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Nasza gwara

Rydułtowik Roku 2017

W dalszym ciągu podejmuję temat rydułtowskiej gwary śląskiej, byśmy mogli powiedzieć: "Ślązacy nie gęsi, też swój język mają".
bałamoncić - mylić fakty,
delina - podłoga,
mycka - czapka,
gańba - wstyd,
sztachmuć se - zapalić paierosa,
tytka - tirebka,
sztachety - drewniane kołki w płocie,
zgłobiać - szukać czegoś,
zgłobiocz - szukający nie wiadomo co,
macać - chwytać,
sznupacz - szukający czegoś,
sznupać - szukać w nie swoich rzeczach,
tera - smoła,
terować - smarować dach smoła,
rojber - łobuz nieletni,
szykować - coś przygotowywać,
wyszykować sie, wyszpincować się - wystroić się,
plyjt, chacka - szeroka, kolorowa, długa, z frędzlami wełniana chusta
noszona przez starsze kobiety zamiast żakietu; często zawijano i noszono w niej niemowlęta,
na opach - na odwrót,
kichol - nos,
sagi - nagi,
pulok - męski członek,
larmo, larmować - hałas, hałasować,
wyszkańtować - hałasować, wyzywać, rozrabiać,
wyszczygać – bez słów, oczami czegoś chcieć,
choby - niby, jakby,
nawcinać sie - najeść się do syta,
chrobok - robak,
gadzina - domowe zwierzęta hodowlane,
bajzel - nieporządek,
fojt - wójt,
sznuptechla - chusteczka do nosa,
ryma - katar,
kucać, kucowka - kaszel,
chorkać - odkaszlać flegmę,
zegroda - ogród,
grencbuła- człowiek niezaradny, nieudolny,
rechtor - nauczyciel,
wodzionka - zupa śląska,
pjyrwej - kiedyś, dawno temu,
przoć - kochać,
przociel - przyjaciel.

Maria Antonina Wieczorek (Horacy) – urodzona w 1938r. w Rydułtowach podobnie jak jej matka, babcia i poprzedniczki, zaś ojciec
pochodził z Tarnowa. W latach 50 tych należała do zespołu muzyczno-wokalnego „Zorza”. Ten ceniony w okolicy zespół wystawiał
różnorodne przedstawienia, w których p. Maria Antonina występowała w tytułowych rolach. Była nauczycielką języka polskiego, pracując
w SPnr1 uzupełniała wykształcenie aż osiągnęła tytuł magistra. Ostatnie lata pracy zawodowej uczyła w I Liceum Ogólnokształcącym w
Wodzisławiu Śl. Jej kariera zawodowa szła w parze z zainteresowaniami polegającymi na zbieraniu opowieści i ciekawostek dotyczących Rydułtów. Głównym ich źródłem byli jej bliscy. Może pochwalić się ogromną wiedzą na temat mieszkańców, zwyczajów i tradycji

Chciałam również przy okazji artykułu w "Kluce",której
byłam współtwórczynią z Panią Burmistrz mgr Kornelią Newy, podziękować Towarzystwu Miłośników Rydułtów i Członkom Jury za
przyznanie mi tytułu Rydułtowika Roku 2017. Kocham Rydułtowy i
jestem rydułtowiczką w piątym pokoleniu.
Staram się niektóre fakty, wydarzenia, historie, ludzi ustrzec od zapomnienia "Słowa ulatują. Pismo zostaje". Zgodnie z tą maksymą korzystam też z podpowiadania mi znajomych rydułtowików, którzy na
swój sposób kochają tę rydułtowską gwarę i w swoim gronie czasem
używają choć sporadycznie i wybiórczo. Szczególnie dziękuję państwu Ewie i Janowi Okręt, którzy z sercem zaangażowali się w temat.
Horacy

naszej ziemi. Jako współzałożycielka gazety „Kluka” wydawanej
przez TMR pisze od początku po dzień dzisiejszy pod pseudonimem
„Horacy”. Jest autorką książki „Chcecie to wierzcie, chcecie nie
wierzcie”. Książka ta jest bezcenną skarbnicą wiedzy na temat realiów naszego miasta w minionych latach gdzie autorka odkrywa
przed nami lokalne ciekawostki.
Maria Antonina ma swoje zasługi na rzecz odłączenia Rydułtów od
Wodzisławia co nastąpiło w 1992r. W latach 1998-2002 była radną w
Radzie Powiatu. Za swoje zasługi na rzecz Miasta została uhonorowana odznaczeniem „Złote Grabie”
w 2001r. Współpracowała też z
parafialnym czasopismem „Pielgrzym”. Była żoną Jerzego Wieczorka, ma 2 synów. Jest dumna, że przez całe życie mieszka w Rydułtowach.
Alicja Kołodziej
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25 - LECIE TMR cd

W ostatnim wydaniu Kluki
skończyliśmy opis działalności
TMRu na 1999r. Pamiętacie histerię związaną z zapowiedzianym
końcem świata w 2000 roku?. Nas
te zapowiedzi jakoś nie zniechęciły
do działań bo już w styczniu zorganizowaliśmy spotkanie z tytularnymi rydułtowikami oraz osobami
wyróżnionymi tytułem Mecenasa
TMRu. Z końcem stycznia publiczne spotkanie w Ośrodku Kultury Wawel (poprzednia nazwa kino Wawel) pod nazwą "Na harcerską nutę ".W marcu skorzystaliśmy z zaproszenia z Orlowej i w
tamtejszym Domu Kultury prezentowaliśmy osiągnięcia naszej organizacji, ale też ZHP, Pikotek, oraz
numizmatyków. Z przewozem
numizmatów mieliśmy niemało
kłopotów z czeskimi celnikami. 25
marca w kawiarni Milusia zorganizowaliśmy "Wieczorek z działaniem masła" przy czym, wystąpił
zaproszony przez nas zespół folklorystyczny z Czyżowic. W
kwietniu
obchodziliśmy
6
rocznicę
Kluki
a rewelacyjny humorystyczny występ o naszym towarzystwie
dały dzieci z SP4 prowadzone przez panią Danutę Maćkowską. W
maju pożegnaliśmy bardzo aktywnego członka Zarządu śp. Czesława Moskwy, zaś 1 czerwca zorganizowaliśmy ku uciesze dzieci mecz piłkarski kobiet pomiędzy reprezentacją TMRu a Ciepłownią Rydułtowy. W kolejnych miesiącach; Rajd w Bieszczady
grupy naszych kolarzy MTB działający wtedy przy naszym Towarzystwie. Organizacja debaty na temat bezpieczeństwa w naszym
mieście, organizacja dużej plenerowej imprezy Święto latawca z
defiladą przez miasto. Wreszcie w listopadzie w starym Domu
Kultury duża impreza regionalna pod nazwą "Gierowanie wina"
Opis wszystkich tych działań tylko z jednego roku zajmuje w
sprawozdaniu Zarządu 4 strony. Nic dziwnego, że nasza działalność spotkała się z zainteresowaniem uczelni i na bazie naszych
dokumentów oraz własnych spostrzeżeń i opisów zostały opracowane i obronione 3 prace magisterskie, Kolejny rok równie aktywny. Gościliśmy w radio Vanessa, remontujemy starą hydrofornię na os Ligonia na świetlicę dla naszych Członków, W okresie
lipca i sierpnia co sobotę organizujemy tzw. "Labę na Machnikowcu" połączoną z występami różnych zespołów a ten cykl zainaugurował występ Orkiestry KWK Rydułtowy z zespołem Sukces
- to odbywało się na placu przed krytym basenem a potem na
muszli, którą również własnymi siłami wyremontowaliśmy. We
wrześniu zorganizowaliśmy VI wyścig na rowerach górskich z
udziałem 52 zawodników. Chcę przy tym sprostować późniejsze
informacje organizatorów wyścigów MTB, że to pierwsze takie
zawody w Rydułtowach . Po ukończeniu remontów hydroforni
oraz obiektów nad stawem w miesiącu listopadzie odbyło się ich
oficjalne otwarcie, przy czym starą strzelnicę oddaliśmy w użytkowanie wędkarzom ze stowarzyszenia Machnikowiec zaś obiekt
po drugiej stronie stawu służył naszym organizatorom imprez na
Machnikowcu. Na wiosnę 2002 roku 2 duże akcje; sprzątanie
terenów i czyszczenie stawu, dzięki czemu staw znów odżył biologicznie a teren stał się atrakcyjny do wypoczynku. W czerwcu
zorganizowaliśmy imprezę dla młodzieży pod hasłem
"Rockowisko" gdzie miały okazję wystąpić kapele rockowe a
doskonałym organizatorem tych koncertów była pani Kornela
Granacka. W tym też roku przy pomocy finansowej Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW i Orłowiec zorganizowaliśmy na os Ligo-
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nia, Orłowiec, Plebiscytowa, Krzyżkowicka zabawy i konkursy
dla dzieci, które cieszyły się niemałym uznaniem. We wrześniu
zorganizowaliśmy VII i ostatni wyścig na rowerach górskich oraz
koncert techno a w grudniu z udziałem władz naszego miasta i
gminy Gorzyce zrobiliśmy podsumowanie 10 letniej działalności
w restauracji Laura Maria w Gorzycach. Rok 2003 nasi Członkowie przywitali na zabawie sylwestrowej zorganizowanej w siedzibie przy ul Ofiar Terroru i oczywiście w fantazyjnych przebraniach na rynku miasta. Marzec to oczywiście coroczne obchody
Dnia Kobiet, które tym razem odbyły się w Milusi. W tym też
miesiącu Walne Zebranie Sprawozdawczo wyborcze, na którym
nastąpiły zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej a na
zebraniu statuetkę Rydułtowika Roku wręczyliśmy ks. Bernardowi Sodzawicznemu. W maju w byłym Domu Kultury kolejna
duża impreza kulturalna z okazji 10-lecia działalności a w czerwcu kolejna impreza dla młodzieży "Rockowisko", zaś w lipcu
impreza rodzinna pod nazwą" Rodzinna Laba" gdzie przygrywał
zespół Leszka Adamczyka pod nazwą "Blues Band Towarzystwo". W sierpniu musieliśmy znów zmienić siedzibę do pomieszczeń Spółdzielni Mieszkaniowej ROW przy ul Plebiscytowej. 5
sierpnia na Machnikowcu kolejna impreza "Technoparty", zaś w
listopadzie niezapomniana impreza biesiadna prowadzona przez
nasz zespół taneczno-kabaretowy Ciaproki w starym Domu Kultury pod nazwą "Z nudelkulą".W grudniu korzystamy z kolejnego
zaproszenia Gimnazjum nr 1 i uczestniczymy licznie w imprezie
pod nazwą" Świąteczne tradycje". Rok 2004 to znów zróżnicowane działania. W kawiarni Domu Kultury wręczamy wyróżnienia
laureatom konkursu "Rydułtowski Lider" oraz tytuł" Lider Aktywnych Gmin Sąsiednich", którym został Wójt Gminy Lyski
Grzegorz Gryt. Kwiecień to tradycyjna akcja sprzątania połączona
z ogniskiem a w maju kolejna biesiada pod nazwą "Polowanie na
zdrowie" z udziałem myśliwych i szeregiem ciekawych konkursów sprawnościowych. W czerwcu na zaproszenie naszych przyjaciół z Czech - Verichowców uczestniczymy wraz z zespołem
"Pod nutką w festiwalu im Jana Vericha na rynku w Opawie. W
sierpniu wędkarze ze stowarzyszenia Machnikowiec organizują
duże zawody wędkarskie dla dzieci i szok z racji ilości dzieci
uczestniczących w zawodach od 4 lat począwszy. 20 listopada w
Domu Kultury z udziałem zespołu Ciaproki Przedszkola "Pod
Nutką", i Przedszkola Nr 7 organizujemy wspominana do dziś
biesiadę pod nazwą Wesele Śląskie gdzie parę ślubną odgrywała
Katarzyna Paprotny i obecny Z-ca Burmistrza Marcin Połomski
zaś próbkę swojego nieprzeciętnego talentu w opowiadaniach
kawałów dał ks. Konrad Opitek wręczając podarunek "młodej
parze". Kolejny rok i nowe wyzwania, bo już w styczniu uczestniczymy w wystawie górniczej w Orlowej, w marcu organizujemy
Dzień Kobiet w Restauracji Parys z pokazem mody uczennic LO
a w kwietniu kolejny plebiscyt na Rydułtowika Roku, w którym
ten tytuł otrzymuje też zasłużenie dyrygent Orkiestry Jan Wojaczek.13 maja TMR wraz z zespołem Sukces organizują z okazji
13-lecia działalności imprezę biesiadną "Szczęśliwa 13 ka" na
której akcentujemy, że 13 jest szczęśliwa dla Rydułtów, bo właśnie w tym dniu w 1925 roku Rydułtowy stały się gminą! W
dniach 3 do 15 lipca zorganizowaliśmy dla 12 dzieci z os Ligonia
wyjazd na obóz w Czechach. W tym też m-cu wspólnie z chórem
Cecylia uczciliśmy rocznicę włączenia Rydułtów do państwa polskiego spotkaniem na ogrodzie Miłość i śpiewaniem z działkowiczami pieśni powstańczych oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem powstańczym. We wrześniu zostaliśmy zarejestrowani jako
organizacja pożytku publicznego -pierwsza z organizacji w Rydułtowach, W listopadzie kolejna ambitna impreza kulturalna
zorganizowana wspólnie z zespołem Ciaproki i przedszkolem nr 7
pod przewrotną nazwą "Rodzi się nowe życie" a w grudniu wyjazd naszej dużej delegacji i zespołu do Trzyńca na obchody Verichowców i wydania kalendarza z finalistkami MISS Rydułtów,
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Marzec 2006 to impreza w restauracji Parys pod nazwą
"Mężczyźni - kobietom" a potem "Powitanie wiosny" w Domu
Kultury dla 240 uczestników. W maju wspólnie z chórem Cecylia w kawiarni Domu Kultury śpiewy pod hasłem "Witaj majowa
jutrzenko". I znów wyjazd do Orlowej, gdzie uczestniczymy w
wystawie stowarzyszeń. Pod koniec maja organizujemy kolejną
akcję sprzątania i ta akcja po raz pierwszy była nieudana, bo do
sprzątania zgłosiło się tylko 12 osób. W 2006 roku realizowaliśmy aż 6 projektów, ale aż 4 to wydatki na rzecz organizacji, dla
których napisaliśmy projekty a więc dla; Konaru, Pikotek, Stowarzyszenia Machnikowiec, i dla sekcji Skata W październiku
zorganizowaliśmy wraz z Orkiestrą KWK Rydułtowy imprezę
pod nazwą "Baba chłopu nie przepuści" i aż dwie ważne debaty
publiczne z udziałem przedstawicieli władz miasta, powiatu i
Sejmu.
Henryk Machnik

firmę już chwaliłam ale jeszcze raz dodaję "DOBRA ROBOTA". Zostali jeszcze "drogowcy" - czyli firma "EUROVIA".
Remontowana ulica Plebiscytowa - Czechowa oraz zaplecze
tychże firm na Farskich Błoniach. Nieciekawe a wręcz brzydkie widoki wykopalisk, usypisk brzydkich zapachów i wiecznego "warczenia" ciężkich maszyn.
W dniu 22.08.2018 w godzinach wieczornych zobaczyłam jak
Firmy zakończyły swoją robotę. Posprzątały i po prostu się
"ulotniły". Ulice gotowe- jeszcze tylko ostatnie "szlify kosmetyczne" i nikt nie będzie pytał o drogę. Trochę uciążliwości, ale to tylko 8 miesięcy i wszyscy mam nadzieję będziemy
szczęśliwi.
Pozdrawiam wszystkich Pracowników Firm.

Wyniki Turnieju Skatowego

Narodowe czytanie

W dniu 26 sierpnia 2018r. w piwiarni Warka odbył się Turniej Skatowy z okazji Dni Rydułtów.
Wzięło w nim udział 56 zawodników. Otwarcia dokonał wiceburmistrz Miasta Rydułtowy Marcin Połomski. Organizatorem było Towarzystwo Miłośników Rydułtów przy współudziale Miasta Rydułtowy.
Wyniki turnieju:
I miejsce - Andrzej Szweigstil
II miejsce - Jan Kura
III miejsce - Kazimierz Tokar
Gratulujemy zwycięzcom!
Dziękujemy piwiarni Warka za umożliwienie zorganizowania
turnieju.
koordynator projektu Henryk Mańka

Z roku na rok przybywa chętnych, chcących wziąć udział we
wspólnym czytaniu . Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania wybrano "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego, a wszystko to w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Każdy, kto przeczytał choć fragment lektury otrzymał na własność egzemplarz książki wraz z pamiątkowym stemplem
oraz wpisał swoją obecność do kroniki.
Dziękujemy wszystkim, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem.

Kolejne moje spostrzeżenia
W lipcowym wydaniu Kluki - pisałam artykuł pt " Coś z Mojego Podwórka" Chciałam rozszerzyć temat coś dodając a
jednocześnie chwaląc firmy, które od stycznia do sierpnia
uporały się z naprawdę dużą robotą.
Od 3 stycznia na ulicy A. Czechowa zaczęto zrywać asfalt a
później "Wodociągi" zabrały się za zmianę rur kanalizacyjnych i deszczowych przy całej ulicy. Środek zimy no i nie
każdy był uszczęśliwiony faktem że nie można wyjść ze swojej posesji bo to i wykopy i dziury na kilka metrów, ciężki
sprzęt, więc każdy musiał sobie radzić "jak umiał". Jedne
wykopy zasypane a tu wkracza "Ciepłownia" z kolejnymi. Tę

Eugenia Bluszcz

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy im. H. M Góreckiego
Mickiewicza 33
44 -280 Rydułtowy

tel. +48 32 45 77 813
www.biblioteka.rydultowy.pl
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XXVI DNI RYDUŁTÓW

XXVI Dni Rydułtów za nami…. mimo mrocznych
zapowiedzi były słoneczne!
A działo się!!!
-Ewa Bobrowska-Szczepańska wraz z Grzegorzem Kózką
wprowadzali na scenę artystów, gości, Rydułtowika Roku,
sportowców miło i profesjonalnie
25.VIII – sobota
-wokaliści ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz zespół Decyma
rozpoczęli koncertowanie
-goście z miast partnerskich Reken i Orlowej dziękowali za
lata współpracy z Burmistrz Kornelią Newy i Radą Miasta
-Alexander Martinez znany z programu "Mam Talent" zachwycił i sprowokował do pierwszych tańców
-Maleo Reggae Rockers gromadził coraz liczniejsza widownię
a wokół sceny znaleźć można było dla każdego coś interesującego np:
- dla dzieci zajęcia plastyczne prowadzone przez panie z Galerii Złote Grabie, zabawy z klaunem i jego ekipą, były i
książki w punkcie Biblioteki Publicznej z okazji jej 70lecia,
zaś z tyłu za namiotem dla publiczności wesołe miasteczko;
-warto też w takich dniach poznać zainteresowania i pasje
mieszkańców, choć nie wszystkie da się zaprezentować na
wystawkach w namiotach to jednak choć w części zostały
przedstawione m.in.: prace osób niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Tacy Sami”, bezcenne zbiory grupy numizmatów, ciasteczka Michaliny, puchary Mistrzów Polski w Pływaniu Masters, czy zdjęcia z zajęć seniorów z Mojego Miasta.
-Towarzystwo Miłośników Rydułtów także przygotowało
swoją prezentację, a że mija już 25 lat działań, stąd i wystawa
pełna była zdjęć z naszych przedsięwzięć, zbiory przedmiotów z minionych czasów, całość okraszały wielobarwne obrazy o tematyce śląskiej rybnickiej malarki Kazimiery Drewniok, zaś do chwili zatrzymania się u nas kusił fest dobry kołocz z bon kawą. Gości nie brakowało, a byli też z nami
uczestnicy lub ich prace z projektów prowadzonych przez
TMR: Środowiskowego Interfejsu Pomocowego i Klubu Seniora.
-sportowa arena była tu i tam, choć najwięcej zainteresowanych pewnie kibicowało piłce nożnej, cóż goście z Czech
triumfowali, czego im życzymy!
-Kasia Kowalska wystąpiła już o zmierzchu, kiedy zgromadziło się wielu zainteresowanych jej muzyką zaśpiewała takie
hity jak: "Pieprz i sól", "Co może przynieść nowy dzień" czy
"Aya". Koncert gwiazdy wieczoru z zespołem kończył sobotni wieczór.
26.VIII. niedziela
- Voyth Guitar gitarowy recital
-"The Change" i "The Secret Projekt" to zespoły Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach ciągle pracujące nad
swoim repertuarem i z powodzeniem pozyskujące aplauz publiczności,
-a poza sceną działo się sportowo:
najmłodsi biegli wokół stadionu, zaś ulicami miasta 5-cio km
dystans pokonywało 155 zawodników, w tym 30 z Rydułtów
a najszybszym z nich był Łukasz Mika, któremu bardzo gratulujemy. Główne trofea jednak zdobyli Kenijczycy, jak to
już wcześniej bywało. W obydwu biegach emocji nie brakowało a cieszy taka popularność tej dyscypliny!
- Statuetka „Rydułtowika Roku 2017”- przyznawana cyklicz-
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nie przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów, została wręczona w to niedzielne popołudnie. W tym roku jury zadecydowało o nominacjach dla dwóch kandydatek: Marii Antoniny Wieczorek oraz Marzeny Rotter. Tytuł otrzymała Maria
Antonina Wieczorek – „Cieszę się, że wyróżniono mnie w ten
sposób, ponieważ bardzo kocham Rydułtowy. Nie ma drugiej
takiej fanatyczki jak ja” - zapewniała laureatka zaś burmistrz
Kornelia Newy wręczając statuetkę stwierdziła „ Ten tytuł dla
Marii Antoniny Wieczorek jest niczym Oskar dla Andrzeja
Wajdy za całokształt”- mówiła.
-laury dla sportowców, a było sporo wspaniałych zawodników, wiele dyscyplin i było za co dziękować,
-Klika Machnika- „starsi panowie” nie tylko dwaj, z akompaniamentem zaprezentowali wiązankę piosenek pełnych wigoru i śląskiego kolorytu,
- Orkiestra KWK Rydułtowy-Anna pod batutą Jana Wojaczka
dala wspaniały koncert, połączony z tanecznymi występami
zespołu „Sukces”, tancerki w nowych strojach i choreografii
wzbudzały uznanie publiczności i oklasków nie szczędzono,
-zespół Bartnicky – ich występ był zwieńczeniem wieczoru
drugiego dnia XXVI Dni Rydułtów.
Choć sercem tegoż święta miasta jest scena na tyłach
boisk „Naprzodu” to można by jeszcze sporo dopowiedzieć o
innych akcjach, konkursach czy turniejach rozgrywających
się w różnych punktach miasta i poza nim, bo oferta była bogata. Dla ich uczestników tamte imprezy były ważne i wzbudzały emocje: może to był turniej skata w Warce albo siatkówka na boiskach przy SPnr4, ważne, że tylu ludzi się zaangażowało, pokazało swoje osiągnięcia i umiejętności. Może w
przyszłym roku tu i tam będzie nas jeszcze więcej?
Alicja Kołodziej
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XXVI DNI RYDUŁTÓW
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Foto: Urząd Miasta Rydułtowy
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SPOŁECZNIK ROKU
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Społecznik Roku
Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o
ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziesiątej, jubileuszowej, edycji konkursu o tytuł
„Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 roku.
Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne
(pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch
laureatów: jednego w kategorii lokalnej i jednego w kategorii ogólnopolskiej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2019 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.
W załączeniu przesyłamy wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem, a także szczegółowe informacje
o konkursie.
Wnioski
z
nominacjami
można
przesyłać do 1.10.2018
r. (włącznie)
na
adres spolecznikroku@filantropia.org.pl .
Zachęcamy do odwiedzania strony konkursu: www.spolecznikroku.newsweek.pl oraz profilu https://
www.facebook.com/spolecznikroku/
Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest PolskoAmerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce.
Sekretariat Konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
Warszawa 00-590
Tel. (22) 622 01 22 wew.24
spolecznikroku@filantropia.org.pl
facebook.com/spolecznikroku
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KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - wrzesień
1 IX 1939r. - napaść Niemiec Hitlerowskich
na Polskę,
21 IX 1071r. - zmarł dr Stanisław Brukner,
23 IX 1979r. - zmarł wieloletni dyrygent
kopalnianej orkiestry Jan Halszka,
29 IX 1992r. - zmarł wieloletni organista w
kościele p.w. św. Jerzego Izydor Brachmański,
29 IX 1996r. - zmarł Leonard Sikora - komendant ZHP Rydułtowy, organizator jedynego sztandaru harcerskiego z
1947r., historyk harcerski,
22 IX 2006r. - zmarła druhna Dorota Warło, instruktorka
ZHP w Rydułtowach,
7 IX 1967r. - zmarł pierwszy dyrektor byłej Szkoły Podstawowej 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 się pierwszy numer tygodnika Ordo, który do dzisiaj słuzy wiernym swoimi
informacjami,
17 IX 1937r. - urodził się 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 działalność Liceum Handlowe,
od 1999r. Światowy Związek Armii Krajowej wydaje miesięcznik "Biuletyn informacyjny"; w Rydułtowach mieszka
były żołnierz AK pan Grzybek, który przewodniczy tej organizacji na tym terenie,
w 2001r. Szkoła Podstawowa nr 4 obchodziła stulecie istnienia,
w 2001r. rozpoczęto budowę pawilonu handlowego Intermarche,
w 2004 r. - artysta Franciszek Nieć został dyrektorem Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego,
w 2011r. zostało otwarte Przedszkole nr 1 na ulicy Kochanowskiego,
11 IX 1952r. -urodził się dh Henryk Cieślik, instruktor ZHP,
komendant Szczepu SP nr 3 w Radoszowach,
29 IX 1912r. - urodził się dh Leopold Halaczek, instruktor
ZHP przed II Wojną Światową,
6 IX 1917r. - urodził się dh Ewald Kubatko, instruktor ZHP,
zginął w obozie w Dachau w wieku 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.
zebrał Stanisław Brzęczek

Składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
wrześniowym solenizantom!!
A są to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Krystyna Garbas
Jerzy Majer
Antoni Piła
Mirosław Szewczyk
Ryszard Stacherczak
Teresa Maciejewska
Zygmunt Matuszek
Zenon Leks
Jerzy Salwiczek
Krystyna Gwoździk
Janina Antonowicz

KOMUNIKAT BURMISTRZ MIASTA
RYDUŁTOWY
Burmistrz Miasta Rydułtowy gorąco prosi osoby,
które obchodzić będą w najbliższym czasie 85,
90, 95 urodziny (a także osoby starsze) o skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego.
Dzięki takiemu kontaktowi możliwa będzie u Państwa wizyta władz Miasta Rydułtowy z życzeniami
urodzinowymi.
Burmistrz Miasta Rydułtowy gorąco prosi również
o kontakt małżonków, którzy w najbliższym czasie obchodzić będą 55, 60, 65, 70 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, a którzy wyrażają chęć
uczestnictwa w Spotkaniu Jubilatów, podczas którego zostaną wręczone Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par obchodzących 50 rocznicę
zawarcia
związku
małżeńskiego.
W każdej z tych spraw prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego w
Rydułtowach. Kontaktować się mogą także osoby
upoważnione przez jubilatów

Dane kontaktowe:
Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowach
ul. Raciborska 369
44-280 Rydułtowy
tel. 32 4537 520
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Złote mleko
Pod tą tajemniczą nazwą kryje się niesamowity ajurwedyjski napój o wielu
wspaniałych dla naszego ciała właściwościach. Przede wszystkim dzięki
głównemu składnikowi – kurkuminie, która jest najprawdopodobniej najpotężniejszym naturalnym przeciwnowotworowym składnikiem odżywczym,
jaki istnieje na świecie. Tak twierdzi Dr. Saraswati Sukumar onkolog Uniwersytetu Johna Hopkinsa, która przeprowadziła szereg różnych badań z
zastosowaniem kurkumy.
Nie jest to tylko specyfik znany na bliskim wschodzie. Mieszkańcy japońskiej wyspy Okinawa piją herbatkę z kurkumą codziennie, jako sposób na
zdrowe życie.
Również w Polsce o złotym mleku w ostatnich miesiącach zrobiło się głośno
i widzę, że coraz więcej osób zaczyna sięgać po ten niesamowity napój. Choć
nie jest on znany w Europie od dziś to dopiero teraz jest na niego wielkie
bum!
NA CO POMAGA ZŁOTE MLEKO?
•
Jest bardzo rozgrzewające, skutecznie walczy z przeziębieniem. Leczy kaszel i gorączkę.
•
Podnosi odporność.

•
•
•
•
•
•

Zwalcza infekcje, ponieważ posiada właściwości antybakteryjne.
Działa przeciwbólowo i jest nawet nazywany przez Azjatów
naturalną aspiryną.
Działa antydepresyjnie.
Pomaga w zasypianiu dzięki właściwością uspokajającym i
wyciszającym.
Wspomaga budowę kości.

Jest naturalnym antyoksydantem, który rewelacyjnie zwalcza
wolne rodniki.
•
Oczyszcza organizm – wspomaga pracę wątroby oraz woreczka żółciowego, oczyszcza krew oraz pomaga pozbyć się nadmiaru śluzu z organizmu.
W Indiach złote mleko pije się także w celu poprawy elastyczności kręgosłupa i ciała, ponieważ naoliwia stawy i usuwa z nich zwapnienia.
•
Pomaga w leczeniu Alzheimera, cukrzycy, czy reumatoidalnego zapalenia stawów.
•
Leczy rany i hamuje krwawienia.
Kurkuma ma zdolność do modulowania aktywności genetycznej i ich ekspresji – zarówno w niszczeniu komórek nowotworowych, jaki i promując funkcję komórek zdrowych. Jeśli cierpisz na jakąkolwiek chorobą zapalną to
zdecydowanie warto spróbować złotego mleka.
Kurkuma może zahamować aktywność jak i syntezę enzymów biorących
udział z stanie zapalnym. Korzeń ten pomoże też w leczeniu chorób skórnych, układu oddechowego i chorób przewodu pokarmowego. Wszystkie te
zdrowotne korzyści są dobrze udokumentowane w literaturze medycyny
wykazując setki (600-700) czynności potencjalnie terapeutycznych.
Istnieje wiele odmian złotego mleka, ale w większości bazują one na mleku
kokosowym lub są z dodatkiem oleju kokosowego. Łącząc kurkumę z kokosem uzyskujemy nie tylko bogatą, gęstą, kremową bazę, ale także dodatkowe
korzyści zdrowotne. Mowa tu o kwasie laurynowym, który jest rzadko spotykany w przyrodzie. Organizm przekształca kwas laurynowy w monolaurynę,
czyli monogliceryd, który może zwalczać wirusy, takie jak grypa i opryszczka, odra, bakterie i niektóre pierwotniaki, a nawet walczyć z wirusem HIV.
Kwas laurynowy jest częścią kwasów tłuszczowych w związku z czym jest
łatwo trawiony i przenika przez ściany błon komórkowych. W wątrobie jest
natychmiast przekształcany w energię, a nie przechowywany w postaci tłuszczu. Ponadto mleko/olej kokosowy bogate są w przeciwutleniacze, witaminę
E, C, witaminy z grupy B, fosfor, magnez, potas i żelazo.
Poniżej znajdziecie przepis na pastę, która starczy Wam, na co najmniej
tydzień oraz przepis na jedną szklankę mleka.
PRZEPIS NA PASTĘ DO ZŁOTEGO MLEKA
¼ szklanki kurkumy
1 płaska łyżeczka imbiru
1 płaska łyżeczka cynamonu
¼ łyżeczki pieprzu
½ szklanka wody

O ZDROWIU ...
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Ogólnie proporcje są 1:2 tzn. jeśli suchych składników wyjdzie nam pół
szklanki to dodajemy do tego szklankę wody.
PRZYGOTOWANIE:
Do rondelka wlewamy wodę i dodajemy pozostałe składniki. Podgrzewamy
na wolnym ogniu od czasu do czasu mieszając szpatułką, aż uzyskamy w
miarę gęstą pastę. Trwa to ok 6 – 8 minut. Gotową pastę przekładamy do
wyparzonego wcześniej słoiczka i przechowujemy w lodówce do dwóch
tygodni.
PRZYGOTOWANIE ZŁOTEGO MLEKA Z PASTY:
Do rondelka wlewamy kubek migdałowego mleka (może być też kokosowe
lub owsiane).
Dodajemy:
jedną łyżeczkę złotej pasty
pół lub jedną łyżeczkę oleju kokosowego
4 łyżeczki syropu klonowego (lub innego ulubionego syropu – ilość według preferencji)
Całość podgrzewamy na małym ogniu, co jakiś czas mieszając. Bardzo ważne jest by nie zagotować mleka!
https://veganisland.pl/golden-milk-czyli-zlote-mleko/

XIII Dni Promocji Zdrowia
Rydułtowy po raz kolejny staną się miejscem wielkiej akcji profilaktycznej
Tradycją stało się, że Miasto Rydułtowy rokrocznie wychodzi naprzeciw „zdrowotnym” potrzebom mieszkańców i stwarza im możliwość
skorzystania z szeregu bezpłatnych badań i zasięgnięcia porad specjalistów.
Nie inaczej jest i w tym roku. Na XIII Dni Promocji Zdrowia zaproszono
wielu ekspertów, a także podjęto wszelkie starania mające na celu umożliwienie mieszkańcom poddania się licznym badaniom, pozwalającym określić
aktualny stan zdrowia. Podobnie jak w ubiegłych latach, w pomieszczeniach
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach, w sobotę 29
września 2018 r., chętni będą mogli skorzystać m.in. z badań laboratoryjnych, badania słuchu, kontroli poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi, badania palpacyjnego piersi, badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu i wielu innych. Wśród zaproszonych specjalistów znajdą się m. in.
internista, dietetyk, pediatra, położna, stomatolog, kosmetolog. Na tym jednak nie koniec. Zainteresowani będą mieli również okazję poddać się zabiegom określanym mianem pielęgnacyjnych i upiększających. Ponadto, przed
Szkołą pojawi się Osteobus, w którym będzie można w szybki i całkowicie
bezbolesny sposób zbadać gęstość kości oraz czynniki ryzyka złamania.
W ramach XIII Dni Promocji Zdrowia w placówkach oświatowych
odbędą się liczne warsztaty i pokazy skierowane do dzieci i młodzieży. W
trakcie ich trwania poruszone zostaną problemy, z którymi przychodzi zmagać się młodemu pokoleniu mieszkańców Rydułtów. Zdrowe odżywianie,
profilaktyka raka piersi to niektóre z zagadnień, które zostaną przybliżone
uczestnikom prelekcji.
Ponadto w dniach 24 – 28 września na rynku miasta będzie stacjonował mammobus. Zaproszenie na cyfrową mammografię skierowane jest do
pań w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie poddały
się jeszcze tego typu badaniu. 30 września odbędzie się także Akcja Honorowego Oddawania Krwi zorganizowana przez Miejski Klub HDK PCK w
Rydułtowach. Wszyscy ci, którym pozwala na to ich stan zdrowia, będą
mogli podzielić się tym ratującym ludzkie życie darem -- krwią.
Pamiętajmy, że mamy jedno zdrowie, które musi wystarczyć nam na
całe życie. Działań, mających na celu ochronę własnego zdrowia nie należy
odkładać na później, bo z czasem każde "później" przeradza się w "za późno". Warto już dziś zarezerwować sobie to wrześniowe przedpołudnie. Niech
to będzie prezent, który sprawimy sobie i tym, których kochamy. Czas poświęcony sobie nigdy nie jest czasem straconym, zwłaszcza gdy gra toczy się
o tak wysoką stawkę jaką jest nasze długie i spokojne życie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
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MUZYKOWANIE NA RYNKU
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4 września muzykowaliśmy na rynku.
Dopisała i pogoda i humory!

Foto: Bernadeta Oślizły
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BANK USŁUG LOKALNYCH

Bank Usług Lokalnych
Potrzebujesz pomocy w drobnych remontach? Zakupach? Wyprowadzaniu psa? Lub chciałbyś pomóc innej osobie wykorzystując swoje umiejętności lub po prostu poświęcając jej czas? Przystąp do udziału w Banku Usług Lokalnych.
Bank Usług Lokalnych jest częścią projektu pt. „Klub Seniora
oraz Bank Usług Lokalnych” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów, z siedzibą w Rydułtowach przy
ul. Traugutta 289. Projekt ten jest realizowany w ramach szerszego projektu pt.„Moc w rodzinie” realizowane-go w okresie
od 01.09.2017 do 30.08.2019
r. przez Miasto Ry-dułtowyMiejski Ośrodek Pomo-cy
Społecznej w Rydułtowach w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-skiego na lata 20142020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europej-skiego
Funduszu Społecznego.
Bank Usług Lokalnych dotyczy wymiany usług pomiędzy
mieszkańcami Rydułtów. Jest
to tzw. pomoc sąsiedzka. W
zamian za wykonanie np.
drobnych na-praw, zrobienie
zakupów (zakres działań jest
szeroki) świadczona będzie w
drodze rewanżu inna usługa.
Usługi w ramach rewanżu
będą miały charakter wkładu
do „Banku”, w żadnym wypadku nie mogą to być świadczenia finanso-we.
Przykładowy zakres działań,
usług które mogą być wykonywane w ramach Banku
Usług Lokalnych to: pomoc w
domu (naprawy, zakupy, gotowanie, opieka na dziećmi,
wyprowadza-nie psa i inne),
pomoc przed do-mem (prace
ogrodnicze, koszenie trawy,
odśnieżanie, grabienie liści i
inne), wspólne spędzanie czasu (granie w gry, wyjście do
kina, wyjście na spacer, wyjście na kawę/herbatę, sport,
muzykowa-nie i inne),korepetycje (języki obce,
przedmioty ścisłe, humanistyczne, artystyczne), dzieci
(opieka nad dziećmi, odprowa-dzanie dzieci do szkoły),
majster-kowanie (naprawa
rowerów, sa-mochodów),
jedzenie (gotowanie, piecze-
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nie ciast), wydarzenia (np. pomoc w organizowaniu imprezy
rodzinnej lub przygotowanie za-proszeń, dekoracji) i pozostałe np. opieka nad grobem, przejazd sa-mochodem, obsługa
komputera) oraz inne wg zgłaszanych potrzeb i ofert pomocy
Jak skorzystać z Banku Usług Lokalnych? Zgłoszenia swoich
potrzeb i usług można dokonać osobiście w siedzibie Banku,
którym została siedziba Towarzystwa Miłośników Rydułtów,
przy ulicy Traugutta 289, Rydułtowy, e-meilowo: kluka.tmr@interia.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 pod nr tel. (32) 414 00 66 lub bezpośrednio u pracownika Banku: 691 146 871.
Zachęcamy do udziału, gdyż każdy z nas posiada jakieś umie-
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Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU
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Bliższych informacji na temat inwestycji i prac Urzędu Miasta
można uzyskać w Dziale Inwestycji
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REKLAMA CIEPŁOWNI
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AKTUALNOŚCI
Trening aikido dla dzieci

Trening aikido to dla dziecka świetna okazja do rozwoju
swojej psychiki i umiejętności interpersonalnych. Ponadto
wyrabia i utrwala tolerancyjne podejście do innych, koncentrację, opanowanie i koordynację ruchów. Zajęcia aikido to
doskonały sposób nie tylko na rozładowanie ogromnych pokładów energii, jakie drzemią w dzieciach, ale też na psychiczny odpoczynek. Jeśli więc chcesz zadbać o odpowiedni
rozwój psychofizyczny swojego dziecka, trening aikido to
idealna propozycja. Zalety, jakie płyną z zajęć, i szeroki wachlarz umiejętności, które nasza pociecha może w sobie wyrobić, to wystarczający na to dowód. Nie zwlekaj ruszyła rekrutacja na zajęcia w nowym roku szkolnym.
Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki
Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich 13
tel. 698 289 160"

Nowiny Wodzisławskie

Aneta z Rydułtów chce skraść serce Marka
z Rolnik szuka żony
10.09.2018
9 września został wyemitowany drugi odcinek telewizyjnego
programu "Rolnik szuka żony". Odcinek obfitował w wiele
emocji. Głównie za sprawą spotkania rolników z kandydatkami na żony. O serce jednego z nich walczy rydułtowianka
Aneta.
W tej edycji programu pięciu rolników poszukuje miłości
swojego życia. Są to Jan z województwa łódzkiego, Łukasz z
warmińsko-mazurskiego, Grzegorz z podlaskiego, Krzysztof
z mazowieckiego oraz Marek z zachodnio-pomorskiego. We
wczorajszym odcinku panowie najpierw przywitali się ze
wszystkimi kandydatkami. Chwilę później przyszła najważniejsza chwila w "Rolnik szuka żony" - każda z pań miała
okazję porozmawiać sam na sam z wybrankiem swojego serca.
O względy Marka, rolnika z województwa zachodniopomorskiego zamierza walczyć Aneta z Rydułtów. Spotkanie,
które widzowie mogli wczoraj zobaczyć, przebiegło bardzo
dobrze. Rolnik pytał Anetę przede wszystkim o kwestie rodzinne. "W przyszłości zamierzasz założyć rodzinę?" - pytał.
"Oczywiście, że tak" odpowiedziała Aneta. Dodała, że wartości rodzinne są dla niej bardzo ważne. Opowiedziała również
wzruszającą historię choroby swojego taty. "Jesteś bardzo
wrażliwa" powiedział po wysłuchaniu opowieści Marek. Kobieta nie wstydziła się mówić również w gwarze śląskiej. Na
koniec spotkania para wypiła symboliczną lampkę szampana i
wzniosła toast.
Po spotkaniu rolnik podzielił się z widzami wrażeniami po
rozmowie z mieszkanką Rydułtów. "Kieruje się umiarem i
dobrym wychowaniem" mówił. Z kolei Aneta wyznała, że
Marek jest w jej typie.
Internauci kibicują możliwemu związkowi Anety i Marka.
"Wspaniała kandydatka na żonę. Takiej ze świecą szukać",
"Dla mnie the best! Wspaniała osóbka i czuje że będzie to

KLUKA 393/15 września 2018
właśnie ona. Trzymam kciuki", "Jak dwie połówki jabłuszka.
Coś z tego będzie!" - piszą na portalu społecznościowym programu. Ich uwadze nie uszło jednak zdystansowane usposobienie rolnika. "Aneta wygląda na miłą, ciepłą i wrażliwą
kobietę, ale z nim to chyba będzie pod górę i to lodowcową",
"Najładniejsza i jedyna w wieku gdzie jeszcze może mu dzieci urodzić, bo reszta stare w moim wieku, czyli po 40-tce.
Sztywny strasznie ten Marek i żeby ją wybrał i żeby się nie
bał zawalczyć o szczęście" - zauważają.
Marek ma 46 lat. W programie szuka kobiety na dobre i na
złe, z którą razem mógłby cieszyć się z dobrych rzeczy i
wspólnie pokonywać przeciwności. Od partnerki oczekuje
przede wszystkim wierności, dialogu i otwartości w związku.
Nie chciałby też aby była nadmiernie uparta. Jako, że lubi
sport cieszyłby się gdyby dziewczyna podzielała tę pasję.
Aneta ma 38 lat, pochodzi z Rydułtów, jest absolwentką ekonomii i nigdy w życiu nie była w poważnym związku. O serce
Marka walczy dziewięć kandydatek.

Transgraniczny Festiwal Kultury
i Organizacji Pozarządowych
-to bogata impreza, na której warto bywać .
Z inicjatywy Powiatu Wodzisławskiego, jak co dwa
lata, rynkiem Wodzisławia Śląskiego zawładnęły stowarzyszenia i inne organizacje promując swoje miasta, wsie a nade
wszystko swoje organizacje. A, że pasji i zaangażowania u
wielu z nich nie brakuje, dlatego i namioty wystawowe zapełniły się na różne sposoby. Nasze Towarzystwo prezentowało się okazale. Zwiedzających zapoznawaliśmy poprzez
liczne zdjęcia z wieloma imprezami, inicjatywami czy przedsięwzięciami z minionych lat oraz aktualnie prowadzonymi
projektami. Niewątpliwą ozdobą stoiska były obrazy o tematyce regionalnej p.Kazimiery Drewniok. Charakterystyczna
rzeźba mężczyzny z kluką zachęcała do czytania naszej gazety, której ostatnie numery rozdawaliśmy odwiedzającym.
Prowadzone wywiady przez radio i TVT były okazją nie
tylko do promowania stowarzyszenia, ale także do uświadamiania potrzeby działań prospołecznych ukierunkowanych do
różnych grup społecznych.
Było sporo okazji do rozmów z przedstawicielami
różnych stowarzyszeń, wymiany doświadczeń, rozmów z
samorządowcami czy mieszkańcami powiatu.
Atrakcją były występy okolicznych artystów, orkiestry z zaprzyjaźnionego z Wodzisławiem niemieckiego miasta, popisy taneczne dziecięce, młodzieżowe, pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wodzisławia, naszych Sprężynek.
Interesujące były prezentacje grup rekonstrukcyjnych, popisy
sztuk walk nie tylko wschodnich ale i naszych rycerskich, zaś
pod wieczór popis dała męska grupa mężczyzn z TMR - Klika Machnika.
A działo się to wszystko 31 sierpnia oraz 1września
tegoż roku
Alicja Kołodziej
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PIKNIK INTEGRACYJNY
Wspólny piknik nie tylko przy ognisku!

Od dawna w TMR zaplanowaliśmy wspólne
„między projektowe” ognisko, a że w sierpniu aura była iście
śródziemnomorska to jedynym problemem stawał się wybór
kandydata rozpalającego ognisko i w temperaturze 34 stopni
piekącego kiełbaski. Cóż się jednak okazało uczestnicy musieli osłaniać się przed ulewnym deszczem, a gościnna Szkoła
Podstawowa nr 4 umożliwiła organizację spotkania wewnątrz
budynku. I spotkali się 8 sierpnia br. przy wspólnym stole
uczestnicy dwóch projektów prowadzonych przy współudziale TMR: ”Środowiskowy Interfejs Pomocowy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej poprzez PCPR oraz
„Klub Seniora” – projekt realizowany w ramach szerszego
projektu pt.: Moc w rodzinie przez Miasto Rydułtowy. Jedną z części
„Środowiskowego Interfejsu Pomocowego” jest
świetlica, usytuowana w
NZOZ „Koło Basenu”
działająca codziennie od
godz. 8.00 do 16.00. Jej
celem jest prowadzenie
zajęć z osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, rozwijanie ich zainteresowań,
rozwijanie
umiejętności
obsługi
komputera, poznawanie
okolicy poprzez krótkie
wycieczki a także integracja ze środowiskiem. Świetlica jest
bogato wyposażone w materiały oraz niezbędny sprzęt do
zajęć. Dodatkowym atutem jest codzienne drugie śniadanie w
formie kawy, przekąsek, zup. Uczestnicy świetlicy biorą aktywny udział w zajęciach organizowanych przez opiekunów
świetlicy, a są to m.in.: zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe,
wyjścia na spacery, do kina, zajęcia komputerowe, słuchanie
muzyki, oglądanie telewizji internetowej, przeglądanie prasy.
Opiekunowie organizują różnorodne zajęcia w zależności od
pory roku czy zainteresowań. Drugą częścią tego projektu
jest tworzenie „środowiskowych grup wsparcia”. Za realizację tego zadania odpowiedzialne jest Towarzystwo Miłośników Rydułtów.
’W jego imieniu pełniąc rolę mentora staram się zachęcać mieszkańców Rydułtów do aktywnego uczestniczenia
w projekcie, czy to w roli uczestników świetlicy lub „sieci”
czy jako wolontariuszy. TMR cyklicznie organizuje otwarte
spotkania integracyjne na terenie miasta, połączone z występami muzycznymi , czasem tanecznymi, konkursami z nagrodami oraz poczęstunkiem włączając uczestników świetlicy
jak i tych zaangażowanych w „sieci”. O każdym takim spotkaniu uczestnicy projektu są informowani, a poza tym są
także powiadamiani o innych, ciekawych wydarzeniach o
charakterze kulturalnym mającym miejsce w Rydułtowach,
dzięki czemu częściej korzystają z tychże ofert. Uczestniczenie, czy korzystanie ze wszystkich wyżej wymienionych działań ljest całkowicie bezpłatne.
Ciekawą ofertą dla tych „nieco wcześniej urodzonych”
jest Klub Seniora. Osoby należące do niego spotykają się raz
w tygodniu w RCK aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach
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tanecznych (taniec liniowy był szczególnie dotychczas preferowany), w zajęciach plastyczno-artystycznych a także w
rozwiązują różnorodne łamigłówki umysłowe, słowem kilka
godzin intensywnie i ciekawie spędzonych. Oczywiście zajęcia te prowadzą profesjonalnie przygotowani instruktorzy.
Wspólne spotkanie tych aktywnych i otwartych ludzi
było bardzo udaną inicjatywą. Uczestnicy świetlicy pięknie
przygotowali stoły ze słodkimi przekąskami, ludzie z „sieci”

zadbali o kiełbaski itp. Gościem był także koordynator Interfejsu - Marek Koczy, który przybliżył wszystkim sprawy
prowadzenia projektu i podkreślał iż w naszym mieście projekt ten jest dobrze prowadzony oraz bardzo dobrze się rozwinął. W trakcie uczestnicy mieli możliwość wzajemnego poznania się, zgłosiły się kolejne osoby chętne do pracy w roli
wolontariuszy. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego
śpiewania z Kliką Machnika, opowieści z różnych spotkań
projektowych, poezji jednej z uczestniczek, słowem dobrego
biesiadowania. Mamy nadzieję, że jesienią zapłonie prawdziwe ognisko, przy którym razem zasiądziemy.
Jeśli któryś z wyżej opisanych projektów kogoś zainteresował i chciałby do niego przystąpić to zapraszamy do siedziby TMR przy ul. Traugutta 289 lub skontaktować się z
osobami prowadzącymi projekty: Alicja Kołodziej i Jerzy
Majer.
Alicja Kołodziej
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Wszystkiego najlepszego!
W kapelmistrza urodziny
Wszyscy jadą w odwiedziny
Przybywają z każdej strony
Gości pełne są wagony
Wszyscy życzeń moc składają
I na koncert zapraszają
Pod batutą Pana Jana
Grają, tańczą już od rana
Kiedy palec kiwnie w górę
Każdy trębacz dmuchnie w rurę
Kiedy palec idzie w dół
Zespół Sukces zmienia strój
Werbel marsza wystukuje
Tempa puzon dotrzymuje
Kankan z sambą rozgrzewają
Tango z walcem zachwycają
Na paradzie zatańczymy
Kontynenty przemierzymy
Na muzyki falach płyną
Bo na świecie z tego słyną
Kapelmistrzu nasz kochany
Wszystkim znany i lubiany
Zdrowia, szczęścia Ci życzymy
Zaraz wspólnie wykrzyczymy:
Prawy do lewego
Wypij kolego
Za zdrowie Pana Jana
Kapelmajstra najlepszego!
Wiktoria Kaleta

ORKIESTRA
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Zespół „Sukces” we Francji.
Dnia 3.07.2018r. Zespół „Sukces” wraz z orkiestrą rozpoczęli
swą kolejną roztańczoną podróż do Francji. W godzinach wieczornych kolejnego dnia dotarliśmy do miasta Bollone, w którym znajdował się nasz hostel. Pomimo zmęczenia po niekrótkiej podróży, odbyliśmy ostatnią próbę, aby wszystko było
dopięte na ostatni guzik. Kolejnego dnia czekały nas dwa pokazy: popołudniowy występ oraz wieczorna parada. Mieliśmy
okazję zaprezentować się w dość nietypowym miejscu, mianowicie na parkingu jednego z supermarketów. Z pewnością umililiśmy Francuzom ich sobotnie zakupy. W pięknych narodowych strojach zatańczyłyśmy takie tańce jak Krakowiak, Hello
Dolly, Marsz Radeckiego, Boogie Woogie, Mambo oraz Zorbę. Oczywiście wszystko w rytm muzyki granej przez niezawodną rydułtowską orkiestrę. Wieczorem, tego samego dnia,
udaliśmy się do miasta Valreas, gdzie odbywał się festiwal
lawendy, czyli główny cel naszej podróży. Około godziny
21:00 rozpoczęła się parada, w której udział brały zespoły z
różnych stron świata. Niezmiernie się cieszymy, że i my mogłyśmy reprezentować nasz kraj. W zjawiskowych strojach do
Samby, tanecznym krokiem przeszłyśmy przez ulice cudownego miasta, jakim jest Valreas. Kolejnego dnia, w tym samym
miasteczku, czekał nas wieczorny występ na scenie. Nasza
wspaniała orkiestra porwała do tańca nie tylko nas, ale również
licznie zgromadzoną publiczność, która nagrodziła nas ogromnymi brawami. Po powrocie do hostelu poszliśmy szykować
się do snu, aby zyskać siły na następny dzień, gdyż to nie koniec naszej przygody. Ostatniego dnia miała miejsce kolejna
wieczorna parada. Tym razem pokazałyśmy się w przepięknych strojach aniołów. Ogromne białe skrzydła zachwyciły
francuską publiczność. Niestety, wszystko co dobre, szybko się
kończy, więc przyszła pora na powrót do domu. Tam czekają
nas kolejne próby, bo już niedługo będziemy mieli przyjemność zaprezentować się na kolejnej edycji Dni Rydułtów. Serdecznie zapraszamy wszystkich na nasz występ.
Do zobaczenia!
Kinga Świerczyna
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WIEŚCI Z GMINY LYSKI

MAGIA ROCKA XVI - to było rockowe wydarzenie sezonu!
Ostatni piątek wakacji 31 sierpnia był dniem,
który rockowym brzmieniem zakończył tegoroczne wakacje,
a to za sprawą corocznie już organizowanej Magii
Rocka w Lyskach.
Z roku na rok koncert przyciąga coraz więcej fanów mocnego brzmienia
z całej Polski!
XVI Edycję Magii Rocka otworzył występ formacji
THE BILL. Mimo wczesnej pory fani bawili się znakomicie
wyśpiewując z wokalistą słowa największych hitów muzycznych zespołu. Następnie sceną zawładnął zespół TESTER
GIER, który swój debiutancki krążek „Speed Metal” wydał w
2013 r. Rozentuzjazmowany tłum wiernych fanów pod sceną w Lyskach to najlepszy dowód na to, że ci Panowie naprawdę potrafią grać. Mocne brzmienia i mroczna scenografia na scenie robiły niesamowite wrażenie.
Następnie na scenie wystąpiła grupa DECAPITATED, jeden z najlepiej rozpoznawalnych na świecie polskich
zespołów metalowych. Zespół powstał w grudniu 1996 roku w
Krośnie z inicjatywy braci: gitarzysty Wacława "Vogga" Kiełtyki i perkusisty Witolda "Vitka" Kiełtyki oraz wokalisty Wojciecha "Saurona" Wąsowicza. Swój debiutancki album
”Winds of Creation” grupa wydała w maju 2000 r. Zespół
dał szereg koncertów na całym świecie i uczestniczył w licznych festiwalach, m.in. Hunter Fest w Polsce, Metalcamp w
Słowenii, Hard Rock Laager w Estonii, a od 31 sierpnia zapisał się także na kartach historii Festiwalu Magia Rocka w Lyskach.
Kilka minut przed 21 na scenie pojawił się łódzki
zespół COMA, powstały w czerwcu w 1998 roku. Założony
został przez Dominika Witczaka i Tomasza Stasiaka. Do tej
dwójki dołączyli Wojciech Grenda, Rafał Matuszak, Piotr
Rogucki i Marcin Kobez. Pierwszym nagranym utworem był
"Pasażer", zrealizowany w domowym studiu Piotra Tyszkiewicza. Przełomem w karierze zespołu był rok 2003, kiedy to
formacja podpisała kontrakt z BMG Poland i rozpoczęła nagrania debiutanckiej płyty - "Pierwsze Wyjście z Mroku", która ukazała się w maju 2004 roku. Na magicznej scenie nie
zabrakło więc starszych sprawdzonych hitów zespołu, były też
utwory z najnowszych płyt.
Kolejnym zespołem na scenie była polska formacja ØRGANEK, założona w 2013 r. przez wokalistę i gitarzystę Tomasza Organka. Debiutancki album zespołu zatytułowany „Głupi” ukazał się 12 maja 2014 r. Produkcja została pozytywnie odebrana zarówno przez krytyków muzycznych, jak i
słuchaczy rockowych brzmień z całej Polski. Formacja dała
wiele koncertów zarówno w Polsce jak i za granicą. Występ
Organka na scenie rockowej w Lyskach to niezapomniane
wydarzenie, które nastroiło fanów doskonałymi rockowymi
aranżacjami i wprowadziło do występu kolejnego zespołu.
Gwiazdą wieczoru tegorocznej edycji Magii Rocka
był polski zespół rockowy IRA, który zyskał na magicznej
scenie w Lyskach największą owację publiczności. Zespół
powstał w 1987 roku, a zadebiutował w roku 1988 na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Pierwsza płyta
zespołu – „IRA” – ukazała się w 1989 r. i była z aprobatą odebrana przez fanów. Należy wspomnieć, że każda ich płyta
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przynosi niezapomniane hity, które śpiewają nie tylko fani
mocniejszych kawałków muzycznych. Legenda polskiej sceny
rockowej podczas koncertu w Lyskach pokazała zarówno
swoje delikatniejsze i bardziej liryczne oblicze, jak i mocniejsze rockowe brzmienia. Artur Gadowski i jego grupa zagrali
ponadczasowe przeboje, tj.: "Ona jest ze snu", "Szczęśliwego
Nowego Jorku", czy "Mój dom". Publiczność mogła więc
uczestniczyć w doskonałym koncercie, który na długo pozostanie w pamięci uczestników imprezy.
Wszystkie zespoły spotkały się z gorącym przyjęciem oraz aplauzem publiczności, która po zakończonych
koncertach głośno domagała się powrotu zespołów na scenę. Dzięki doborowym składzie zespołów, które zaszczyciły
swoją obecnością Festiwal Magia Rocka, impreza jest jedną z najbardziej wyczekiwanych imprez rockowych w Polsce. Koncert gwarantuje doskonałą rozrywkę na najwyższym poziomie, dając fanom możliwość uczestniczenia w
prawdziwie muzycznej uczcie.
Magia Rocka była również okazją na zlot motocyklistów, którzy jak co roku są liczną grupą na imprezie.
Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Lyski
Grzegorz Gryt oraz Starosta Rybnicki Damian Mrowiec.
Organizatorem muzycznego przedsięwzięcia była Karina
Urbanowicz i Sylwia Stempniak z Agencji Artystycznej
Rock – Art.
Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich uczestników festiwalu. Zapraszamy na kolejną, XVII edycję Magii Rocka
już za rok.
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Foto: Urząd Gminy Lyski
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Moje Rozważania

MOJE ROZWAŻANIA
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Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin. To, że dobry to był występ „Kliki”, że udało się nam stworzyć
miłą atmosferę wśród uczestników imprezy świadczą zdjęcia jakie
robiły sobie z nami rodziny ale też nasz fotoreporter p. Oślizły. Wiele
zdjęć z tej imprezy można zobaczyć w internecie na facebooku. Klika
Machnika miała też krótki występ przed aktem wręczania statuetki
„Rydułtowika 2017 roku”. Miło nam, że zespół jest na tyle popularny ,że w czasie naszego śpiewania publika ,w tym młodzież zostali
przed sceną i oklaskiwali nas tak ,jak świetny zespół złożony z młodzieży pod nazwą ”The secret project”.W niedzielę odbył się też w
piwiarni Warka turniej w skata o puchar Burmistrza Miasta ,który
odbywa się za naszym pośrednictwem. Wyniki z tego turnieju publikujemy w tej gazecie W tym miejscu chciałbym podziękować następującym osobom zaangażowanym w przygotowanie, obsługę, działania, dokumentowania , występy ; Alicja Kołodziej, Joanna Rusok,
Alicja Pawełek ,Stefania Stebel Swoboda, Magdalena Wadas, Gajda
Krystian, Hajto Urszula, Eugenia Bluszcz, Jargoń Jan, Jędrośka Elwira, Kosowski Bogumił, Kałuża Regina, Kopiec Anna, Migalska Henryka, Oślizły Bernadeta, Płońska Anna, Malerz Ryszard, Stebel Mariusz, Jerzy Majer. Szczególne podziękowania kieruję do śpiewających panów z „Kliki Machnika”, którzy swoim zaangażowaniem
pokazują, że bez względu na wiek jeśli się ma młodość w sercu, to
można być użytecznym a przy tym dobrze się bawić. Do nich należą;
Jerzy Adamczyk, Drobny Jerzy, Dziwoki Stanisław, Grzenkiewicz
Józef, Jankowski Jerzy ,Latoń Jerzy, Majer Jerzy ,Machnik Henryk ,Mańka Henryk, Płoński Stanisław, Paprotny Franciszek ,Rogala
Kazimierz, Sosna Henryk ,Wojaczek Tadeusz. Ta grupa choć w
zmniejszonym składzie zorganizowała w uzgodnieniu z właścicielem
Warki kolejne śpiewanie „przy kuflu piwa” z Mieszkańcami na rydułtowskim rynku w dnia 4 września mimo niepewnej pogody. Głośny
śpiew (24 prześpiewane wspólnie piosenki) kawały ale też piwo, więc
impreza musiała się podobać .Mimo iż w Urzędzie Miasta w tym
samym czasie odbywało się ważne spotkanie to na prawie godzinę
przybył Z-ca Burmistrza p. Marcin Połomski ale też nasza kandydatka
w wyborach do Rady Miasta p Alicja Kołodziej i dla nich bojową
pieśń „My pierwsza brygada” zaśpiewali wszyscy uczestnicy zagrzewając tą piosenką właśnie tych kandydatów do walki o zwycięstwo w
wyborach bo to mądrzy i rozważni kandydaci na których warto zagłosować tak jak i na obecną p Burmistrz Kornelię Newy ,która startuje
w wyborach do Rady Powiatu. Wracając do Dni Rydułtów to oczywiście najważniejszym momentem było ogłoszenie kto został zwycięzcą
kolejnego konkursu o tytuł i statuetkę Rydułtowika Roku. Przypomnę,
że w konkursie rywalizowały dwie wspaniałe kandydatki; Maria Antonina Wieczorek pseudonim „Horacy” i doskonała animatorka zajęć
z grupą 60+ Marzena Rotter. Jury konkursu zdecydowało, że laureatką konkursu została p Maria Antonina Wieczorek, która z rąk Burmistrza Miasta Kornelii Newy odebrała tradycyjną statuetkę ale obydwie
finalistki miały okazję do publicznego wystąpienia i podziękowań .W
akcie wręczenia tego wyróżnienia uczestniczyli też; Z-ca Burmistrza
Marcin Połomski, Przewodniczący Rady Miasta Lucjan Szwan, Przewodniczący Jury Alicja Kołodziej, Prezes TMRu Henryk Machnik.
Teraz trzeba się skupić na wyborach byśmy wybrali najlepszych, mądrych, rozważnych i pracowitych osób do Rady Miasta ,do Rady Powiatu i Osobę na stanowisko Burmistrza Miasta. A najważniejsze to
uczestniczyć w wyborach!

Jest takie powiedzenie „obyś nie żył w ciekawych czasach”.
Przez ciekawe czasy rozumiano konflikty, wojny, katastrofy, klęski
głodu itp. Do nadzwyczajnych wydarzeń postępowa część ludzkości
natomiast uważa zawarcie często trudnych porozumień politycznych,
pokojowych, gospodarczych bez wojen, prześladowań. Jakież więc
było moje zdumienie gdy usłyszałem z ust czołowych polityków PISu
z Jarosławem Kaczyńskim i Prezydentem Dudą na czele, że polskie
porozumienia przy „okrągłym stole ”jest szkodliwe dla Polski, wręcz
sugerując, że wtedy miało dojść do konfrontacji siłowej, czyli wojny
domowej! Czy tak niebezpiecznych mącicieli uda się odwołać ze
swoich, jakże odpowiedzialnych stanowisk – niestety na razie nie ma
szans. Obecne wybory samorządowe jednak pokażą czy PIS ma rzeczywiście tak wielkie poparcie jak to wykazują sondaże. W Rydułtowach mamy poważnych kandydatów w wyborach na stanowisko Burmistrza Miasta. Są to; Marcin Połomski –obecny Z-ca Burmistrza,
Stefan Sładek – wieloletni Rady Miasta, Marek Wystyrk - Prezes
Stowarzyszenia Moje Miasto, oraz podobno Henryk Hajduk – były Zca Burmistrza i Danuta Maćkowska Z-ca Starosty pow. wodzisławskiego. Podaję podobno, bo w chwili pisania tego artykułu żadna lista
nie była jeszcze zarejestrowana. Nie znamy też jeszcze list kandydatów do Rady Miasta i powiatu ale po rejestracji list, w następnym
numerze Kluki (przed 15 października) je opublikujemy, by każdy
mieszkaniec miał czas na przemyślenie na jaką listę i na jakiego kandydata zagłosować .Po wielu namowach zgodziłem się na kandydowanie w wyborach do Rady Powiatu z listy Koalicja Obywatelska i
myślę, że mój wiek nie będzie aż taką przeszkodą by Ci, którzy mnie
znają nie zagłosowali na moją osobę. W moim Towarzystwie Miłośników Rydułtów tak jak w całym naszym mieście dzieje się niemało.
Do ostatnich wydarzeń w mieście niewątpliwie należą imprezy ,spotkania, zawody, organizowane w ramach Dni Rydułtów ,które
odbyły się w dniach 25/26 sierpnia. Nasze TMR jak zwykle miało
swój poważny zauważalny udział w tym wielkim logistycznym przedsięwzięciu jakim jest organizacja Dni Rydułtów. Przez 2 dni wystawialiśmy zbiory obrazujące osiągnięcia TMRu w okresie 25 lat działalności oraz zbiory a zwłaszcza obrazy pokazujące nasze stałe zaangażowanie w propagowaniu i kultywowaniu tradycji śląskich. Tu
Henryk Machnik
podziękowania dla artystki z Rybnika p Kazimiery Drewniok za użyczenie kolekcji rysunków obrazujących śląskie tradycje. Temu też
służyła i służy nasza gazeta Kluka a więc nie mogło zabraknąć w Informujemy, że Towarzystwo Miłośników Rydułtów przygotowuje się
sprzedaży bieżącego numeru, zaś rozdano ponad 120 darmowych
do uroczystości finałowej z okazji 25 - lecia działalności Towarzyegzemplarzy z poprzedniego miesiąca. Była też wystawa obrazująca
stwa.
nasze bieżące zaangażowanie w działania na rzecz osób w starszym
wieku i ich artystyczne dokonania. Tą wystawę przygotowała pani
Uroczystości odbędą się w RCK Feniks 24 listopada br.
Magdalena Wadas. Zamierzaliśmy też pokazać zestaw zabytkowych
telefonów, oraz ruchome modele kolei ,lecz niepewna pogoda zmusiła
nas do rezygnacji z tych planów, mimo iż mieliśmy podpisane umowy
z właścicielami tych eksponatów. W pierwszym dniu mieliśmy jeszcze dodatkowe obciążenie wynikające z zaproszenia naszej Kliki
Machnika do występu w Nędzy na imprezę zorganizowaną przez
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Gdzie można kupić „Klukę”?
- 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
- Handel Hurt. I Detaliczny K. Pawełek, Traugutta
264
- „Lemaro” Sp. J., ul. Szczerbicka 54
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26
- Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul. Traugutta 255
- Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16
- Handel Art.. Przemysł. Weronika Nowak-Szynk, ul.
Ofiar Terroru 41 i ul Raciborska Zaczarowany Ołówek
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru
- Kwiaciarnia „Margaretka” ul. Spokojna
- Piekarnia Masarczyk ul. Raciborska 607
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Psiaki i kociaki szukają domu!
Informacja pod telefonem: 605 109 891
Aniczek

Gertek

Lola

Kapsel

Nona

Mania

Lewy

Układanie parkietów. Cyklinowanie starych
podłóg po farbie oraz
schodów
Tel. 4578293 kom. 797122166
30-letnia praktyka!

Sprzedaż ekogroszku z
KWK Piekary ,workowany i
luzem wraz z dostawą.
Tel: 501 538 428
www.transstal.eu
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