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Znaczące imprezy w mieście
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Nowy akcent w naszym kościele!
Bardzo niedawno temu odbyły się w naszym
kościele uroczystości związane z Rocznicą Fatimską i ustawienie figury Matki Boskiej Fatimskiej
w bocznej nawie naszego kościoła. Z tej okazji
chcę przypomnieć dzieje Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Sanktuarium
jest znane na Śląsku, popularne w pielgrzymowaniu. Sanktuarium słynie z obfitych łask spływających na nas. Znalazłam artykuł w Nowinach Wodzisławskich z 15-16.2004 dotyczący koronacji
obrazu i historii kościoła . Warto te fakty przypomnieć, tym bardziej, że do Turzy co roku przybywa ćwierć miliona pielgrzymów, ze Śląska, Polski,
Niemiec, Czech, Słowacji. W kościele jest obraz
a nie figura Matki Boskiej Fatimskiej. Po wojnie
nie można było sprowadzić figury Matki Boskiej
Fatimskiej i budowniczy kościoła ks. Ewald Kasperczyk kazał namalować ten obraz i uhonorować drewnianą koroną, I tak zostało. Ale podobno przepowiedział ,że kiedyś nastąpi koronacja
prawdziwą koroną i to spełniło się. Arcybiskup
Damian Zimoń na wniosek ówczesnego proboszcza Gerarda Nowińskiego wystąpił do Watykanu
o koronację obrazu. Po 2 miesiącach została
udzielona zgoda. Korona wykonana została z czystego złota i jest wykładana szlachetnymi kamieniami i perłami pochodzącymi z wszelkiego rodzaju wotów składanych na przestrzeni istnienia
Sanktuarium w podzięce za otrzymane łaski. Korona jest więc bardzo cenna w sensie materialnym
i duchowym. Koronacja odbyła się w ostatnią niedzielę czerwca dokonana przez nuncjusza apostolskiego. Inicjatywa budowy kościoła w Turzy
wyszła od samych mieszkańców. W 1947r. biskup
Stanisław Adamski przysłał do Turzy ks. Ewalda
Kasperczyka z zadaniem wybudowania nowej

Horacy informuje
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świątyni. Zaproponował mieszkańcom na patronkę Matkę Boską Fatimską, bo zbliżała się 30 rocznica
objawień fatimskich . Szybko przystąpiono do pracy. Po wyborze
miejsca na wzgórzu 13czerwca na
placu budowy stanęła figura Matki
Bożej a już 13 lipca na ukończonych fundamentach odprawiono
mszę świętą. Ówczesne władze powiatowe nakazały wstrzymać budowę. Mieszkańcy nie dali jednak za
wygraną,. Po interwencjach u biskupa uzyskano milczącą zgodę na
kontynuację prac. 13października
1948roku do budowanego kościoła
przywieziono obraz Matki Boskiej
Fatimskiej namalowany przez
Franciszka z Ropienki koło Kamesznicy. W listopadzie biskup
Adamski dokonał poświęcenia kościoła. Na nabożeństwa fatimskie
zaczęło przybywać coraz więcej ludzi. Z tego faktu były niezadowolone władze komunistyczne. Rozpoczęły się szykany: Ks. Kasperczyk
był wzywany na milicję, karany
grzywnami, pielgrzymom utrudniano dostęp do Sanktuarium itd.
Ustrój komunistyczny upadł a kult
Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy
trwa do dziś. Dzięki ks. Proboszczowi K. Opitkowi i pielgrzymom,
którzy byli na rydułtowskiej pielgrzymce mamy w naszym kościele
piękną figurę Matki Boskiej. Możemy więc i w naszym kościele spojrzeć w twarz Fatimskiej Madonny,
pomodlić się o zdrowie i pokój.
Również pięknego akcentu nabrała
nawa boczna w kościele.
Horacy
Zarząd TMR w uznaniu zasług księdza Prałata Konrada Opitka wystąpił do Rady Miasta Rydułtowy
o
przyznanie
tytułu
„Honorowy Obywatel Miasta Rydułtowy”. Mamy nadzieję ,że Rada
przyzna ten tytuł.
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Honorowi Obywatele Miasta
Henryk Mikołaj Górecki -

Urodził się 6 grudnia 1933
w Czernicy pow. rybnicki.
Ojciec Roman był kolejarzem.
Matka Otylia zmarła w dniu drugich urodzin syna. Kilkanaście
miesięcy później jego ojciec ożenił
się
ponownie
i Góreccy przenieśli się z Czernicy do Rydułtów. Na jego trudne
dzieciństwo złożyły się: miesiące
pobytu
w
szpitalu
z powodu problemów ze stawem
biodrowym, oraz poczucie niezrozumienia – ojciec i jego druga
żona tłumili artystyczne zainteresowania Henryka, zabraniano mu zbliżać się do
stojącego w domu pianina, na którym grywała
matka. Henryk Górecki po ukończeniu rydułtowskiego liceum ogólnokształcącego zaczął zarabiać
jako nauczyciel przedmiotów ogólnych w szkole
w Radoszowach. Regularną edukację muzyczną
rozpoczął
późno,
dopiero
w wieku 19 lat. Po wielu bezskutecznych próbach
dostania się do którejś ze szkół muzycznych
w woj. katowickim, został przyjęty do Szkoły Muzycznej w Rybniku w 1952, gdzie kształcił się pod
kierunkiem Karola i Antoniego Szafranków.
W 1960 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczna w Katowicach. Edukację muzyczną kontynuował w Paryżu. Po powrocie z Francji został
profesorem klasy kompozycji, a także rektorem
swej macierzystej uczelni. Był członkiem PAU.
Pierwszym
sukcesem
muzycznym
było
„Epitafium” zaprezentowane w 1958 na Warszawskiej Jesieni. Utwór został skomponowany na chór
mieszany
i
zespół
instrumentalny.
W latach 60. XX w. Górecki wspólnie z grupą
kompozytorów polskich wypracowali specyficzny
typ nowoczesnej muzyki zwanej często sonoryzmem. Szczytowym osiągnięciem kompozytorskim
tego okresu jego twórczości był utwór „Scontri”
ukończony w 1960 i cykl „Genesis”. W tym samym roku zdobył I nagrodę w Konkursie Młodych Związków Kompozytorów Polskich za
„Monologhi” na sopran i 3 grupy instrumentów.
W latach 1962-1963 skomponował trzy utwory
pod wspólnym tytułem „Genesis: Elementi per tre
archi, Canti strumentali i Monodram”. We
wszystkich tych utworach najważniejsze były
zmieniające się barwy dźwiękowe, a kompozytor
uważał, że insporacją do ich stworzenia było otoczenie współczesnego człowieka. W 1969 roku powstała „Muzyka staropolska” na instrumenty dęte
blaszane i smyczki. Po tym wydarzeniu nastąpiła
zmiana – kompozytor zwrócił się ku gatunkom
wokalno-instrumentalnym, do sakralnych (na
ogół) tekstów. Taki właśnie charakter ma najbardziej znane dzieło Góreckiego, czyli „III Symfonia” zwana też „Symfonią pieśni żałosnych”.
W 1992 roku niezwykle skuteczna akcja promocyjna sprawiła, że kompozycja ta trafiła na światowe listy przebojów, nie tylko muzyki poważnej.
Po nagraniu jej przez amerykańską śpiewaczkę
Dawn Upshaw stała się popularna wśród miłośni-
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ków pop-u. Górecki nieomal z dnia na dzień stał
się międzynarodową sławą. W samych Stanach
Zjednoczonych sprzedano 150 000 płyt z nagraniem „III Symfonii”. Górecki stał się kompozytorem o światowej sławie. Zapraszano go do wygłaszania odczytów w Londynie, Brukseli i Nowym
Jorku. 15 października 2005 w Bielsku-Białej,
podczas X Festiwalu Kompozytorów Polskich,
odbyła się premiera III Kwartetu smyczkowego
op. 67 „Pieśni śpiewają” w wykonaniu amerykańskiego zespołu „Kronos Quartet”. Skomponowany
w 1986 roku cykl „Z pieśni kościelnych” nigdy nie
został przez twórcę ukończony. Pomimo tego pieśni zostały wydane przez PWM. Od 10 września
2011 Henryk Mikołaj Górecki został patronem
Biblioteki Publicznej w Rydułtowach, gdzie co
roku wspomina się jego życiorys i dorobek artystyczny.

Urszula
BergerStyczeń

Artysta
plastyk,
pedagog
kilku pokoleń
adeptów
sztuki plastycznej.
Blisko 30
lat pełniła
funkcję
dyrektora
Państwowego
Ogniska
Plastycznego im.
Ludwika Konarzewskiego. Realizowała aranżacje
plastyczne dla teatru. Zajmuje się rysunkiem, grafiką artystyczną i malarstwem. Ukończyła POP w
Rydułtowach oraz Liceum Technik Plastycznych w
Bielsku-Białej. Studiowała w ASP
w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach.

ww.rydultowy.pl
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Wyróżnieni odznaką „Złote grabie”
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PGR: Ruch Rydułtowy będzie fedrował
w kopalni ROW
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Polska Grupa Górnicza
zamierza utrzymać należący do kopalni ROW Ruch
Rydułtowy, eksploatując
jego złoża nawet przez ok.
25 lat, przy zatrudnieniu
ok. 2 tys. pracowników. Do
spółki restrukturyzacyjnej
trafić ma jedynie wydzielona część majątku - wynika
z czwartkowego (13 lipca)
komunikatu PGG .
Przypomnijmy, że sprawa
ruchu Rydułtowy budzi
szczególne zainteresowanie
środowiska górniczego i po
czwartkowej informacji
media branżowe ponownie
podjęły ją, omawiając
szczegółowo zamierzenia
spółki związane z rydułtowską kopalnią.

fot: ARC. KOPALNI RYDUŁTOWY

Ruch Rydułtowy był w przeszłości samodzielną kopalnią. Przed ponad rokiem, wraz z kopalniami Marcel, Jankowice i Chwałowice, stał się częścią, czyli tzw. ruchem, kopalni zespolonej pod nazwą ROW - jednej z największych kopalń PGG.
Zamiar likwidacji dementowano od początku
Jesienią 2016 r., gdy nazwa kopalni znalazła się w dokumencie Komisji Europejskiej notyfikującym pomoc publiczną na restrukturyzację polskiego górnictwa, wśród pracowników pojawiły się obawy dotyczące przyszłości
zakładu. Już wówczas zarząd PGG dementował informacje o jego możliwej likwidacji, zapewniając, że złoże Rydułtów będzie nadal eksploatowane, a do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) trafi nie cały, ale część majątku.
W czwartek (13 lipca) zarząd Polskiej Grupy Górniczej podtrzymał wcześniejsze deklaracje, że "Ruch Rydułtowy będzie nadal funkcjonował w ramach kopalni zespolonej ROW". W specjalnej ulotce przedstawiciele Grupy
przedstawili zamierzenia dotyczące kopalni jej pracownikom.
Odstawa urobku na Marcel
·
Wydobycie w ilości 6,5 tys. ton na dobę, po wykonaniu podziemnego połączenia, będzie kierowane dołem
kopalni na Ruch Marcel. Szyb Leon IV będzie nadal funkcjonował jako szyb zjazdowo-materiałowy do
transportu pracowników oraz materiałów, a także jako główny szyb odwadniający dla kopalni ROW
·
Poinformował rzecznik PGG Tomasz Głogowski.
Planowane zatrudnienie w Ruchu Rydułtowy po przeprowadzonej restrukturyzacji będzie kształtowało się na
poziomie ok. 2 tys. pracowników, wobec niespełna 2,9 tys. obecnie (cała kopalnia ROW zatrudnia ok. 11,5 tys.
osób).
Żaden z górników nie straci pracy !
Przedstawiciele PGG przypominają, że w wyniku działań restrukturyzacyjnych żaden górnik nie traci pracy pracownicy mogą korzystać z osłon socjalnych (odpraw i tzw. urlopów górniczych) lub znajdują zatrudnienie w
innych kopalniach.

Artykuł przesłany przez: Jerzego Majera.

Informujemy ,że od 15 lipca nastąpiły zmiany
w
PGG. Otóż Naczelny Inżynier Ruchu Rydułtowy p.
Aleksander Chowaniec został przeniesiony służbowo na kop Mysłowice ,gdzie będzie pełnił odpowiedzialną funkcję - Dyrektora Kopalni i Kierownika Ruchu Zakładu, a funkcję Naczelnego Inżyniera naszej kopalni przejął p .Adam Musioł.
Składamy gorące gratulacje obu Panom i życzymy sukcesów!
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Gratulujemy i Zapraszamy!
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Panie Janie Wojaczek!

Dołączyłeś do grona tych szczęśliwców, których kłopoty męskiego stanu będą
codziennością, ale za to
będziesz ceniony za mądrość i doświadczenie życiowe.
Z okazji pięknej rocznicy członkowie TMRu życzą Ci zdrowia, długich aktywnych
lat życia, nie mijającej artystycznej weny i dalszego szczęścia!
W imieniu TMR-u Henryk Machnik

Planowane Imprezy w gminie
Lyski:
-20 sierpień dożynki gminnosołeckie w Dzimierzu.
-25 sierpień Lyski „Magia Rocka”
-26 sierpień turniej siatkówki plażowej w Lyskach
-27 sierpień Lyski Dożynki

Zawody karpiowe w Lyskach 2016r.

-sierpień/wrzesień zawody karpiowe
o puchar Wójta gminy Lyski

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla

-3 września dożynki gminne w
Pstrążnej

Kolasa Jadwiga

-23 wrzesień turniej Skata sportowego o puchar Wójta Gminy Lyski

Wojaczek Marcin

Stebel Maria
Leonard Stęchły
Majer Bernadeta
Machnik Róża
Stebel Mariusz
Wojaczek Jan

Z pieśnią chóralną w Lyskach
DOPPLER:
- tętnic szyjnych i kręgowych

Składa Zarząd TMR – i Redakcja „Kluka”
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Śpiewaj z nami Miłośnikami
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Śpiewaj z nami Miłośnikami

Zdjęcia nadesłane przez: Grażyna Gunia i Małgorzatę Pawlas oraz Bernadetę Oślizły
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Aktualności z życia sąsiadów
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Impreza „Reggae” w Wodzisławiu
Zdjęcia: Pani Małgorzata
Pawlas

KLUKA 380/1 Sierpień2017

Aktualności z życia miasta i powiatów

Projekt „Bezpiecznie we własnym domu”

Spotkanie seniorów ze stowarzyszeniem amazonek - Rybnik

Teatr Wodzisławski ulicy TVU Szalone lata 20-te
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AKTUALNOŚCI
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Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gaszowice.

Niniejszym informuję, iż radni gminy Gaszowice w całości przeznaczyli swoje diety za miesiąc lipiec 2017 roku na pomoc najbardziej poszkodowanym.
Zarząd TMR informuje:
Informujemy, że wspólnie z klubem SITG organizujemy w dniu.22 sierpnia 1dniową wycieczkę autokarową (w ramach profilaktyki antyalkoholowej ) program : wyjazd do Gorzyc, zwiedzanie Domu Pomocy Społecznej,
basenu, wyjazd w kierunku Krowiarek, obiad w Makowie, zwiedzanie
Pietrowice Wielkie , zwiedzanie zamku w Krowiarkach i biesiada przy
rożnie na dziedzińcu zamku.
Powrót do Rydułtów około godz. 20.00

Straż Miejska informuje:
-nałożono 29 mandatów karnych na łączną kwotę 2800zł
-udzielono 30 pouczeń-11drogowych, 19 porządkowych
-przeprowadzono 20 kontroli, nałożono 5 mandatów karnych.
-przeprowadzono 9 kontroli targowisk
-przeprowadzono 10 interwencji dotyczących psów i kotów. -nałożono 5 mandatów
karnych
-podjęto 6 interwencji dotyczących spożywania alkoholu ,nałożono 4 mandaty karne.
-Przeprowadzono 12 interwencji dotyczących nieprawidłowego parkowania
-podjęto 5 interwencji dotyczących nietrzeźwych, nałożono 6 mandatów karnych
-podjęto 1 interwencję w ruchu pieszych-nałożono 1 mandat karny
-przeprowadzono 11 konwojów z zawartością pieniędzy
-9 służb w godz. nocnych
-przeprowadzono kontrole chodników i dróg i oznakowań
-Kontrole zbiorników wodnych
-Kilka interwencji z monitoringu

Zebrał St. Brzęczek
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Krzyżówka!

Krzyżówka nr 30 - Sierpień
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kujemy w kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź czekamy
do 25-08-2017! Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki lipcowej
Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych nadesłali: Sabina Błaszczok, Eugenia Bluszcz, Stefan Majer.
rogach utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania hasła
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy!
na adres redakcji pocztą, e-mailem lub osobiście. Nazwiska
wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania opubli

Poziomo:
1. Bikini ale nie opalacz
2. Patrzenie na życie przez różowe okulary
3. Polska Organizacja Wojskowa z 1914 r.
4. Odgłos spadających kamieni
5. Lata bez załogi
6. Skąpy opalacz
7. … Chiński – widać go z Księżyca
8. Miasto Heraklita
9. Wiosną tworzy dywany w Tatrach
10. Na wyposażeniu niemal każdej kuchni
11. Pomarszczone podgardle żubra
12. Pańskie tuczy konia
13. Jedno z badań krwi
14. Niedokrwistość
15. Bajkowy Filemon
16. Starożytne miasto w płd. Mezopotamii
17. Gwałtowny unik
18. Wakacyjna pora
19. Elegancka fryzura
20. Dorota Rabczewska
21. …. Osiecka
22. Czyta filmowe dialogi

Pionowo:
1. Ma ją każda mapa
2. Motyl lub oficer w marynarce
3. Nieodzowny do życia
4. Siedziba Lucyfera
5. Niemczyk lub „zawodowiec”
6. Coraz częściej zastępuje człowieka
7. Ładny z okna
8. Podmokły las
9. Niebezpieczny na rzece
10. Dom do rozbiórki
11. Oscarowy film polski
12. Dawna formacja wspomagająca Milicję
13. Krewniak nandu
14. Produkowana w Zakładach w Mielcu
15. Owad budujący kopce
16. Herbaciane miasto w Indiach
17. Może być wyborczy
18. Początek gamy
19. Rodak
20. Może być tektoniczny
21. Duża ropucha
22. Papierek na czekoladce
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AKTUALNOŚCI
Śpiewajmy z Miłośnikami wrażenia z koncertu
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kana ).W jednym z przerywników
Burmistrz Miasta p. Kornelia Newy
wraz z wiceburmistrzem Marcinem
Połomskim podziękowali, p. Henrykowi Machnikowi za ogrom pracy i
serce, którą wkłada swoją pasję,
oraz wszystkim uczestnikom koncertu.
Pod koniec proszę wierzyć,
udanego koncertu był uroczo zatańczony kankan. Imprezę udoskonalił
słodki poczęstunek z kawą, który
współfinansowało Miasto Rydułtowy.
Dodam jeszcze, od zawsze uważam,
gdy ludzie w to co robią z pasją
wkładają serce, wychodzi spory kawał dobrej pracy, z czego władze
miasta, mogą być dumne.

27.07.2017 roku, godz.18-tą zostałam zaproszona przez mentora
projektu Środowiskowy Interfejs
Pomocowy (projekt realizowany
przez TMR) na kolejny koncert, z
cyklu ”Śpiewajmy z Miłośnikami”,
który odbył się w Rydułtowskiej Odprężalni obok UM Rydułtowy. Gospodarzem było Towarzystwo Miłośników Rydułtów. Jak zwykle prezes
TMR, pan Henryk Machnik prowadził całość z ogromnym zaangażowaniem i sercem. Mimo kapryśnej
aury występy zespołu TMR, kabaretu „ Ciaproki”, dzieci i młodzieży
z Rydułtów - rozgrzały publiczność
zachęcając do wspólnego śpiewania i
zabawy. Muszę przyznać, że młode Ewa Wierzbinska – Kloska
solistki i ich piękna skala głosu ,
oraz poczucie rytmu wróżą dobrą
wokalną przyszłość. Rozbawiły,
zresztą nie tylko mnie lecz również
pozostałych widzów urocze „Wesołe
Kruszynki” z Dzimierzy, trzema
tańcami ( od stylu country do kan-

Fot. Małgorzata Pawlas
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Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku terenów zieleni w mieście poprzez zwiększenie ich powierzchni. W rezultacie projektu tworzone są atrakcyjne, wysokiej jakości,
ogólnodostępne tereny zieleni o łącznej pow. 7,31 ha.
W ramach Projektu zagospodarowano
i ukształtowano tereny, nadając im
charakter parkowy, w tym dokonano
nasadzeń, utworzono układy komunikacyjne, powstały małe architektury
i oświetlenia. Projekt swoim zakresem
objął tereny przy ulicy:
· Fryderyka Engelsa – "Seledynowa
Wyspa przy starym Dworku"
· Obywatelskiej – "Malachitowa Wyspa przy Starej Dyrekcji"
· Wojciecha Korfantego – "Miętowa
Wyspa w Radoszowach"
Raciborskiej – "Szmaragdowa Wyspa
przy Willi Radlika"
Powstałe w ramach projektu tereny
będą dostępne nieodpłatnie dla społeczeństwa.
Każda Wyspa została uporządkowana
i
zagospodarowana
poprzez
wprowadzenie
nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej
(z naciskiem na stosowanie rodzimych
gatunków roślin). Powstała również
nowa
niezbędna
infrastruktura
techniczna tj. chodniki, elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze
na
śmieci,
tablice informacyjne). W różnych miejscach w obrębie Wysp umieszczono karmniki, poidła i budki dla ptaków
oraz domki dla owadów zapylających. Dodatkowo na Wyspie Malachit
owej
i Seledynowej zamontowano oświetle
nie solarne wzdłuż ciągów pieszych.
Wyspa Szmaragdowa urozmaicona jestświątynią z wierzby oraz figurami kwiatowymi Młodej Pary oraz koszem kwiatowym. Na Wyspie Miętowej będzie można podziwiać łąki
kwiatowe, natomiast Wyspa Seledynowa zapewni zabawę dla najmłodszych
w tunelu zakończonym igloo z żywej
wierzby jak również placem zabaw.
Młodzież i nie tylko będzie mogła
spróbować swoich sił na urządzeniach
do kalisteniki/streetworkout'u.
Wyspa „Seledynowa” i

Zielone wyspy miasta
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„Szmaragdowa” są już gotowe, natomiast
wyspy
„Miętowa”
i „Malachitowa” mają być ukończone do 17 sierpnia br.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców
do oglądnięcia tych jakże atrakcyjnych miejsc i naturalnie czekamy na
kolejne propozycje upiększenia
naszego miasta.
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AKTUALNOŚCI
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Zarząd TMR-u organizuję 2 festyny integracyjne. W dniu 8 września odbędzie się festyn na osiedlu Karola ,zaś 22 września na osiedlu Orłowiec.
Serdecznie zapraszamy zespoły z OPP i inne do uczestnictwa w tych
imprezach. Kontakt na tel. 604.388.354 (H.Machnik.)
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AKTUALNOŚCI Z LYSEK

Rajd rowerowy do Darkovic
Dwudniowy rajd rowerowy od Czech organizowany w ramach projektu
„Rozwój współpracy przyszłością pogranicza” przyciągnął grupę doświadczonych cyklistów. Na starcie pojawili się rowerzyści nie tylko z
Gminy Lyski, ale także z Gaszowic, Rydułtów oraz Rybnika. W sobotę 29
lipca około godziny 15.00 z placu przed Urzędem Gminy Lyski kilkudziesięciu miłośników dwóch kółek wyruszyło w 33 kilometrową trasę do czeskich Darkovic. Po drodze cykliści zatrzymali się na punkcie widokowym
w Pogrzebieniu, gdzie czekała na nich gorąca kawa i kołaczyki. Po tak
energetycznym
posiłku rowerzyści bez problemów dotarli
ma miejsce docelowe. Na mecie powitał ich
starosta Obec
Darkovice Pan
Daniel Kocian
wraz z grupą
czeskich cyklistów. Wszyscy
razem udali się
na „rowerowy
spacer” po największych
atrakcjach
miejscowości , takich jak m. in. bunkry przeciwpiechotne ,oraz naturalny
kompleks basenowy. Dzień zakończył wspólny posiłek z grilla. Następnego
dnia po śniadaniu Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt wręczył uczestnikom
rajdu pamiątkowe medale, po czym cykliści udali się w podróż powrotna.
Przez cała trasę rowerzystom towarzyszyła piękna słoneczna pogoda.
W ramach projektu
rowerzyści otrzymali
także koszulki rowerowe i odblaski na
rowery.
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Aktualności z życia miasta
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Sukcesy naszych zawodników! Dwie drużyny KS "Naprzód" Rydułtowy awansowały
do II Ligi Wojewódzkiej!
Awans ten jest z pewnością pochodną ciężkiej pracy, ale i efektem nowej
formuły szkoleniowej, którą klub sukcesywnie od 3 lat wdraża. Jak widać
z powodzeniem! Na pierwsze sukcesy nie trzeba było bowiem długo
czekać.

AWANS
W parze z nową organizacją idą sukcesy.
W sezonie 2016/2017 dwie drużyny KS "Naprzód" Rydułtowy
awansowały do II Ligi Wojewódzkiej. Są to Rocznik
2005 (Młodzicy), trenujący pod czujnym okiem trenera Grzegorza
Jordana, oraz Rocznik 2003 (Trampkarze) – podopieczni trenera Roberta Mościckiego. Warto podkreślić, że ci ostatni w minionym sezonie nie przegrali ani jednego meczu,
a tylko jedno spotkanie zakończyło się remisem. To niemałe
osiągnięcie – spadek formy zdarza się odnotować wielu, nawet
najlepszym drużynom, więc
ogromnie cieszy fakt, że zawodnicy przez cały sezon pozostawali w swojej najlepszej dyspozycji. Nasi chłopcy
z Rydułtów wykonali kawał dobrej roboty.
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Słowo Burmistrza Miasta Ry- lizacja, do której każdy w jakimś stopniu
dułtowy w związku z ostatnimi na- dąży, albo do której już przywykł, zostaje
zburzona, a to co runęło trudno tak po
wałnicami
Natura to żywioł, nad którym
człowiekowi jak do tej pory nie udało się
zapanować. Ostatnie lata uświadamiają
nam, że coraz częściej ze starcia z panującymi warunkami atmosferycznymi
wychodzimy niestety jako przegrani,
tracąc niejednokrotnie majątek swojego
życia.
Silne i gwałtowne wiatry oraz towarzyszące im burze i ulewne deszcze
kolejny rok siały spustoszenie w naszym
Mieście. Obraz, który miałam okazję zobaczyć po wydarzeniach z dnia 7 lipca,
niebywale mną wstrząsnął. Powalone
drzewa,
zerwane
dachy,
zalane
mieszkania... Być może ktoś powie
"zmiana klimatu". Z pewnością tak. Sen z
powiek spędza jednak to, co przyniesie
nam w takim razie przyszłość i jak bardzo
nieprzewidywalne scenariusze mogą
ziścić się w Rydułtowach?
Może najwyższy czas zastanowić
się, czy warto aż tak ryzykować i kłaść na
szali dorobek całego swojego życia i życia swoich bliskich. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na pogodę, ale jesteśmy w
stanie, choć w niewielkim stopniu zabezpieczyć się przed skutkami nawałnic.
W obliczu ostatnich wydarzeń, może już
najwyższy czas przemyśleć kwestię ubezpieczenia swojego majątku. Zdaję sobie
sprawę, że z pewnością nie jest to łatwa
decyzja, bowiem wiąże się z kosztami,
ale może dobrze byłoby rozważyć
wszystkie "za" i "przeciw" – myślę, że
naprawdę warto i że kiedyś, czego
oczywiście nikomu nie życzę, ubezpiecznie może bardzo pomóc w likwidowaniu
strat po podobnych zdarzeniach, do jakich
na przestrzeni ostatnich lat dochodziło w
naszym Mieście.
Kiedy człowiek traci wszystko, w
gruzy wali się jego cały świat. Stabi-

prostu odbudować. Nie chodzi tu tylko o
straty materialne, zniszczenie mienia, ale
i o poczucie bezpieczeństwa, które jest
nam potrzebne do życia i bez którego
trudno funkcjonować w dzisiejszym
świecie. Dlatego też chciałabym podziękować wszystkim, którzy w tych trudnych chwilach byli z nami. Przede
wzystkim naszym dzielnym strażakom.
Wasza
gotowość
do
działania
i determinacja jest bezcenna. Jestem dumna, że w Rydułtowach służą strażacy, o
których można śmiało powiedzieć "ludzie
z pasją i powołaniem". Oczywiście nie
sposób
pominąć
też
wszystkich
mieszkańców, którzy również w dużym
stopniu przyczynili się do usuwania strat i
przywracania ładu. Warto podkreślić, że
takie zdarzenia niezwykle cementują
społeczeństo i budują silne poczucie
więzi. W obliczu takich wydarzeń stajemy się jedną drużyną i jednoczymy się
dla osiągnięcia wspólnego celu. Jeszcze
raz ogromnie Wam za to dziękuję!
Apeluję
też
do
wszystkich
mieszkańców o zachowanie szczególnej
ostrożności podczas trwania nawałnic. To
co zdarzyło się w minionym czasie może
się znów powtórzyć – nie lekceważmy
tego niebezpieczeństwa. Pamiętajcie, że
nie ma nic cenniejszego nad życie, a jeśli
zdarzy się, że huragan zaskoczy Was, gdy
będziecie "w drodze", jeśli to tylko
możliwe, znajdźcie jakieś bezpieczne
lokum, w którym będziecie mogli przeczekać te najbardziej gwałtowne momenty.
Nawet, jeśli gdzieś się wtedy spieszycie –
nie warto ryzykować. Niech priorytetem
stanie się dla Was wasze własne bezpieczeństwo – na pośpiech jeszcze znajdziecie w życiu czas.
Kornelia Newy
Burmistrz Miasta Rydułtowy
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UDAR SŁONECZNY u dzieci - objawy.
Co zrobić, gdy dziecko ma udar cieplny?
Udar słoneczny u dzieci najczęściej objawia się wysoką temperaturą ciała, sięgającą nawet
do 42 stopni Celsjusza. To stan zagrażający ich życiu, bo małe dzieci nie mają w pełni wykształconego mechanizmu termoregulacyjnego, nie pocą się i nie odprowadzają ciepła tak
efektywnie jak dorośli. Sprawdź, jakie są objawy udaru słonecznego u dziecka, jak powinna
wyglądać pierwsza pomoc i jak przebiega leczenie udaru cieplnego u dziecka.
Udar cieplny u dzieci, zwany także porażeniem cieplnym, jest wynikiem przegrzania organizmu, czyli nadmiernego napływu ciepła z zewnątrz do organizmu dziecka przy jednoczesnym utrudnionym oddawaniu jego nadmiaru do otoczenia. Rodzajem udaru cieplnego
jest udar słoneczny, czyli przegrzanie organizmu w wyniku silnego nasłonecznienia. Udar
słoneczny powstaje przy dużym, bezpośrednim nasłonecznieniu – przede wszystkim głowy
oraz karku. Miejscowe działanie promieni słonecznych na skórę głowy prowadzi do przekrwienia opon mózgowych i mózgu.
Zagrożenie tego rodzaju udarem dotyczy w szczególności dzieci, ponieważ mechanizmy termoregulacyjne ich organizmu nie działają jeszcze w pełni sprawnie, przez co
u dzieci szybciej dochodzi do całkowitego rozregulowania cieplnego organizmu. Przestają pracować gruczoły potowe, dlatego organizm nie jest w stanie ochłodzić się przez
pocenie i odprowadzić nadmiaru ciepła do otoczenia. W konsekwencji ciało nagrzewa
się coraz bardziej, osiągając często temperaturę ponad 40 stopni Celsjusza.
Udar cieplny (słoneczny) u dziecka: objawy
Zagrożenie udarem słonecznym u dzieci wzrasta gdy ich ubiór nie jest dostosowany do temperatury otoczenia, np. podczas długich spacerów w upalne dni, czy przy zbyt słabym nawodnieniu organizmu. W takich sytuacjach temperatura ciała dziecka rośnie i może osiągnąć nawet 42 stopnie Celsjusza. Poza gorączką objawami udaru słonecznego są także:

-Bóle głowy
-Zawroty głowy
-Zaczerwienienie i poparzenia skóry
-Ogólny niepokój
-Wycieńczenie organizmu, apatyczność
-Płacz (który jest najczęściej wywołany
-Bólem głowy)
-Nudności i wymioty
-Brak potliwości
-Dreszcze
-Przyśpieszony oddech
-Wysokie ciśnienie krwi
-Zapadnięcie oczu i ciemiączka
-Biegunka
-Skapomocz lub zahamowanie oddawania –Moczu
-zwiotczenie mięśni

Udar słoneczny u dzieci: leczenie
Udar cieplny u dzieci jest stanem zagrożenia
życia, dlatego po zaobserwowaniu ww. objawów należy jak najszybciej wezwać pogotowie. Do czasu przybycia służb ratunkowych
zdejmij z dziecka ciepłe ubranie i ułóż je
w odpowiedniej pozycji. Jeśli twarz dziecka
jest zaczerwieniona, ułóż je w pozycji półsiedzącej, natomiast gdy dziecko jest blade, ułóż
jego ciało tak, aby głowa znajdowała się niżej
od tułowia. Następnie namocz ręcznik letnią
wodą i stopniowo ochładzaj nim rozgrzane
ciało. W celu ukojenia podrażnionej skóry
wykorzystaj także żele chłodzące (np. Fenistil
lub Termcool). Możesz także masować stopy
i łydki dziecka w celu przywrócenia poprawnego krążenia krwi. Jeśli dziecko jest w stanie
przełykać, podawaj mu płyny w celu nawodnienia organizmu.
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Moje rozważania

Jakoś bez większej refleksji przyjmujemy fakty

związane z obchodami historycznie ważnymi rocznicami, choć często są związane z brzemiennymi
w skutkach zmianami. Dotyczy to między innymi
z kontrowersjami związanymi z powstaniami śląskimi, Plebiscytem i decyzją o podziale Śląska. Na naszym terenie było to bardzo zauważalne .W czasie
plebiscytu w Rydułtowach Dolnych większość opowiedziała się za Polską a w Radoszowach większość
była za Niemcami.
W dniu 4 lipca 1922 r w Rybniku ,Żorach i Rydułtowach ludność pro -polska, władze administracyjne
i powstańcy entuzjastycznie witały oddziały Wojska
Polskiego ,którymi dowodził gen Szeptycki a w niedalekim Raciborzu entuzjastycznie witano niemiecką
armię -Reichswehrę. Za Polską w Markowicach (pod
Raciborzem )80% ludności głosowało za Polską
(działał tam słynny trybun ludowy Arka Bożek) ale te
tereny przyznano Niemcom. Z byłą granicą polskoniemiecką usytuowaną na linii Stodoły, Sumina, Rzuchów wiąże się wiele ciekawych historii.
W Suminie w obecnej Izbie tradycji zachował się
w pomieszczeniu piwnicznym areszt w którym zamykano przyłapanych przemytników a że przemyt na
linii Rydułtowy -Racibórz, oraz Rybnik Gliwice
"kwitł" świadczą opowieści o karczmach w których
spotykali się przemytnicy z celnikami na ugodowe
transakcje. Szczególną renomą w tym względzie cieszyła się karczma Na Łapaczu w Rzuchowie, W 95
rocznicę wkroczenia Wojsk Polskich do Rydułtów
zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta uroczyste obchody tego wydarzenia jako podkreślenia
uszanowania decyzji jaką podjęli nasi przodkowie
wybierając polską opcję co też skutkowało w zmianach po zakończeniu II Wojny Światowej. Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia ,z udziałem wojska ,w okresie wakacyjnym, ze zróżnicowanym programem z elementami pokazu, defiladą wojska
i uczestników, prezentacją historycznych postaci ,dokumentów ,organizacją występów zespołów
wszystkich pokoleń przygotowania odpowiedniego
wystroju i scenariusza całej imprezy nie było sprawą
prostą ale z tego egzaminu doskonale zdali pracownicy Urzędu Miasta oraz instytucji i firm miejskich
i oczywiście społecznicy z naszego
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TMRu .Swój aktywny udział zaznaczyły nasze Władze Miasta z Burmistrzem Kornelią Newy i Przewodniczącym Rady Miasta Lucjanem Szwanem na czele,
oraz reprezentanci zaproszonych gmin a także harcerze naszego hufca ,PZHGP, ofiarna załoga Zakładu
Gospodarki Komunalnej, górnicy KWK Rydułtowy ,którzy po szychcie zmontowali na rynku bramę
tryumfalną, Szczególne podziękowania kieruję do
zespołów regionalnych ; Pszowiki, Rzuchowianki ,Gołężanki, którzy strojami i występami znakomicie uzupełnili program i ubarwili defiladę .Warto dodać ,że kilka dni później zespoły; Gołężanki, oraz
Rzuchowianki wystąpiły na Rosie w czasie naszej kolejnej imprezy pod nazwą "Śpiewaj z nami Miłośnikami",gdzie też pięknie zaprezentował się zespół taneczny Sprężynki o którym szeroko napisała w poprzedniej Kluce p, Marzena Rotter. W poprzedniej
Kluce mamy kilka zdjęć z tego wydarzenia a szeroką
relację z pieknymi kolorowymi zdjęciami można znaleźć w miejskiej gazecie Na Ratuszu z ubiegłego miesiąca a także w Internecie. Widać wyraźnie ,że zorganizowaliśmy imprezę, która wzbudziła podziw

mimo, że miała patriotyczny wydźwięk ,lecz na szczęście
inny niż to pokazują młodzi" jajogłowi". Nasze miasto
świętuje 25 lecie samorządności miasta i z tej okazji odbywa się wiele imprez i uroczystości a w mieście buduje się
"Zielone Wyspy" i dba o piękne kwiaty i ozdoby, które
jakże cieszą nasze i przyjezdnych oczy. Niestety nie wszystkich to cieszy. Jedna z pań z ul .Plebiscytowej wprost mi
wykrzyczała ,że" jeśli Urząd Miasta ma tyle pieniędzy na
głupoty to niech nam dopłaca co rok do ogrzewania ,bo za
co mam kupić węgiel a mułem nie mogę już palić". Niestety widać ,że część mieszkańców nadal ma skrajne poglądy
i słabą znajomość budżetu miasta i kompetencji organów
samorządowych. Problem ogrzewania niewątpliwie istnieje
i nawet zgłosiliśmy do Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu
propozycję (wkurzającą emerytów górniczych) by zamiast
deputatu dać wszystkim tzw. dopłatę na ekologiczne ogrzewanie ale dotąd odzewu władz nie było. Teraz dla rządzącej ekipy liczy się zapewnienie dla siebie pełnej niekaralnej
władzy, na wzór wczesnego PRLu. Polityka bulwersuje
a natura robi swoje. Mieliśmy rocznicę 20 lecie straszliwej
powodzi ,25 lecie ogromnego pożaru rudzkich lasów i w tą
rocznicę doczekaliśmy się huraganu ,który
spustoszył ogromne połacie lasu i uszkodził kilkaset obiektów na terenie naszych 3 powiatów, w tym najbardziej
w gminie Gaszowice. W Rydułtowach również huragan
uszkodził wiele obiektów i wyrwał wiele drzew. Te katastrofy uzmysławiają ,że przyrodę trzeba szanować, że nie
wszystko trzeba zabudowywać ,że rzeki muszą mieć miejsca na wylewy, że nie można wycinać każdego drzewa bo
mi przeszkadza, bo są liście itd. Kończąc pragnę by rocznice choć trochę pobudziły nas do refleksji i takich działań
by to co złe w przeszłości nie powtórzyło się !

H.Machnik
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Gdzie można kupić „Klukę”?

- Intermarche Rydułtowy, ul. Bema 90
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3
- ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona
- 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·
Lyski UG

Klub Emeryta przy KWK Rydułtowy aktywny!
Jak co roku klub emeryta pod kierunkiem Alojzego Stebla zorganizował wyjazd do
Wisły na Tydzień Kultury Beskidzkiej. W dniu 02.08.2017. wielka grupa emerytów
(2 pełne autobusy) przybyła do Wisły by obejrzeć wspaniałe występy polskich i zagranicznych grup folklorystycznych. Pięknie zaprezentowały się grupy ze Szczecina i
oczywiście zespoły zagraniczne. Uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują za organizację wyjazdu i doznane wrażenia artystyczne.
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