ulic Wodzisławia Śląskie-
go. Został błyskawicznie namie-
rzony i zatrzymany przez krymi-
nalnych z Rydułtów. Mężczyzna 
był zaskoczony, kiedy do jego drzwi zapukali stróże prawa. 
Złodziej postanowił "ukryć" swój łup na jakiś czas na jednej z 
ulic Wodzisławia, niestety plan pokrzyżowali mu policjanci. 
Skradziony bus i elektronarzędzia warte łącznie 36 000 złotych 
zostały w całości odzyskane i wróciły do właściciela. Miłośnik 
cudzych samochodów odpowie teraz za kradzież z włamaniem, 
a także za usiłowanie kradzieży innego pojazdu, gdyż jak się 
okazało, próbował on dzień wcześniej ukraść inne auto. Teraz o 
jego dalszym losie zdecyduje prokurator i sąd. 23.08.2021 
 

R ydułtowianie spośród 7 projektów wybiorą, co po-
wstanie w ich mieście. Magistrat wybrał już projek-
ty w tegorocznym budżecie obywatelskim. Głoso-
wanie rozpocznie się 1 września. Jakie pomysły 

zgłosili mieszkańcy Rydułtów?  Głosowanie na  projekt  roz-
pocznie się 1 września i potrwa do 3 października. Swój głos 
będzie można oddać online, a także w tradycyjnej formie w 
urzędzie miasta, Bibliotece Publicznej i Rydułtowskim Cen-
trum Kultury „Feniks”.  
Pierwsza propozycja to mural na budynku Rydułtowskiego 

Centrum Kultury „Feniks”. Tematyka muralu ma nawiązy-
wać do jego lokalizacji i funkcji pełnionych przez RCK i kina.  
Kolejna z propozycji to „Piernik dobry na wszystko”, czyli 
warsztaty dekorowania pierników dla dzieci i dorosłych, 
które odbywałyby się w Szkole Podstawowej nr 2 w Rydułto-
wach. Zajęcia są przewidziane na około 110 osób, byłoby 5 
grup. Uczestnicy poznają legendę o piernikach i  przyprawy, 
które aromatyzują pierniki. Podczas warsztatów każdy z uczest-
ników będzie lukrował czyli ozdabiał lukrem królewskim 4-5 
pierników średniej wielkości o różnych kształtach.  
Powiew świeżości  to z kolei projekt polegający na moderni-
zacji Rydułtowskiej Fikołkowni RAFA. Zostałby zakupiony 
wielofunkcyjnego toru przeszkód, drążków dla dorosłych, ki-
jów do mini golfa oraz piłek naprawę, a także nowych mini 
bujaków, wymianę piasku i kamieni, które powinny być wy-
mieniane co roku z uwagi na bezpieczeństwo dzieci.  
Skate point to projekt zakładający zakup i montaż mini-
rampy o wymiarach 0,95x3,6x7,9 m. Rampa mogłaby zostać 
umieszczona na niezagospodarowanym terenie po kortach teni-
sowych przy ul. Gen. J. Bema lub na hałdzie obok Machnikow-
ca. Kolejny pomysł to fontanna przy Machnikowcu. Według 
pomysłodawcy, wybudowanie fontanny w obrębie zbiornika 
wodnego „Machnikowiec” przyczyni się do podniesienia jego 
walorów estetycznych, ale również podniesie atrakcyjność tego 
miejsca i otoczenia. Ostatnia z propozycji dotyczy bezpie-
czeństwa i ochrona życia. Projekt uwzględnia zakup 4 defi-
brylatorów oraz 12 kompletów ubrań specjalnych dla stra-
żaków OSP z Rydułtów i Radoszowy. Każda jednostka otrzy-
małaby po 6 kompletów. Celem jest ratowanie życia i zdrowia 
mieszkańców miasta, jak również samych strażaków biorących 
udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Defibrylatory zosta-
łyby rozmieszczone w czterech miejscach miasta: przy skrzyżo-
waniu ulic Radoszowskiej i Obywatelskiej,  skrzyżowaniu ulic 
Raciborskiej i Św. Jacka , przy ul. Ofiar Terroru w budynek 
Urzędu Miasta, a także na rynku od strony ul. Bema. 
27.08.2021 
 

P ieszy przechodził przez pasy. Prze-
jechał mu po stopie. Do nieszczę-
śliwego zdarzenia doszło 24 sierp-
nia w Rydułtowach na ul. Bema. 

Kierujący pojazdem osobowym marki 
volkswagen najechał na stopę pieszego 
przechodzącego przez pasy. Jak przekazała 
nam st. asp. Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej komendy 
policji, kierujący pojazdem osobowym marki volkswagen, lat 
70, mieszkaniec powiatu wodzisławskiego potrącił 81-letniego 
mieszkańca powiatu wodzisławskiego, który przechodził przez 
oznakowane przejście dla pieszych. Pokrzywdzony doznał ob-
rażeń prawej stopy. Z racji, że odniósł obrażenia wymagające 
leczenia powyżej 7 dni, policja prowadzi postępowanie karne 
dot. spowodowania wypadku drogowego. Oboje uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. Pieszy przez pasy przechodził prawidło-
wo, w momencie zdarzenia był już na pasach. 27.08.2021 
 

K oniec nadziei na stworzenie w poszpitalnych obiek-
tach centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Dorośli 
niepełnosprawni mieli otrzymać wsparcie w zakre-
sie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, czy 

stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej. Mieli. Cen-
trum opiekuńczo-mieszkalne na terenie powiatu wodzisław-
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skiego jednak nie powstanie.  
 

X X V I I I 
O g ó l n o -
p o l s k i 
B i e g 

Uliczny o Puchar Bur-
mistrza Miasta Ryduł-
towy. W niedzielę, 29 
sierpnia podczas tego-
rocznych Dni Ryduł-
tów zorganizowano 
XXVIII Ogólnopolski 
Bieg Uliczny o Puchar 
Burmistrza Miasta 
Rydułtowy. Zanim 
zawodnicy zmierzyli 
się z 5km trasą ulicami 
miasta, z krótszymi 
dystansami na stadio-
nie zmierzyła się mło-
dzież i dzieci.  Niewie-
le brakowało, a biegi odbywałyby się w strugach deszczu. Inten-
sywne opady ustały tuż przed startem pierwszej kategorii, czyli 
biegów najmłodszych na dystansie 200m po bieżni na stadionie. 
Rodzice gromko dopingowali swoje pociechy na pełnych dy-
stansach poszczególnych kategorii (200m, 400m, 600m, 800m, 
1km). Dziewczynki i chłopcy byli podzieleni na grupy. Po roze-
graniu wszystkich startów krótkich dystansów, wystartował bieg 
główny na 5km, ulicami miasta. Najszybszy wśród mężczyzn (i 
pierwszy na mecie) był Mateusz Mrówka z Radlina, który odno-
tował czas 00:15:50. Wśród pań najszybsza była Sandra Micha-
lak z Sosnowca, która odnotowała czas 00:18:03. Linię mety 
przekroczyło 141 osób. 29.08.2021 
 

P rzeżył wypadek z 
udziałem tira, teraz 
walczy o powrót do 
zdrowia. Irek Nie-

dziela to wesoły i ambitny 11-
latek. Wraz z rodzicami 
mieszka w miejscowości Ry-
dułtowy, gdzie do dnia wypad-
ku wiódł szczęśliwe i beztro-
skie życie. Teraz walczy o 
zdrowie i potrzebuje kosztow-
nej rehabilitacji.  Data 12 lipca 
odcisnęła piętno na tej rodzi-
nie. Tego dnia Irek wraz z rodzicami wybrał się na wycieczkę 
rowerową, podczas której doszło do wypadku z udziałem tira. 
Liczne stłuczenia i pęknięcia czaszki, obrzęk mózgu, liczne 
krwiaki. Do tego okaleczona lewa noga. Przeszedł już dwie ope-
racje w tym jedną bardzo skomplikowaną neurochirurgiczną, a 
czekają go jeszcze przynajmniej dwie w związku z konieczno-
ścią przeszczepu skóry.   Zbiórka publiczna została zainicjowana 
przez rodziców, uczniów, grono nauczycieli, którzy zawiąza-
li  komitet społeczny . Wszytko to dla 11 letniego Irka  - ucznia 
jednej z rydułtowskich szkół, który po ciężkim wypadku potrze-
buje specjalistycznej rehabilitacji.  Można również dokonać 
wpłaty na konto na nr rachunku: 16 1020 5226 0000 6602 0635 
0765 z dopiskiem: Irek Niedziela  30.08.2021 

W ypadek na ul. 
Raciborskiej w 
R y d u ł t o w a c h . 
Deszczowy po-

niedziałek przyniósł na drogach 
w regionie sporo stłuczek - tych 
mniej jak i tych poważniejszych. 
Do jednej z nich doszło w Ry-
dułtowach na ul. Raciborskiej, 
na granicy z Rybnikiem. Do zda-
rzenia doszło w poniedziałek, 30 
sierpnia około godz. 12.00 na 
trasie Rydułtowy-Rybnik, ul. 
Raciborska (już na 'wylocie' z 
Rydułtów). Zderzył się tam sa-
mochód osobowy marki alfa romeo z samochodem dostawczym 
marki iveco. Kierowca alfy romeo doznał ogólnych obrażeń 
ciała. Trasa przez bardzo długi czas była zablokowana. Kierow-
ca samochodu dostawczego z nieznanych przyczyn zjechał na 
przeciwległy pas i czołowo zderzył się z alfą romeo. Kierowca 
alfy z obrażeniami został zabrany do szpitala. Obaj kierowcy 
byli trzeźwi. Sprawca nie odniósł obrażeń. 31.08,2021 
 

R ozpoczęcie nowego roku szkolnego w Rydułtowach. 
Ilu uczniów pierwszy raz poszło dziś do szkoły i do 
przedszkola? 1912 uczniów i 445 przedszkolaków 
rozpoczyna dziś naukę w placówkach oświatowych 

w Rydułtowach. Najwięcej uczniów pierwszą klasę rozpoczyna 
dziś w Szkole Podstawowej nr 2 - 654. Nieco mniej, bo 623, 
poszło rozpoczyna właśnie naukę w Szkole Podstawowej nr 
1.  Szkoła Podstawowa nr 3 przyjęła 328 uczniów, a Szkoła Pod-
stawowa nr 4 - 307. Swój pierwszy dzień w Przedszkolu nr 1 w 
Rydułtowach dziś miało 125 dzieci, z kolei Przedszkola nr 1 i 2 
przyjęły do swoich placówek po 100 przedszkolaków. Swoją 
przygodę z Przedszkolem nr 4 rozpoczyna dziś 120 malu-
chów.  01.09.2021 
 

S trażacy gasili pożar piwnicy. Do 
zdarzenia doszło 30 sierpnia około 
godz. 2.00 w nocy w Rydułtowach 
na ul. Raciborskiej. Strażacy zostali 

zadysponowani do pożaru piwnicy. Pożar 
wybuchł w piwnicy domu jednorodzinnego. 
Strażacy po przybyciu na miejsce od razu 
przystąpili do gaszenia ognia. W pomiesz-
czeniach występowało dodatkowo spore zadymienie. Na szczę-
ście nie było osób poszkodowanych (mieszkańcy przed przyby-
ciem strażaków na miejsce opuścili budynek). Przyczyna pożaru 
nie jest znana, nie oszacowano też strat. Oględzin będzie musia-
ła w tym przypadku dokonać osoba uprawniona, tj. rzeczoznaw-
ca. Spaliły się szafki, regały, farby, przetwory, instalacja elek-
tryczna, rura z wodą, papiery, narzędzia. W piwnicy znajdowała 
się też butla z gazem. 02.09.2021 
 
;a podstawie wiadomości  z innych mediów zebrała J. Oleś 

https://www.nowiny.pl/Rydułtowy https://www.rydultowy.pl 
https://www.faceboo.k.com  https://www.radio90.pl/tag/rydultowy  
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  Wycieczka TMR 
1 września pojechaliśmy na cudowną wycieczkę! 

Tym razem trasa prowadziła przez zabytkową Kopalnię Luiza, Śląski Park w Chorzowie, miasto-ogród Giszowiec oraz niezwykły 
Nikiszowiec. Dziękujemy bardzo Mariuszowi Steblowi, który perfekcyjnie zorganizował naszą eskapadę! Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za wspaniały humor! Zapraszam na fotorelację.  

Joanna Rusok 
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Witam czytelników, we wrześniowym numerze „KLUKI”, dodaję kilka własnych wierszy. 
Z poetyckimi pozdrowieniami   

Ewa Wierzbinska-Kloska   

 

MARZE�IE 
 
chciałabym chociaż raz 
zatańczyć w szalonym rytmie 
sierpniowej burzy 
z wiatrem w ramionach 
z lekkością motyla 
i z kroplami deszczu we włosach 
unieść się ponad łąkę 
by nie myśleć o trudnych chwilach 
mijającego dnia 

Ewa Wierzbinska-Kloska 

 

*     *     * 
 
niebo w płomieniach 
mijający dzień 
lata 

Ewa Wierzbinska-Kloska 

 

*  * * 
 
pod koniec sierpnia  
żegnam się z latem 
które odejdzie na dobre 
otulone wrzosowym szalem 
 
znów pozostanie tęsknota 
za ciepłymi porankami 
i śpiewem skowronka  
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓJ ŚWIAT 
 
w wersach jest w kolorach tęczy 
z twoim spojrzeniem pełnym ciepła i troski 
szczególnie w czasie zbyt ciasnych szpilek 
 
co stopy ranią gdy próbuję je zdjąć 
ty stawiasz na stole obrane z kolców róże 
całując dłonie na zapas by nie bolało zanim dotknę 
kuszącego piękna 
 
wiesz –  
czasem nie zasłonimy krzywych zwierciadeł 
a życie to nie róża – baccarat 

Ewa Wierzbinska-Kloska 

 

MIEJSCA PEŁ�E UROKU 
 
w blasku księżyca  
promieniach słonecznych  
odnajduję miejsca które mało 
ludzi dostrzega 
 
drzemią tam bez końca 
góry – kamienie i drzewa  
stojąc bez ruchu 
 
wiatr spadły z nieba 
ptaki źdźbła i gwiazdy srebrzyste 
zasypiają w takich miejscach 
same sny – zasłuchane w sobie 
 
zapytasz gdzie są takie miejsca 
spójrz wokół siebie znajdziesz 
miejsca pełne czarów  
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 
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W Rydułtowach trwają bezpłatne szkolenia z zakresu poszerzania 
kompetencji cyfrowych. Pierwsze szkolenia rozpoczęły się 28 czerwca 
2021 r. modułem „Moje finanse i transakcje w sieci” w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Rydułtowach. Kolejni uczestnicy, którzy złożyli, bądź 
złożą formularz rekrutacyjny rozpoczną szkolenia w sierpniu, we wrze-
śniu lub październiku modułami: „Moje finanse i transakcje w sieci”, 
„Mój biznes w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,  
„Działam w sieciach społecznościowych”, „Rolnik w sieci”, „Kultura 
w sieci”. 
Miasto Rydułtowy na realizację projektu pod nazwą: „Miasto Rydułto-
wy – Rozwijamy kompetencje cyfrowe”, pozyskało środki w ramach 
mikrograntu "Partnerstwo na rzecz e - integracji w makroregionie śląsk-
o - opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompeten-
cje społeczeństwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, którego operatorem jest Fundacja Euro Nation 
z siedzibą w Warszawie. Organizowane szkolenia z zakresu kompeten-
cji cyfrowych mają na celu rozwijanie i poszerzanie kompetencji cyfro-
wych wśród mieszkańców Rydułtów i okolicznych miast. Udział w 
projekcie ma nauczyć bezpiecznego korzystania  z Internetu, jego przy-
datności w prowadzeniu biznesu, czy też bezpiecznego poruszania się  
w portalach społecznościowych. Istotnym elementem szkoleń jest rów-
nież przygotowanie mieszkańców z korzystania z usług publicznych 
online funkcjonujących w Urzędzie Miasta Rydułtowy, jak również w 
innych instytucjach i jednostkach publicznych (np. załatwianie spraw 
urzędowych, rozliczenia podatkowe, itp). W ramach projektu zakupio-
nych zostało już 12 komputerów przenośnych, które wykorzystywane 
są do prowadzenia szkoleń. 
Szkolenia odbywają się w udostępnionych przez jednostki organizacyj-
ne miasta salach (szkoły podstawowe i przedszkola, biblioteka miej-
ska). Instruktorzy prowadzący szkolenia posiadają odpowiednie kwali-
fikacje i doświadczenie. Szkolenia są realizowane w 7 modułach. Każ-
dy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym z modułów. Organi-
zator, którym jest Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w 
Rydułtowach zapewnia sprawną organizację wszystkich szkoleń, a 
także materiały szkoleniowe i poczęstunek na szkolenia. 
Jeżeli masz 25 lat lub więcej i chcesz zdobyć nowe możliwości i 
kompetencje cyfrowe oraz poszerzyć swoje umiejętności korzysta-
nia z Internetu, a do tej pory się nie zapisałeś, weź udział w bezpłat-
nych szkoleniach. 
Rekrutacja nadal trwa. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Miejskiego Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach,  
ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy.  
Po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników zostaną utworzone 
następne grupy szkoleniowe oraz wyznaczone konkretne terminy 
szkoleń. Każdy uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie  
o miejscu i terminie szkolenia. 
 
Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Ob-
sługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach: http://
mzopo2.rydultowy.pl oraz pod numerem telefonu: 797 700 375. 
 
Moduły szkoleniowe do wyboru: 
Działam w sieciach społecznościowych - szkolenie przeznaczone jest 

dla osób, które chcą poznać sposób funkcjonowania sieci społeczno-
ściowych. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności 
pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społeczno-
ściach. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-
administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
Kultura w sieci - Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy 
chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydat-
nych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legal-
nych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczo-
ści. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami 
prezentującymi dorobek polskiej kultury.  
Mój biznes w sieci - szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla 
przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy 
się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność 
działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych 
(komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności 
pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w mo-
dule elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompe-
tencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych 
przedsiębiorców (np. Akademia PARP). 
Moje finanse i transakcje w sieci - szkolenie przeznaczone jest dla 
wszystkich, którzy chcieliby się nauczyć załatwiać skutecznie sprawy-
prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Interne-
tu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzy-
stując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, reali-
zować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak 
korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o 
zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty. 
Rodzic w Internecie - szkolenie poświęcone jest przygotowaniu rodzi-
ca/opiekuna do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i 
„mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. 
Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących  
z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpie-
czeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podsta-
wowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak 
złożenie wniosku Rodzina 500+, wniosku Dobry Start, uzyskanie Karty 
Dużej Rodziny i wielu innych.  
Rolnik w sieci - szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla 
rolników. Na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informa-
cje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie 
korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania 
placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania infor-
macji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi 
portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolni-
czych oraz portalami meteorologicznymi.  
Tworzę własną stronę internetową (blog) - szkolenie przeznaczone 
jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci 
własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szko-
lenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie 
miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści 
(słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony 
na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechani-
zmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie 
sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z 
podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP 
i profilu zaufanego. 

 
Koordynator projektu Jolanta Otawa 

Bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych 
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Nie przypuszczałem, że tak wielu naszych Mieszkańców 
zgłosi swoje pomysły do Władz Miasta jako Projekty Oby-
watelskie. Nie znam jeszcze treści tych projektów, bo trwa 
ich weryfikacja, lecz jednak bez względu na to czy spełniają 
wymogi formalne trzeba się  tym projektom dobrze przyj-
rzeć, bo niewątpliwie dotykają ważnej kwestii życia publicz-
nego. Część  z tych projektów na pewno nie spełnia kryte-
rium projektu obywatelskiego z uwagi na koszty, czy inne 
okoliczności, ale tak Radni jak i specjaliści z Urzędu Miasta 
nie powinni zbyt urzędowo odrzucać nierealnych na chwilę 
obecną pomysłów by nie zaprzepaścić tej wysokiej obywatel-
skiej troski. Przykładem jest pani H. K. którą pismem poin-
formowano, że odrzuca się jej projekty, bez słowa komenta-
rza i nie dziwię się, że poczuła się zlekceważona. Być może 
nie spełniały formalnych wymogów ale dotykały niewątpli-
wie ważnych spraw  -  oto kilka przykładów: przygotować 
zbiornik „Machnikowiec” albo staw „Zawalisko” do możli-
wości kąpieli i nauki pływania pod okiem instruktora, bo 
wielu dzieci nie potrafi pływać. Dalej pani Halina proponuje 
dofinansowanie do jednodaniowych obiadów w naszych 
szkołach średnich. Proponuje  także  uruchomienie dyskotek 
dla różnych grup wiekowych, przeprowadzania akcji sadze-

nia drzew w mieście gdzie tylko to możliwe, bo teraz są tylko 
wycinki dorodnych drzew. Kolejny projekt pani Halina na-
zwała „Piknikowy sad”  -  chodzi o nasadzenia drzew owoco-
wych i uporządkowanie terenu między ul. Obywatelską a 
Orłowcem by ludzie mogli tam wypoczywać i przykładowo 
ćwiczyć jogę itp. Ważną dla niej kwestią jest propagowanie 
treningów młodych piłkarzy, lekcji tańca pani Marzeny Hink, 
publikowanie wierszy i opowiadań naszych mieszkańców. 
Jak widać rozrzut projektów duży, część  zgłoszonych pomy-
słów w jakimś stopniu jest realizowana przez instytucje miej-
skie czy organizacje ale tu widać, że wielu Mieszkańcom 
brakuje różnych informacji mimo internetu, istnienia „Kluki”  
i „Na Ratuszu” czy informacji w gablotach. Mam też swoją 
propozycję  -  już poza projektami obywatelskimi. Otóż ma-
rzy mi się by Burmistrz Miasta stał się bardziej dostępną 
Osobą dla każdego Mieszkańca. Zamiast gabinetu i sekretar-
ki, proponuję urządzić w tyle Urzędu Miasta zaciszny kącik 
na kilka stolików, gdzie przy kawie, w pogodne dni, Bur-
mistrz przez godzinkę przyjmuje naszych Obywateli wysłu-
chując propozycji, czasem żalów albo Osoby, które po prostu 
chcą pogadać z Burmistrzem.  

H. Machnik 

Projekty Obywatelskie 
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UWAGA   MIESZKAŃCY!!! 

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

kładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i Wodzisławiu Śl. 

 z dopiskiem "�a leczenie" 

Konto: 

 63 1560 0013 2367 2176 2323 0001 

Za Zarząd  

Towarzystwa Miłośników Rydułtów  

Henryk Machnik 

 

Składamy najserdeczniejsze  
życzenia urodzinowe  

wrześniowym solenizantom!!  
A są to: 

1. Janina Antonowicz, 

2. Krystyna Garbas, 

3. Krystyna Gwoździk, 

4. Jan Krajczok, 

5. Zenon Leks, 

6. Teresa Maciejewska, 

7. Jerzy Majer, 

8. Zygmunt Matuszek, 

9. Antoni Piła, 

10. Jerzy Salwiczek, 

11. Edyta Zając  
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3 września br. wykorzystując słoneczną pogodę, na 
placu przy Urzędzie Gminy Lyski umownie poże-
gnaliśmy lato 2021. Jak co roku, wydarzenie cieszy-
ło się dużym zainteresowaniem. Tym razem liczba 
uczestników zbliżyła się do tysiąca dwustu osób. 
„Pożegnanie Lata” to cykliczny piknik rodzinny, 
który łączy wszystkie pokolenia. Głównym tematem 
tego wydarzenia jest profilaktyka oraz promocja ak-
tywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzin-
nym. Na pikniku nie zabrakło wielu atrakcji, które są 
już stałym punktem programu - kącik sportowy i 
dmuchane zjeżdżalnie,  malowanie twarzy czy kącik 
kulinarny. Obok stałych kącików imprezy mieliśmy 
okazję wziąć udział w pokazach strażackich, gdzie 
OSP Bogunice i OSP Pstrążna uczyli nas udzielania 
pierwszej pomocy, OSP Lyski i OSP Dzimierz przy-
gotowali dla nas gry i zabawy strażackie, a OSP 
Zwonowice zaprezentowali wóz strażacki i całe wy-
posażenie strażaka. W trakcie trwania całego pikniku 
maskotki z uśmiechem rozdawały najmłodszym ko-
lorowe balony, całe rodziny mogły zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcia w fotobudce, a nasze dzieci osło-
dziły sobie chwile watą cukrową, lodami i pysznymi 
babeczkami. Całą imprezę uświetniło święto kolo-
rów Holi, w którym brały  udział całe rodziny, a 
punktem kulminacyjnym tego słonecznego popołu-
dnia były pokazy paralotniarzy – z Adams’school of 
PPG Andrzej Adamek z siedzibą w Gliwicach - i 
słodki poczęstunek z nieba w postaci cukierków dla 
dzieci. Imprezę poprowadził znany konferansjer To-
masz Ciba. Wydarzenie to zostało objęte Honoro-
wym Patronatem Wójta Gminy Lyski. Zaangażowa-
nie w organizację tego przedsięwzięcia wykazali po 
raz kolejny: sołtys Lysek P. Bronisław Maszkiewicz 
wraz z Radą Sołecką oraz strażacy OSP Lyski, OSP 
Bogunice, OSP Dzimierz, OSP Pstrążna, OSP Zwo-
nowice oraz sołtys Suminy P. Gabriela Porwoł, soł-
tys i radna Adamowic P. Marzena Łukoszek oraz 
radny P. Andrzej Kolarczyk i wielu wolontariuszy, 
którzy z ogromną serdecznością i pomocą uczestni-
czyli w tak wielkim przedsięwzięciu. Dużym wspar-
ciem była dla nas również  pomoc naszych darczyń-
ców: Gabriela Patrona, Dom Przyjęć „Kalimera”. 
Jak zwykle mogliśmy liczyć na naszą niezawodną 
kadrę pracowników z Ośrodka Wspierania Rodziny, 
aktywnych seniorów Dziennego Domu Senior+, pra-

cowników Stowarzyszenia Lyskor, pracowników 
Urzędu Gminy Lyski, którzy z wielkim zaangażowa-
niem i sercem uczestniczyli w organizacji tak dużego 
przedsięwzięcia. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
pikniku „Pożegnanie Lata” serdecznie dziękujemy – 
zawsze możemy na Was liczyć! 
Organizatorzy: Stowarzyszenie LYSKOR, Ośrodek 
Wspierania Rodziny, Wójt Gminy Lyski. Impreza zo-
stała sfinansowana ze środków budżetu Wojewódz-
twa Śląskiego w ramach małych grantów prorodzin-
nych – Rodzinnie i aktywnie spędzam swój czas. 
 

Ośrodek Wspierania Rodziny 

Pożegnanie Lata 2021  



KLUKA 429/15 września 2021  21 WIEŚCI Z GMI�Y LYSKI 



KLUKA 429/15 września 2021  22 MOJE ROZWAŻA�IA 

Sanatoryjny pobyt z Małżonką za nami, lecz nawiązane 
przyjaźnie  i rozmowy z ludźmi z różnych stron Polski, 
pozwoliły nam nieco poznać ich stosunek do Śląska i nas 
Ślązaków ale też poznaliśmy sporo ciekawostek z ich ży-
cia rodzinnego {Gdynia, Malbork, krakowskie, warszaw-
skie). W tym czasie w TMR nie zamarło życie, co było 
zasługą głównie Henryka Mańki i Alicji Pawełek, oraz 
pracującą zdalnie Joanną Rusok czuwającą nad wyda-
niem sierpniowej „Kluki”. Odbył się też kolejny koncert 
na rynku miasta w ramach cyklu: „Letnie koncerty na 
rynku miasta” a po moim powrocie rozpoczęliśmy go-
rączkowe przygotowania związane z naszymi zobowiąza-
niami organizacyjno — programowymi na Dni Rydułtów 
a także przygotowaniami kolejnej regionalnej wycieczki 
(Sztolnia Luiza — Park Śląski, Katowice — Osiedle Ni-
kiszowiec). Na temat odbytego koncertu na rynku, Dni 
Rydułtów, finału konkursu na „Rydułtowika Roku  
2020”, czy odbytej wycieczki, będą odrębne relacje bo 
ramy artykułu  nie pozwalają na szersze opisy a przecież 
trzeba się też odnieść do bieżących wydarzeń na świecie, 
w kraju i naszym mieście. Cały świat się przekonał, że 
wszelkie próby cywilizowania ludów Afryki, oraz z Bli-
skiego Wschodu podejmowane pod przewodnictwem 
USA przyniosły i przynoszą same nieszczęścia-
przykłady: Irak, Syria a obecnie Afganistan  a z tym 
związana ogromna fala emigracyjna prąca do Europy. Nie 
wszyscy są uchodźcami z miejsc ogarniętych wojną i 
przemocą ale potęgujące się zmiany klimatu powodowa-
ne w części przez ogromny wzrost populacji powiększają 
biedę, więc  nie dziwi, że młodsze pokolenia  z tych czę-
ści świata widzi tylko przyszłość w przedostaniu się do 
UE lub innego kraju europejskiego. Pytanie jak na to 
wszystko zareagują kraje europejskie, rządy i samo społe-
czeństwo, bo dotychczasowe przykłady są drastycznie 
różne. Czy na granicach znów będą płoty zasieki a po 
drugiej stronie zdesperowani i gotowi na wszystko emi-
granci? Nasz rodzimy przykład na granicy z Białorusią 
jest zawstydzający i pokazujący strach naszych rządzą-

cych nawet przed garstką muzułmańskich uchodźców. A 
co będzie jak na granicy znajdzie się kilkaset tysięcy 
osób, w tym kobiety i dzieci. Która polityka zwycięży?  
Strachowa – a to żołnierze, płoty, druty kolczaste, czy 
rozumna (przykład UE i Turcja)? Do tego mamy wręcz 
wojenkę naszego rządu z instytucjami UE, bo jak inaczej 
nazwać nie uznawanie wyroków  TSUE, ostrzeżeń Komi-
sji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, co ostatecz-
nie doprowadzi  nas do utraty  tak potrzebnych na nowe 
technologie miliardów euro i wyjście z UE, co cofnie 
nasz kraj w rozwoju o kolejne kilkadziesiąt lat. Na na-
szym Śląsku rośnie napięcie bo okazuje się że woj. Ślą-
skie i Opolskie znajdują się na końcu list w dochodach na 
jednego mieszkańca a nasze miasto „przoduje” w tym 
rankingu a podobnie jest w Pszowie czy Radlinie. Czy 
Rządzący naszymi miastami nie powinni zewrzeć szere-
gów do wspólnych przedsięwzięć? Póki co finanse miasta 
ratują wygrane projekty ale to nie zapewnia długotrwałe-
go i pewnego finansowania. Szuka się więc oszczędności 
w wydatkowaniu publicznych środków — przykład Dni 
Rydułtów. Mimo krytyki zwłaszcza młodszych internau-
tów oferta była dla wszystkich, choć części nie zadowoli-
ła. Jednak musiało zadowolić „Święto Stowarzyszeń” 
zorganizowane przy ROKO, bo było to przedsięwzięcie 
nader udane  - największe jakie pamiętam a przede 
wszystkim udane bo licznie odwiedzane przez naszych 
Mieszkańców. Miło nam było, że Organizatorzy powie-
rzyli nam  czyli „Klice Machnika” zadanie: śpiewem za-
inaugurować Dni Rydułtów w pierwszym i drugim dniu  i 
uczyniliśmy to na miarę naszych możliwości przy wspar-
ciu znakomitego zespołu „Kokoszyczanki”. Została uro-
czyście wręczona już 66 statuetka Rydułtowika. Otrzyma-
ła ją wraz z tytułem „Rydułtowik Roku 2020”  radna Jo-
anna Kubala  -  gratulujemy! 11 września  na rynku mia-
sta od godz. 15.00 planowany jest ostatni koncert który 
przygotowuje nasze Towarzystwo. Mamy bogaty pro-
gram tego koncertu  na miarę posiadanych środków czyli 
niecałe 3 tys. zł. na ogół wszystkich środków na 1 koncert  
x 6. Tu publicznie informuję pana Piotrowskiego, że w/w 
pieniądze z UM dla TMR na organizację koncertów to po 
prostu wygranie konkursu i dotacja 17300zł. Jeśli ktoś 
potrafi jeszcze taniej zorganizować koncert z uwzględnie-
niem kosztów nagłośnienia, usprzętowienia, reklamy, 
napisania projektu, rozliczania kosztów, obsługi, zabez-
pieczenia programowego na 4 godz. koncertu — to zapra-
szamy gorąco do współpracy. Wiem, że nie wszystkim 
podobają się nasze propozycje ale wciąż czekamy na to, 
że ktoś nam udowodni, że potrafi coś  -  tu koncert, zrobić 
lepiej i taniej i przyciągnie dużą publikę a przede wszyst-
kim średnie i młodsze pokolenie do współpracy.  
 

 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)   


