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Wycieczka Miłośników i sympatyków TMR do Kamienia 
Śląskiego (foto: Bernadeta Oślizły) 
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Wszystkim Dzieciom w Dniu Ich Święta 
Z całego serca życzę radosnego dorastania, 
By wszystkie chwile, spędzone wśród 
rodziny 
I przyjaciół były magiczne 
I przepełnione fascynacją dla piękna 
świata, 
By każdy dzień przybliżał Was 
Do realizacji marzeń. 
By Wasze dzieciństwo było przepełnione 
uśmiechem 
Bez trosk i zmartwień, 

Życzy  
Redkacja „Kluki” 

Dlaczego psy i koty nie znoszą się 

Bardzo dawno temu psy żyły z kotami w przyjaźni. 
Kiedyś za wierną służbę psy otrzymały takie prawo: „A 
wszelkie ludzkie jadło, które by na ziemię spadło chośby cała 
szynka z koscią, staje się już psią własnością.” 
Uszczęsliwione psy zwołały naradę, komu powierzyć tak 
cenny papirus na przechowanie. A że wtedy z kotami żyły w 
zgodzie i przyjaźni, uchwaliły zgodnie, że to im oddadzą ów 
dokument na przechowanie. Koty zabrały kartkę i schowały 
na strychu. Po jakims czasie pewien rzeźnik niósł koszyk z 
szynkami i z kiełbasą. Nagle koszyk wypadł mu z rąk i 
wędliny wysypały się na ziemię. Psy – które były w pobliżu – 
dobiegły prawem do swojej własności. Rzeźnik zaczął je 
odpędzać. Psy podniosły krzyk i alarm, że to według prawa 
jest już ich własnością. Pokażcie to prawo na papierze – rzekł 
rzeźnik. Psy pobiegły więc do kotów. Koty na strych. Patrzą 
do skrytki – nie ma! A nieopodal w rogu mała myszka z 
pogryzionego papieru – spisanego prawa psów – uwinęła 

sobie gniazdko. Psy wpadły 
we wściekłość. Rzuciły się 
na koty. Koty w nogi. Od 
tego czasu psy nienawidzą 
kotów i atakują je gdzie 
mogą. Koty również 
wykazują agresywność w 
stosunku do psów. I tak z 
powodu malej myszki 
„zrodziła się” wzajemna 
wrogość psów i kotów. 

Horacy 

Zuchwała gęś 
 

„Była sobie gęś zuchwała,  
Co nikogo się nie bała 

Rozsiewała w koło plotki 
Że pan kaczor ma nagniotki 
Że się kogut bawił hucznie, 

Po czym zaspał ranną jutrznię 
I choć nikt już w to nie wierzył 

Że z indyka darli pierze 
Na te słowa i przycinki 

Oburzyły się dwie świnki 
Wtedy rzekła gęś do kotka 
Każda świnka to idiotka 

Kot miał dobre wychowanie 
Więc powtórzył to swej mamie 

Mama znowu mamie gęsiej 
Powiedziała coś w  tym sensie 

Że jak dwa i dwa jest cztery 
Młoda gęś ma złe maniery 
Mama gęś się rozpłakała 
Ach ta moja córka mała 

Tak niegrzeczna i zuchwała 
W stajni już od wielu lat 

Mieszkał bardzo mądry skrzat 
Gdy mu wróble powiedziały 

Co widzały i słyszały 
Wybrał się do mamy gęsiej 

I powiedział coś w tym sensie; 
Za intrygi te nikczemne 

Trzeba zamknąć gęś w komórce ciemnej 
Jak się rzekło tak się stało 
Uwięziono gęś zuchwałą 
Gęś rozmyśla nad pokutą 

Gdy wtem słyszy dziwny stukot 
Nim odgadła co się dzieje 

Weszli cichcem dwaj złodzieje 
Nim zdążyła krzyknąć – Gwałtu!! 

Już włożyli ją pod palto 
I pobiegli z nią spłakaną, 

Żeby w mieście być na rano 
A na targu wielki ruch 

Kto ma forsę ten jest zuch 
Każdy bierze gęś w swe ręce 

Ten ją kupił kto w portfelu miał najwięcej 
A że był zmęczony troszkę 

Razem z gęsią wsiadł w dorożkę 
I pojechał z gęsią córką  

Aż zajechał na podwórko 
Gdzie gęś mama zapłakana  
Dziękowała na kolanach 

Na to znów się zjawił skrzat 
Ten co żył już wiele lat 

I powiedział: 
Że to była kara 

Że od dziś niech gęś się stara 
By od dziś i od tej chwili  

Wszyscy ją lubili 
Jak się rzekło tak się stało 
Już nie była gęś zuchwałą 
Od tej chwili była grzeczna 

Skromna miła” 
 

Horacy 
 

 

Z OKAZJI DNIA DZIECKA... 



Dzień Flagi 
 
 Dla większości 
społeczeństwa to święto 
nie ma żadnego 
znaczenia a przecież to 
flaga narodowa jest 
jednym z elementów 
tożsamości.  
 15 października 
2003 roku do laski 

marszałkowskiej wpłynął poselski projekt (autorstwa grupy 
posłów PO) zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, 
ustanawiający m. in. Dzień Flagi RP z refleksją o szczytnych 
kartach historii Polski, oraz podkreślenie 
obchodów Światowego Dnia Polonii. W toku prac 
legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 
lutego 2004 zaproponował poprawki, m.in.: zastąpić Dzień 
Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne 
spośród symboli RP. Ostatecznie Sejm odrzucił ww. poprawkę 
i 20 lutego 2004r. ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Organizowane są różnego rodzaju akcje i 
manifestacje patriotyczne. W ostatnich latach powszechnym 
stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej.       
  Z okazji święta,  02. maja br. w naszym  Mieście 
zorganizowano uroczystości  pod zbiorową mogiłą żołnierzy 
Rydułtowskiego Cmentarza, w Kościele pw. św. Jerzego  oraz 
na Rynku Miasta. Uroczystości  te związane były z Dniem  
Strażaka  - patronem św. Floriana. 

Poczty Sztandarowe, Delegacje, Władze 
Samorządowe, Straż Miejska i Orkiestra Dęta, młodzież 
szkolna i mieszkańcy, uświetniły patriotyczną część Święta 
Flagi. 

W uroczystości w Kościele pw. św. Jerzego udział 
wzięli przedstawiciele Samorządu, Straży, Młodzieży 
Rydułtowskich Szkół, a także organizacji pozarządowych. 
Popołudniowe uroczystości na Rynku, zakończono 
okolicznościowym przemówieniem, występami; chóru „Lira”, 
Zespołu „Turbulencja”, Zespołu Tanecznego „Sukces” oraz 
Orkiestry Dętej. Z okazji Święta Strażaka, Druhom wręczono 
okazjonalne listy gratulacyjne.   

                                                                                                         
W imieniu delegacji TMR 

                                                                                                              
(-) Jerzy Majer 

 

 Co zachwyca w śląskiej ziemi? 
 

12 maja br. piękna i w pełni rozkwitła wiosna zachęca 
do odkrywania jej uroków także poza miejscem zamieszkania. 
Takim gościnnym, pełnym różnych walorów jest Kamień 
Śląski pamiętający słynny ród Odrowążów. Usytuowany tam 
późnobarokowy  pałac z XVII/XVIII w. z sanktuarium św. 
Jacka otoczony parkiem krajobrazowym o bogatej acz nie 
zawsze łaskawej historii dzisiaj może zachwycać. Jest 
przykładem jak obiekt po zawieruchach wojennych czy innych 
ciężkich przejściach może znowu pod czułą opieką pasjonatów 
zabytków, zdolnych budowlańców i otwartych na społeczne 
potrzeby menadżerów stać się użytecznym na wiele sposobów. 
Dawne wozownie, stajnie czy stodoły dzisiaj doskonale pełnią 
funkcję sanatorium rehabilitacyjnego do poprawy zdrowia, 
samopoczucia czy odwiedzenia. 

Będąc w zadbanym i spokojnym Kamieniu Śląskim 
należy odwiedzić kościół par. pw. św. Jacka, z 1632 r. - XVII 
w., przebudowany w 1909 r. na neobarokowy. Dodatkowe 
walory przyrodnicze zapewnia okolicy rezerwat przyrody o 

pow. ok. 14 ha. 
W niewielkiej odległości usytuowana jest inna 

perełka architektury Śląska. To pałacyk, który zbudował radca 
handlowy, filozof M. Heman. na 22 ha stworzył park 
krajobrazowy zachwycający po dziś dzień. Spróbuj sam 
odnaleźć ten piękny pałacyk odnawiany  przez pasjonata, zjesz 
tam dobry posiłek w prawdziwie magnackim otoczeniu. 
Takich i im podobnych znajdziesz na śląskiej ziemi wiele, 
wystarczy ruszyć z miejsca a czas ku temu sprzyja. 

W takiej właśnie scenerii odbyła się wycieczka 
członków i sympatyków TMR. Pogoda i humory dopisały, co 
widać w fotorelacji na stronie 2! 

 
Katarzyna Białek 

 

Mała tablica lecz wielkie serce 
 
 W rydułtowskim szpitalu nastąpiło odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy przybliżającej historię tejże placówki. 
Uroczystego odsłonięcia dokonali inicjatorzy akcji, Maria 
Antonina Wieczorek oraz prezes TMR Henryk Machnik. 
 
 Pomysł na powstanie tablicy dzięki której 
odwiedzający szpital mogliby dowiedzieć się czegoś na temat 
jego przeszłości zrodził się w głowie znanej pasjonatki historii 
pani Marii Antoniny Wieczorek. Swoim pomysłem podzieliła 
się z przyjaciółmi z Towarzystwa Miłośników Rydułtów, które 
postanowiło zaangażować się w ten projekt. Przeszkód istniało 

wiele, chociażby fakt, że zgodę na zawieszenie takiej tablicy 
musiał wydać konserwator zabytków, który ze względu na 
charakter placówki określił bardzo restrykcyjne wymagania. 
Dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta Rydułtowy udało się w 
końcu osiągnąć kompromis z konserwatorem zabytków i 23 
maja br. doszło do uroczystego odsłonięcia tablicy. Choć ze 
względu na wymogi tablica jest niewielkich rozmiarów, to 
jednak najważniejsze informacje zostały na niej umieszczone. 
Oprócz przedstawicieli TMR w uroczystości wzięli 
rydułtowscy oficjele, w tym władze Urzędu Miasta i Rady 
Miasta, na czele z panią Burmistrz Kornelią Newy i 
Przewodniczącym Rady Miasta Lucjanem Szwanem oraz 
delegacją radnych. Na uroczystości obecna była również pani 
dyrektor szpitala Dorota Kowalska. Prezes TMR podziękował 
Władzom Miasta za zaangażowanie w powstanie tablicy. 
Zapewnił także panią dyrektor, że TMR zrobi wszystko by 
wesprzeć każdą inicjatywę, która może doprowadzić do 
wyprowadzenia „na prostą” rydułtowskiego szpitala. Z kolei w 
swym przemówieniu pani burmistrz podziękowała M.A.   
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Wieczorek i członkom TMR za pomysł umieszczenia 
pamiątkowej tablicy. Zapewniła również, że miasto 
Rydułtowy robi i będzie robić wszystko, by pomóc w tych 
trudnych chwilach szpitalowi. Za słowami idzie również 
bardzo wymierne wsparcie – miasto podjęło ważną uchwałę, 
na mocy której dofinansuje zakup dwóch ambulansów, z 
których jeden na stałe trafi do rydułtowskiego pogotowia. 
 
 Głos zabrała również pani dyrektor Dorota Kowalska, 
która w ciepłych słowach podziękowała wszystkim zebranym 
za zaangażowanie się w pomoc szpitalowi, mówiąc, iż „choć 
tablica jest mała to wielkie są serca ludzi, którym dobro i 
historia szpitala leży na sercu”. Pani dyrektor zapewniła 
również, że zrobi wszystko co w jej mocy, by uratować 
rydułtowską placówkę.  

Łukasz Majer 
 
Poniżęj prezentujmy treść okolicznościowej przemowy, która 
poprzedziła uroczyste odsłonięcie tablicy: 
 
„Szanowni Państwo 
 Stoimy przed jednym z najważniejszych zabytków 
miasta Rydułtowy, który nierozerwalnie wiąże się z górniczym 
charakterem naszego miasta. Przełom XVIII i XIX wieku to 
początek uprzemysłowienia Górnego Śląska w tym również 
początek górnictwa na terenie miasta. Potrzeba zapewnienia 
opieki zdrowotnej i społecznej robotnikom oraz ich rodzinom 
przyczyniła się do powstania Spółek Brackich, których 
zadaniem, oprócz wypłacania zasiłków chorobowych i rent 
inwalidzkich, było również zapewnienie bezpłatnego leczenia. 
Fundusze Spółek pochodziły ze składek robotników oraz z 
dotacji pracodawcy wynoszącej 1/3 wkładu pracowników. W 
ramach działalności Spółki budowały lazarety, lecznice, 
szpitale. Teren naszego miasta objęty był działalnością 
Górnośląskiej Spółki Brackiej z siedzibą w Tarnowskich 
Górach, która powstała w 1857 roku. Była to największa 
instytucja społeczna w Polsce w okresie międzywojennym. 
W dzisiejszych czasach analogiczną funkcję pełni Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Materialnym świadectwem 
działalności Spółki jest bardzo wiele wybudowanych szpitali 
w tym ten, przed którym stoimy. Budowa pierwszych 
budynków, wchodzących w skład obecnego szpitala, 
prowadzona była w latach 
1898-1911. Budynki zostały 
wzniesione w stylu wczesnego 
modernizmu. Początkowo 
szpital nosił nazwę 
"Knappschaffs-Lazaret" a po 
1922 roku "Lecznica Spółki 
Brackiej". W 1921 w czasie 
III Powstania Śląskiego 
szpital pełnił funkcję szpitala 
powstańczego. Jego 
pierwszym dyrektorem był 
doktor Georg Nepilly, który 
pełnił tę funkcję w latach 
1900-1934. Dzisiejszy stan 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu jest 
wynikiem inwestycji 
dokonanych po II wojnie 
światowej. W roku 1991 
budynek Pawilonu głównego 
oraz dwa budynki Interny 
wpisano do rejestru zabytków.  
 Obecnie szpital jest 
częścią Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i 
Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 
dzięki uprzejmości którego Miasto Rydułtowy, odpowiadając 
na apel publiczny Towarzystwa Miłośników Rydułtów, 
zamontowało tę oto tablicę pamiątkową.”  

 

(foto: Urząd Miasta Rydułtowy) 
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Powitanie lata rydułtowskich harcerzy  
 
Od wieków muzyka była nieodzownym 

elementem życia każdego człowieka, koiła zszargane 
nerwy, towarzyszyła w najważniejszych chwilach naszego 
życia czy po prostu dostarczała nam wielu 
niepowtarzalnych emocji. Dzisiaj muzyka może pomóc 
również  Marcinowi Knapczykowi. W jaki sposób? 

 
My harcerze, młodzi ludzie, muzycy, zdrowi i 

pełni zapału postanowiliśmy zorganizować  KONCERT 
CHARYTATYWNY podczas, którego będziemy  starać 
się  zebrać jak najwięcej pieniędzy, aby mogły one pomóc 
naszemu przyjacielowi Marcinowi. 

 
Każdy z nas pewnie znalazł się  kiedyś  w 

potrzebie.  Jedni zdołali się  z nią uporać wcześniej a dla 
innych okazała się  ona  przeszkodą nie do przekroczenia. 
Tak też  jest w przypadku Marcina Knapczyka.  Marcin ma 
11 lat i już  od urodzenia miał pod górkę !Urodził się  jako 
wcześniak co skutkowało wieloma  komplikacjami w 
dalszym życiu.  Marcin choruje na  Zespół Aspergera czyli 
spektrum autyzmu, oprócz tego stwierdzono u niego 
Niedosłuch Centralny. Z tego powodu chłopak wraz ze 
swoją mamą co chwila muszą odwiedzać lekarzy na 
przeróżnych,  zwykle bardzo kosztownych konsultacjach 
czy badaniach. To niestety nie jest koniec wydatków 
związanych z leczeniem Marcina. Aby chłopak mógł 
dobrze funkcjonować potrzebuje specjalistycznej 
rehabilitacji co jest niezwykle kosztowne, a Fundusz 
Zdrowia takich zabiegów nie refunduje. 

 
Każdy z Was będzie miał szansę wesprzeć 

Marcina, wystarczy, że weźmie udział w naszym koncercie 
podczas, którego będzie można usłyszeć: 

 
- zespół dla najmłodszych, CZELODKA 
- zespół THE SECRET PROJECT 
- zespół TURBULENCJA 
- zespół GOOD IDEA 
- duet instrumentalny w wykonaniu młodych wirtuozów 
skrzypiec i klarnetu jak również innych młodych artystów 
pragnących zaprezentować swoje umiejętności i przy 
okazji wesprzeć Marcina. 
 

Myślę, że będzie to wspaniała okazja ,aby zrobić 
coś dla innych i przy okazji dobrze się bawić ! Koncert 
odbędzie się 21 czerwca w Rydułtowskim Centrum 
Kultury zaczynamy o 18:00. 
   
  Nie może Cię tam zabraknąć! 

 
Koncert Charytatywny  „Młodzi rydułtowicy 

Marcinkowi”- impreza objęta Patronatem Honorowym 
Burmistrza Miasta Rydułtowy Kornelii Newy. 

 
 pwd. Zuzanna Komarek 

 
 
 
 

RCK zabrało mieszkańców w „Krainę 
uśmiechu” 

 
 W piątek 27 maja br. w Rydułtowskim Centrum 
Kultury Feniks wystawiona została operetka „Kraina 
Uśmiechu” z muzyką Franza Lehara. 
 
 W repertuarze tego wielkiego wiedeńskiego 
kompozytora operetek znajdują się takie dzieła jak 
„Wesoła wdówka”, „Hrabia Luksemburg”, „Cygańska 
miłość”, oraz „Kraina uśmiechu”. To właśnie tą ostatnią 
operetkę rydułtowskiej publice postanowili zaprezentować 
aktorzy teatru muzycznego „Arte Creatura”. Fabuła 
spektaklu jest dość prozaiczna. Ona – Liza – 
wyemancypowana nawet jak na standardy wiedeńskie 
młoda dziewczyna i on – Su Czong - chiński ambasador w 
Wiedniu, który ma zostać następcą tronu w swej ojczyźnie. 
Ot, historia jakich wiele zarówno w operetkach, jak i wielu 
książkach i filmach. Jednak na tym właśnie polega kunszt 
Franza Lehara – ostatniego z wielkich autorów „operetki 
wiedeńskiej”, którego dzieła porównywane są do utworów 
słynnej wiedeńskiej rodziny Straussów. Poprzez swą 
muzykę (w RCK wykonaną brawurowo przez orkiestrę 
ulokowaną obok sceny) Lehar przenosi nas z 
pompatycznego i pełnego blichtru Wiednia do krainy 
orientu, gdzie reguły i panujące zasady są jakże inne od 
europejskich standardów. Właśnie w taki świat rzucona 
została podążająca za swym ukochanym Liza – 
rewelacyjna Joanna Szynkowska. W nową rzeczywistość 
rzucony został również Su Czong – w tej roli Jarosław 
Wiewióra. Z jednej bowiem strony jako ambasador chiński 
w Wiedniu przyswoił sobie europejski styl życia, z drugiej 
po powrocie do ojczyzny musi na powrót przyjąć 
restrykcyjne zasady rządzące dworem „państwa środka”.  
„Kraina uśmiechu” to opowieść o wyborach, których 
każdy z nas w swym życiu musi dokonać. Czy warto 
utracić własną niezależność i światopogląd dla miłości? W 
przypadku  „Krainy...” bohaterowie mają zbyt silne 
charaktery, by ktokolwiek z nich ustąpił, co w efekcie 
kończy się rozstaniem i powrotem Lizy do ojczyzny.  
 
 Oprócz kreacji Lizy i Su Czonga warto zwrócić 
uwagę na znakomitych aktorów drugiego planu – 
zwłaszcza na grającego Gucia Witolda Wronę oraz Mi – 
Beatę Witkowską Glik. Poza nimi w pozostałych rolach 
wystąpili: Ewelina Sobczyk, Jakub Bergel, Edyta 
Nowicka, Piotr Rybak. Dla aktorów zarówno partie 
mówione jak i śpiewane nie stanowiły żadnego problemu, 
co widownia raz za razem kwitowała brawami a po 
zakończeniu spektaklu owacją na stojąco.  
 
 „Kraina uśmiechu” jest już kolejną operetką 
przybliżającą widzom najwspanialsze dzieła „operetki 
wiedeńskiej”. Widać, że kultura wyższa trafia w naszym 
mieście na podatny grunt, co najlepiej obrazowała 
pękająca w szwach sala. 

 
Łukasz Majer 
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Krzyżówka nr 15 - CZERWIEC 
 
 Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych 
rogach utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania hasła na adres 
redakcji pocztą, e-mailem lub osobiście. Nazwiska wszystkich, którzy  

Poziomo: 
1. Napoleon z gwiazdkami 
2. Czworonożny przyjaciel człowieka 
3. Inne dla chirurga, inne do haftowania 
4. Ponoć rządzi światem 
5. Oblazły Telimenę 
6. Nie zawsze płynie w nim rzeka 
7. Uwolnił Teby od Sfinksa i poślubił własną matkę 
8. Wzdychał na straganie w dzień targowy 
9. Dawna nazwa stodoły 
10. W przysłowiu jest taki jak pan 
11. „Wyspowy” Seat 
12. Jeden z narkotyków 
13. Miasto Heraklita z jednym z cudów świata 
14. Rzadkość, biały kruk 
15. Pierwotniak z nibynóżkami 
16. „Dziurawy” haft na serwetce 
17. Szwindle 
18. Pani ukryta w „firmamencie” 
19. Mruczy na zapiecku 
20. Dziewczynka „Z zielonego wzgórza” 
21. Prawobrzeżny dopływ Warty 
22. Kichający tytoń 
23. Nie wszystko ..... co się świeci 
24. Nie z każdej jest chleb 
25. Jednostka oporu elektrycznego 
26. Piesza lub zmotoryzowana impreza sportowa 
27. Wypływa z wulkanu 

 
nadeślą prawidłowe rozwiązania opublikujemy w kolejnym numerze 
„Kluki”. Na odpowiedź czekamy do 25-06-2016! Prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki majowej nadesłali: Eugenia Bluszcz, Stefan 
Majer. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy! 
 

Pionowo: 
1. Chodzi w kilcie 
2. ..... samobije 
3. Popularna kawa zbożowa 
4. Każdy kierowca je płaci 
5. Jeden z rydułtowskich chórów  
6. Bogini zwycięztwa 
7. W „Panu Tadeuszu” był ostatni 
8. Przed siewem 
9. Wielkie i ostre u drapieżników 
10. Odcień czerwieni 
11. Najmniejsza część pierwiastka chemicznego 
12. Mitologiczny grecki Bóg wiatrów 
13. Rozpoczyna gamę 
14. Lekki wiaterek zachodni 
15. W niej lekarstwo 
16. W maju ma swoje święto 
17. Opasa kulę ziemską 
18. Jeden z prezydentów USA 
19. Pan z Bangkoku 
20. W niejednej poduszce 
21. Nie każdy dusi gdy jest na szyi 
22. Czarny Ląd 
23. Serce cyklonu 
24. Popularny śląski deser 
25. Wszystko zaleje gdy puści 
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Wieści z desek teatru 
 

Teatralny czerwiec Rydułtowskie Centrum Kultury 
rozpocznie spektaklem z okazji Dnia Dziecka. 01 czerwca 
najmłodsi mieszkańcy naszego miasta spotkają się z 
Dabedadeuszem, czyli „Gościem z planety Badedadeusz”.  

Mamy lato, więc jest to doskonała okazja by z 
kulturą „wyjść w teren”. Dokładnie z takiego założenia 
wyszła Orkiestra KWK Rydułtowy, która wspólnie z 
zespołem „Sukces” zaprasza wszystkich 12 czerwca do Parku 
Sensorycznego „ROSA”. Wszyscy, którzy choć raz mieli 
okazję zobaczyć i posłuchać na żywo muzyków pod batutą 
Jana Wojaczka wiedzą, jak wysoki poziom prezentuje 
orkiestra. Niezwykłe doznania muzyczne gwarantowane! 

Również w plener postanowili wyjść „Miłośnicy z 
TMR”, którzy zapraszają do wysłuchania koncertu pieśni 
regionalnych, z udziałem innych zaproszonych zespołów. 
Warto w tym miejscu dodać, że „Miłośnicy z TMR” są 
muzycznym fenomenem nie tylko Rydułtów. W 
zdecydowanej większości zespoły regionalne tworzą kobiety, 
które mają zawsze duży problem ze znalezieniem choćby 
kilku mężczyzn do wspólnych występów. Tymaczasem 
„Miłośnicy” są zespołem całkowicie męskim, choć 
bynajmniej nie stroniącym od wspólnych występów z 
kobietami, na dowód czego wartp przypomnieć ich 
wieloletnią współrpacę z zespołem „Rzuchowianki”, czy 
grupą muzyczno - kabaretową „Ciaproki”.  Dlatego też 
„Miłośnicy z TMR” są niewątpliwie perełką wśród zespołów 
regionalnych na całym Śląsku. Ich popularność wzrasta z 
każdym rokiem, efektem czego są liczne gościnne występy w 
okolicznych miejscowościach, gdzie uświetniają różnorakie 
uroczystości. Na swój najbliższy koncert zapraszają do Parku 
Sensorycznego „ROSA” w dniu 14 czerwca o godz. 16:00 

Zespół Szkół w Rydułtowach przyzwyczaił już 
mieszkańców naszego miasta, że jego uczniowie są niezykle i 
wszechstronnie utalentowani. Przykład ich niemałych 
umiejętności będziemy mogli usłyszeć w Sali teratralnej RCK 
w dniu 14 czerwca. W tym bowiem terminie uczniowie i 
grono pedagogiczne Zespołu Szkół zapraszają na koncert „Na 
pięciolinii życia” 

Dzień później, 15 czerwca w RCK Feniks odbędą się 
obchody lokalnego dnia profilaktyki zorganizowane przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. 
Serdecznie zapraszamy! 

Wszystkich fanów poezji śpiewanej a zwłaszcza 
zespołu „Stare Dobre Małżeństwo” niezwykle ucieszy 
impreza, która odbędzie sie 19 czerwca w Sali teatralnej 
RCK. Na scenie występi zespół DiP  z gościnnym udziałem 
Niki Lubowicz. Młodzi artyści wykonają najpiękniejsze 
utwory zespołu, który śpiewa utwory m.in. takich sław jak: 
Edward Stachura, Adam Ziemianin, Józef Baran, Bolesław 
Leśmian, Jan Rybowicz czy Bogdan Loebl.  

21 czerwca odbędzie się koncert charytatywny 
„Młodzi rydułtowicy Marcinkowi”, pod patronatem 
Burmistrza Miasta Rydułtowy. Koncert zorganizował Hufiec 

ZHP „Błękitne Niebo”. Cały dochód z konceru przeznaczony 
będzie na leczenie Marcina Knapczyka. Więcej o tym 
wydarzeniu znajdziecie Państwo na łamach tego numeru 
„Kluki” 

Imprezą kończącą jakże obfity w oferty kulturalne 
czerwiec będzie koncert z okazji zakończenia roku szkolnego, 
w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej im. Pawła 
Świętego w Rydułtowach. Na to wydarzenie zapraszamy do 
RCK w dniu 23 czerwca o godz. 16:30.  

Łukasz Majer 

Filmowy czerwiec w RCK „Feniks” 
  
 Przełom maja i czerwca to w kinie okres 
rozpoczynający tradycyjny sezon letni na tzw. blockbustery, 
czyli naszpikowane efektami specjalnymi wielomilionowe 
obrazy nastawione na rozrywkę. Nie inaczej jest i teraz.  

 
Po pojedynku Batmana i Supermana przyszedł czas 

na odpowiedź studia Marvela w postaci Kapitana Ameryki: 
Wojny bohaterów (w RCK od 3 do 5 czerwca). W filmie 
dochodzi do rozłamu w szeregach Avengersów. Tony Sark 
popiera pomysł nałożenia kontroli na superbohaterów przez 
władze, podczas gdy Steve Rogers jest jej przeciwny. 
Rozpętuje się konflikt interesów, w którym po obu stronach 
barykady stają m.in. Czarna Wdowa, Vision, Ant-Man, War 
Machine i kradnący całe widowisko Spider-Man. Swojej 
kontynuacji doczekała się się również Alicja w Krainie 
Czarów Tima Burtona. W Po drugiej stronie lustra (27-
30.06.). Mia Wasikowski, Johnny Depp, Helena Bohnam 
Carter i Anne Hathaway powracają do swych kreacji sprzed 
sześciu lat i stawiają czoło Władcy Czasu (Sacha Baron 
Cohen). Równie długo, co na Alicję, przyszło widzom czekać 
na adaptację kultowej gry Angry Birds (24-30.06.). A skoro 
już o propozycjach dla najmłodszych mowa, to w ofercie 
znalazło się ich jeszcze kilka: animacje Były sobie człowieki 
(1-2.06.), Jak uratować mamę? (10-16.06.) oraz familijny 
Superbrat (14.06.). 

 
Kto woli mniej popkornowe klimaty powinien 

wybrać się na zbierającą dobre recenzje komedię Shane 
Blacka Nice Guys. Równi goście (1-2.06.). Russell Crowe i 
Ryan Gosling grają parę nienawidzących się detektywów, 
którzy muszą wspólnie rozwiązać zagadkę kryminalną. 
Ciekawie zapowiada się też dramat Zakładnik z Wall Street (3
-4.06.). Po utracie oszczędności życia Kyle Budwell (Jack 
O'Connell) grozi śmiercią winnemu swej sytuacji Lee 
Gatesowi (George Clooney) i zmusza go by sprawił, że akcje, 
w które zainwestował poszły w górę w ciągu doby. Repertuar 
uzupełniają dramaty Modelka (6-9.06.), Nienasyceni (6-
9.06.), Opiekun (8.06.), Zanim się pojawiłeś (24-26.06.), 
horror Summer Camp (17-19.06.), komedia U pana Marsa 
bez zmian (22.06.) oraz polskie melodramaty Kochaj! (10-
23.06.) i Bóg w Krakowie (20-22.06.).  

 
A że nie samym kinem żyje człowiek, RCK zaprasza 

także na dwa koncerty w Parku Sensorycznym ROSA w 
wykonaniu Orkiestry KWK Rydułtowy Anna (12.06., godz. 
18:00) oraz Towarzystwo Miłośników Rydułtów, 
Rzuchowianek wraz z zaproszonymi gośćmi (14.06., godz. 
16:00). Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
repertuarze. Szczegóły na stronie www.rck.rydultowy.pl. 

 

Kuba Abrahamowicz 
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Naprzód Rydułtowy pewny utrzymania! 

 Sezon ligowy w lidze okręgowej Katowice III 

wielkimi krokami zbliża się do końca. Przed dwoma ostatnimi 

kolejkami pewni utrzymania są już gracze Naprzodu. Ilość 

zespołów które opuszczą ligę nie jest jeszcze znana, ponieważ 

zależy to od rozstrzygnięć na wyższych szczeblach 

rozgrywkowych. W najgorszym wariancie szeregi 

katowickiej grupy III opuszczą aż cztery drużyny. Jedno jest 

już jednak pewne - nawet w tym wariancie drużyna 

„Naprzodu” jest już pewna utrzymania. Jest to niewątpliwy 

sukces naszych piłkarzy, którzy w dotychczasowych meczach 

zostawili na murawie wiele serca walcząc jak równy z 

równym nawet z silniejszymi rywalami. Warto podziękować 

zespołowi za ten sezon, zwłaszcza, że jest się jeszcze o co 

bić! Naprzód ma bowiem szansę zająć w tabeli nawet 7 

lokatę! W przedostatniej kolejce zawodnicy „Naprzodu” 

zmierzą się przy ul. Bema z walczącą o utrzymianie Jednością 

Jejkowice, a w ostatniej kolejce naszych zawodników czeka 

niezbyt daleki wyjazd, na mecz z Zameczkiem Czernica.  

Myślę, że warto przyjść na te dwa ostatnie spotkania, by 

podziękować zawodnikom za udany sezon.  

Łukasz Majer 

Region biegał i maszerował 
 
 3 maja w Książenicach odbyła się trzecia odsłona 
Biegu Po Głębokich Dołach, w którym wzięło udział 105 
osób. W poszczególnych rywalizacjach tryumfowali: Dawid 
Gołyś (na 5 km; czas 18:26) oraz Przemysław Gibiec (na 10 
km; 36:18).  

Święto Konstytucji było także okazją do 
zorganizowania po raz dziewiąty Biegu Bez Granic w 
Raciborzu. Najlepszym na 10 km okazał się Kamil Kalus 
czasem 33:21. Na dystansie 3.7 km wygrał Damian Fica 
(13:19), z kolei Leszek Mielcarek okazał się najszybszym 
kijkarzem (23:33). We wszystkich zmaganiach wystartowało 
łącznie 10 rydułtowików. 

Nietypowo, bo w środę 11 maja, biegacze zawitali do 
Żor. Okazją było oczywiście Święto Ogniowe i 
przeprowadzony w jego ramach IV Bieg Ogniowy. Dystans 5 
km został zainicjowany o godzinie 22:00. Zawodnicy 
rywalizowali w centrum miasta oświetlonym przez łuczywa, 
pochodnie i połykaczy ognia. Na najwyższym stopniu podium 
stanął Szymon Ostrowski (15:47), a tuż za nim uplasowali się 
Wojciech Czernek i Przemysław Gibiec. 

Kilka dni później, 15 maja w Wodzisławiu Śląskim 
zainaugurowany został cykl pod nazwą „Grand Prix Trzech 
Wzgórz”. Zabawa, której organizatorem jest Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, składać się będzie z pięciu 
biegów na odcinku 5 km ulokowanych na terenie Rodzinnego 
Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Pierwsze zawody wygrał 
Mateusz Wolnik (17:47) przed Krzysztofem Bartosikiem i 
Martinem Musiolikiem. Kolejna odsłona zmagań cyklu 5 
czerwca. 

Swój bieg w piątym miesiącu roku miał również 
Rybnik. 22 maja z okazji dziesięciolecia lokalnej Izby 

Rzemieślniczej 
przeprowadzono I Otwarte 
Mistrzostwa Polski 
Rzemieślników w Biegach 
Przełajowych na dystansach 
10 i 5 km. Areną zmagań były 
okolice zbiornika Gzel w 
Chwałęcicach. W 
poszczególnych kategoriach 
najszybsi okazali się Grzegorz 
Szymura, Piotr Słonka oraz 
Eugeniusz i Szymon 
Gembalowie. 

 

Kuba Abrahamowicz 
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Kartka z kalendarza -czerwiec 

- 1 czerwca – Dzień Dziecka 
- w 1025 roku zmarł Bolesław Chrobry 
– pierwszy Król Polski 
- w 1400 roku urodził się Jan 
Guttenberg - wynalazca czcionki 
drukarskiej 
- w 1781 roku urodził się Georg 
Stephenson, wynalazca lokomotywy  
- w 1881 roku w Brzęczkowicach urodził się August Hlond – 
pierwszy biskup katowicki 
- w 1944 roku miały miejsce wielkie walki oddziałów Armii 
Krajowej i partyzantów Armii Ludowej z hitlerowcami w 
lasach Janowskich 
- w 1954 roku w byłym ZSRR uruchomiono pierwszą na 
świecie elektrownię atomową 
- w 1955 roku został odsłonięty Pomnik Czynu Powstańczego 
na  Górze św. Anny  
- w 1963 roku zorganizowano pierwszy Festiwal Piosenki w 
Opolu 
- w 1978 roku Mirosław Hermaszewski odbył lot w kosmos, 
stając się tym samym pierwszym i jak dotąd jedynym 
Polakiem w Kosmosie 
- w 1979 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II 
do Polski 
- w 1991 roku zmarła dh. Instruktorka ZHP Emilia 
Węglarzówna - pierwsza instruktorka harcerstwa w 
Rydułtowach przy byłej SP-4 w roku 1923. Późniejsza 
Komendantka ZHP w Katowicach 
- w 1994 roku z inicjatytwy ówczesnego Posła Henryka 
Hajduka rydułtowska młodzież po raz pierwszy zwiedziła 
Sejm  w Warszawie  
- w 1995 roku powstał chór „ Lira” 
- w 1998 roku nastąpiła całkowita modernizacja ul. Bema 
- w 1999 roku Stowarzyszenie Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych zorganizowało po raz pierwszy swój 
festyn 
- w 2001 roku Grupa  Plastyczna „ Konar” obchodziła 25-
lecie pracy  
- w 2001 roku pani Maria Antonina Wieczorek została 
Redaktorką Naczelną „ Kluki” 
- w 2003 roku odbyło się referendum dotyczące członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej. Rydułtowianie wynikiem 84,7 % 
zagłosowali na „TAK” 
- w 2007 roku  Szkoła Podstawowa nr 2 obchodziła swoje 
XX-lecie istnienia 
- w 2009 roku Rydułtowy zdobyły nagrodę „ Lider Edukacji 
Narodowej” podczas konferencji Marszałka Województwa 
Śląskiego 
- w 2011 roku w Rydułtowach odbył się po raz pierwszy 
„Rodzinny Bieg Zakochanych” 
-  w 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Radoszowach 
obchodzi 141 lat swojego istnienia 

Stanisław Brzęczek  

 
Jak korzystać z dobrodziejstw mediów 
społecznościowych w organizacjach 
pozarządowych? 

 
 Na pytanie postawione w tytule odpowiedź starali się 
znaleźć przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy w 
dniach 13-14 i 20-21 maja br brali udział w szkoleniach dla 
przedstawicieli tzw. „III sektora”.  
 
 Na szkoleniach można było uzyskać fachową wiedzę 
na temat tego, jak wykorzystać portale społecznościowe takie 
jak Facebook czy Tweeter do sprawnej promocji organizacji 

pozarządowych, oraz jak efektywnie współpracować z 
mediami lokalnymi i krajowymi.  
 
 Oprócz zagadnień czysto teoretycznych uczestnicy 
warsztatów uczyli się tworzyć notatki prasowe i poznali m.in. 
możliwości jakie daje reklama na Facebooku. Wspomniane 
szkolenia miały jeszcze jeden wielki walor. Pozwoliły 
nawiązać uczestnikom kontakty, których efektem są lub będą 
wspólne działania dla mieszkańców. Wymiana doświadczeń 
uczestników jest bezcennym kompendium wiedzy na temat 
pomysłów, projektów, ale także problemów z którymi 
borykają się organizacje. Oby takich szkoleń było jak 
najwięcej, gdyż dzięki nim organizacje pogłębiają swoją 
wiedzę, a mieszkańcy naszych miast otrzymują coraz 
bogatszą ofertę zarówno w sferze ekologii, kultury, opieki 
społecznej, jak i wielu innych dziedzinach. 
 

Łukasz Majer 

Układanie parkietów. Cyklinowanie starych 
podług po farbie oraz  

schodów 
Tel. 4578293 kom. 797122166  

30-letnia praktyka! 
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RYSZARD ROLEWSKI: Tak lecą latka 
  
Trudy życia to są pestką 
Kiedy jest się przed czterdziestką 
Lecz gdy piaty krzyżyk stuknie 
Tam coś łupnie, tam coś puknie 
  
Tu coś pęknie, tam wysiądzie 
Wzrok zmętnieje, błędnik zbłądzi 
Pęcherz puści, wzwód zawiedzie 
Z hemoroidem trudno siedzieć.! 
  
W stawach strzyka, w sercu pika 
Dupa boli po zastrzykach. 
Szczęka z dziąsłem nie pasuje 
Klimakterium humor psuje. 
  
Gęba zmienia się w rzodkiewkę 
Gdy prostata ściśnie cewkę. 
Tętno tętni jak sto koni 
W uszach dzwon Zygmunta dzwoni. 
  
Sypie piach w maszyny tryby 
W głowie łupież, w butach grzyby.... 
Jeszcze gorzej jest niewiastom 
Tu za sucho, tam za ciasno 
  
Tu obwisnąć coś potrafi 
Z tym by trza do mammografii. 
W krzyżu młotem bólu gruchnie 
Papierosem z gęby cuchnie ! 
  
Czas wciąż kradnie brak pamięci 
Reumatyzm w pałąk skręci. 
Człek się potknie, coś ukłuje 
Czasem się jak ZOMBI czuje ! 
  
Przed oczyma mu ciemnieje 
Aż do reszty nie zgłupieje. 
W mózgu śmietnik i badziewie..... 
W końcu NIC już prawie nie wie..... 
  
OPRÓCZ JEDNEJ RZECZY MOŻE : 
ZA ROK BĘDZIE JESZCZE GORZEJ.  
 
Grypa po Śląsku 
 
W pucach gwizdo nos zatkany 
Leżysz w pryku niywyspany 
Chcesz na haźlik – zatwardzynie 
Niy smakuje ci jedzynie 
 
Gorko gowa, boli ciało 
Bo chorobsko cie złomało 
Durś sie pocisz mosz dyrgowki 
Przepocone som zogowki 
 
Leżysz cicho i biadolisz 
Nawet cygarety smolisz 
Nos czerwony, rozbolały 
A łod płaczek spuchły gały 
 
Skiż charlanio boli brzuch 
Nic niy zrobisz choćbyś spuch 
Bo kiej grypa cie chycioła 
To tyż bydzie cie mynczoła 
 

Odżywianie - część 3 
 

Zapoznaj się z kilkoma radami dotyczącymi zdrowego 
stylu życia! Odpowiednie nawyki żywieniowe znacząco 
wpływają na dobrą formę naszego organizmu. Zadbajmy więc 
o nasze zdrowie, smukłą sylwetkę, piękną skórę, włosy pełne 
blasku, silne i zdrowe paznokcie oraz o dobry nastrój. Jak? Oto 
kilka rad:  

- Wypij lampkę czerwonego wina - Ma w sobie antyoksydanty, 
które neutralizują (spowalniają) wolne rodniki. Uszkadzają one 
komórki w naszym organizmie i są jedną z przyczyn jego 
szybszego starzenia się.  

- Ogranicz picie piwa - butelka piwa, to aż 250 kalorii, a do 
tego pobudza nasz apetyt!  

- Zacznij jeść brokuły - mają w sobie dużo kwasu foliowego, 
witaminy C i żelaza, a do tego 100 g tego warzywa to niecałe 
26 kcal.  

- Nie jedz za dużo błonnika - jego nadmiar może zadziałać 
negatywnie zmniejszając wchłanianie do naszego organizmu 
ważnych składników mineralnych.  

- Zrezygnuj ze śmietany - można zamienić ją na bardziej 
dietetyczny jogurt naturalny lub kefir. Mają podobny smak i 
mniej kalorii.  

- Makaron aż tak nas nie tuczy - najbardziej tuczące są dodatki 
jak np.: tłuste sosy. Warto pomyśleć o zastąpieniu ich 
zdrowszymi, gotowanymi warzywami.  

- Sięgnij po świeże ananasy - ananasy z puszki nie mają 
właściwości odchudzających, tak jak właśnie świeże owoce. 
Zawierają one bromeliny (enzymy przyspieszające 
przyswajanie białka). A do tego syrop z puszki ma w sobie 
mnóstwo zbędnego cukru.  

- Masz ochotę na słodycze - sięgnij po kiwi! Zmniejsza apetyt 
na słodycze, a do tego zjedzenie jednego kiwi zapewnia nam 
dzienną dawkę witaminy C.  

- Lody waniliowe czy śmietankowe nie zawierają aż tak dużo 
kalorii, aby przez nie od razu przytyć - uważaj bardziej na 
dodatki: karmel, czekoladę, orzechy itp.  

- Ogranicz sól - optymalna dobowa dawka to maksymalnie 5-6 
g (płaska łyżeczka) 

- Uważaj, bo zbyt duża ilość składników mineralnych może 
nam również zaszkodzić - przykładowo nadmiar żelaza może 
spowodować zmiany prowadzące do chronicznego uszkodzenia 
np. wątroby.  

- Nie zapominaj o witaminie E - zawarty w niej tokoferol 
spowalnia proces starzenia się komórek w organizmie, 
wygładza blizny, a nawet przyśpiesza leczenie oparzeń. 
Znajdziemy ją w pełnoziarnistych produktach zbożowych, 
jajach, kiełkach pszenicy, olejach roślinnych, soi, orzechach, 
zielonych liściastych warzywach (brukselka, szpinak, sałata) i 
kukurydzy.  

- Produkty zawierające pełnowartościowe białko, dobrze jest 
łączyć z innymi produktami które również je posiadają - np. 
pełnoziarniste pieczywo z serem żółtym, płatki zbożowe z 
mlekiem. Łącząc produkty w ten sposób wzbogacamy naszą 
dietę o cenne dla naszego organizmu aminokwasy egzogenne.   

Małgorzata Wanat,  

za http://dietadlazdrowia.pl 

 
 

Humor, humor, humor!!! 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 

http://dietadlazdrowia.pl/artykuly/dobre_rady/1/od_ywianie/62.html
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Dzień Dziecka na „Machnikowcu” 
 
 W sobotę 28 maja na terenie stawu 
„Machnikowiec” odbyły się zawody dla 
najmłodszych adeptów sztuki wędkowania. 
 
 Od samego rana w rejonie RCK Feniks 
zbierali się uczestnicy, chcący spróbować 
swych sił w zawodach z okazji Dnia Dziecka. 
Choć niektórzy z młodych wędkarzy przyszli 
sami, to jednak w zdecydowanej większości 
towarzyszyły im całe rodziny, żywo dopingując 
swoje pociechy. Zawody były wyzwaniem nie 
tylko dla uczestników, ale również dla tych 
członków rodzin, którzy z wędkowaniem nie 
mają wiele wspólnego. „Tu nie ma nic 
ciekawego! Siedzieć i patrzeć na wodę!” -  taki 
i podobne komentarze można było usłyszeć 
przechodząc wśród rodzin (zwłaszcza mam…). 
O wyznaczonej godzinie wszyscy odłożyli 
wędki i rozpoczęło się wielkie ważenie, które 
trzymało w napięciu i niepewności do 
ostatniego uczestnika. A tych było 36, co 
pokazuje, jak wiele z rydułtowskich 
milusińskich ma smykałkę do takiej formy 
spędzania wolnego czasu. Ostatecznie, po 
zestawieniu wyników okazały puchar za 
zwycięstwo w tegorocznej imprezie z rąk Prezesa klubu 
wędkarskiego „Machnikowiec” Tomasza Freiwalda oraz 
Redaktora Naczelnego „Kluki” Łukasza Majera odebrał 
Antoni Śmich. Drugie miejsce i nie mniej okazały puchar 
przypadł w udziale Markowi Freiwaldowi, a podium 
uzupełnił Wojciech Kin.  
 
 Na wszystkich uczestników zawodów czekały 
pamiątkowe medale, bo tak naprawdę zwycięzcami okazali 
się wszyscy. Wędkarstwo z natury kojarzy się z osobami 
starszymi, potrafiącymi w spokoju i ciszy spędzić godziny 
czekając na to aż ryba połknie przynętę. Tymczasem 
wspomniane zawody pokazały, że nawet najmłodsi, choć na 
co dzień zapewne rozbrykani niczym „żywe srebro” potrafią 
wyciszyć się i skupić na jednej czynności, jeżeli tylko wiąże 
się ona z ich pasją i zamiłowaniem. I właśnie dlatego wszyscy 
są zwycięzcami. Zawody realizowane były w ramach projektu 
„Machnikowiec” realizowanego przez TMR przy wsparciu 
finansowym Urzędu Miasta Rydułtowy. 
 

Łukasz Majer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turniej skatowy Grand Prix Okręgu Śląsk 
Południe 
 
 W sobotę 28 maja w rydułtowskiej „WARCE” odbył 
się turniej w skata w ramach Grand Prix Okręgu Śląsk 
Południe.  Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. 
Mobilizacja była ogromna, bo w zawodach wystąpiło aż 58 
zawodników! 
 
 Ostatecznie, po bardzo zaciętej rywalizacji zwyciężył 
Władysław Maziarczyk z klubu Strażak Głożyny, przed 
Eugeniuszem Zdechlikiewiczem z KWK 1 Maj Wodzisław 
Śląski. Na najniższym stopniu podium stanął Stanisław 
Gembalczyk z Fortecy Świerklany. Najlepszym z 
rydułtowików okazał się Erwin Menżyk, który zajął wysokie, 
szóste miejsce. Puchar i dyplomy zwycięzcom wręczył 
organizator zawodów z ramienia TMR - pan Henryk Mańka. 
Turniej skatowy odbył się w ramach projektu realizowanego 
przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów przy współudziale 
Urzędu Miasta Rydułtowy. 
 

Łukasz Majer 

AKTUALNOŚCI 
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Pismo do Redkakcji „Kluki”  
 
 Proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji 
podanych w treści komentarza zamieszczonego pod listem 
Rady Miasta w 365 numerze miesięcznika „Kluka” z 1 maja 
2016 r. 
 
 Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara 
Wojciechowska i radna Teresa Anielska reprezentowały Radę 
Miasta i uczestniczyły w konkursie wiedzy o Armii Krajowej 
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w 
Rydułtowach 22 marca 2016 r. w Rydułtowskim Centrum 
Kultury „Feniks”.  
 

Z poważaniem 
Barbara Wojciechowska 

Teresa Anielska 
 
 

Coroczna pielgrzymka do Piekar Śląskich 
 
 Jest już tradycją, że w każdą ostatnią niedzielę maja do 
Piekar Śląskich udają się tłumy pielgrzymów, by oddać hołd 
Matce Boskiej Królowej Śląska w Piekarach Śląskich.  
 
 Wśród pątników zawsze można było znaleźć grupy z 
Rydułtów. Nie inaczej było i tym razem, choć przyznać 
trzeba, że pogoda niejednego pielgrzyma wystraszyła. 
 
 Jak co roku o 6:30 z parkingu obok probostwa parafii 
pw. Św. Jerzego wyruszył autokar z rydułtowskimi 
pielgrzymami. Niesety już w czasie podróży było widać, że 
pogoda tym razem nie będzie sprzymierzeńcem pątników. W 
Piekarach przywitała nas ulewa.  
 
 Po raz kolejny okazało się jednak, że nad 
pielgrzymami w Piekarach czuwa opatrzność, ponieważ 
dokładnie w momencie rozpoczęcia Mszy Świętej deszcz 
ustał.  
 
 Mszę odprawił kardynał Stanisław Dziwisz, a homilię 
do dziesiątek tysięcy wiernych wygłosił prymas Polski abp 
Wojciech Polak. 
 
Na zakończenie, kardynał Dziwisz zaprosił wszystkich do 
uczestnictwa w odbywających się w tym roku Światowych 

Dniach Młodzieży, na które 
do Poslki oprócz młodzieży 
z całego świata przybędzie 
również Papież Franciszek.  
  
 Na tym zakończyła 
się tegoroczna 
pielgrzymaka, a wszyscy 
rydułtowscy pątnicy zgodnie 
podkreślali, że niezależnie 
od pogody za rok ponownie 
zjawią się na piekarskim 
wzgórzu, by - tak jak tysiące 
innych osób oddać hołd 
Matce Boskiej Piekarskiej.  
 

 Łukasz Majer 
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1”a” z SP nr 1 na Planecie Energii 

  Skąd się bierze prąd? Jak to możliwe, że piorun 
zamknięty w szklanej bańce nie „kopie”? Dlaczego włosy się 
elektryzują? I wreszcie, dlaczego w różnych krajach na 
świecie są różne wtyczki do kontaktów? Na takie, 
wydawałoby się proste, pytania odpowiedzi wcale nie są 
łatwe. Chyba, że od teorii przejdziemy do praktyki. 
Przekonali się o tym uczniowie kl. 1a  SP 1 w Rydułtowach,  
którzy w maju odwiedzili mobilne miasteczko Planety 
Energii, stacjonujące w gminie Czerwionka-Leszczyny. 

Pierwszoklasiści znaleźli się w tym miejscu nie przypadkiem, 
a to za sprawą wychowawczyń - Teresy Ochojskiej i 
Małgorzaty Rusek-Smyczek, które doceniły u swoich 
podopiecznych ciekawość świata i duże zaangażowanie w 
różnych działaniach i zgłosiły swoją klasę do 
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Grupy Energa -
PLANETA ENERGII, którego celem było  propagowanie 
wiedzy o elektryczności. Uczniowie wzięli udział w wielu 
ciekawych warsztatach, na których  m.in. sami tworzyli 
proste obwody elektryczne, produkowali prąd z cytryn, 
zaświecając  przy tym małe żarówki ledowe, uczyli się 
udzielać pierwszej pomocy, redagowali książeczkę o historii 
oświetlenia. Taka nauka poprzez zabawę dostarczyła 
dzieciom wielu pozytywnych emocji, a także poszerzyła ich 
wiedzę na temat energii elektrycznej. Efekty działań uczniów 
doceniła Komisja konkursu, która w nagrodę zaprosiła 
wyróżnioną klasę do mobilnego centrum nauki „Planety 
Energii” w Czerwionce-Leszczynach. Tam, na 
rozentuzjazmowane dzieci, czekało wiele atrakcji  m.in. 
kosmiczny Energobus – mobilne laboratorium, fascynujące 
eksperymenty i doświadczenia prowadzone przez 

planetowych 
ekspertów, 
planetarne kino 
wyświetlające 
film 3D oraz 
liczne quizy i 
zabawy. 
Najmłodsi  
mogli również 
odwiedzić 
„Świat wtyczek 
elektrycznych”, 
gdzie poznali wtyczki z całego świata, jak również przejść 
labirynt elektryczny. W miasteczku dzieci zobaczyły także 
mnóstwo niecodziennych eksponatów, takich jak kula 
plazmowa (która pokazuje widowiskowe efekty wywoływane 
przez wysokie napięcie), induktor Ruhmkorffa (który 
generuje miniaturowe „pioruny”) czy maszynę 
elektrostatyczną (elektryzują się od niej włosy). Ta 
niecodzienna lekcja fizyki, przekazana w przystępny, 
interesujący sposob, bardzo się uczestnikom warsztatów 
spodobała. Okazuje się bowiem, że świat wokół nas jest pełen 
niezwykłości, a dla niektórych nawet magii, ale tylko wtedy, 
gdy nie rozumiemy jego działania. Dobrze jest wiedzieć, że 
sami sterujemy naszym makrokosmosem, że potrafimy 
dokonywać „cudów” ułatwiających życie i że wykorzystując 
jeden tylko nasz walor: rozum, jesteśmy w stanie z nocy 
uczynić dzień i zapanować nad ciemnością. 

Dyrektor 

 Ilona Lemiesz 
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Dzieci w Lyskach będą jeszcze zdrowsze 

Urząd Gminy Lyski już po raz drugi zorganizował 
dla najmłodszych mieszkańców Gminy zajęcia w ramach 
akcji Akademia Zdrowego Żywienia. Na spotkaniach nasi 
najmłodsi uczą się, przede wszystkim, odpowiednich 
nawyków żywieniowych. W ub. roku uczestnikami zajęć byli 
uczniowie klas I – III szkół podstawowych, w tegorocznej 
akcji brały już udział wszystkie dzieci z podstawówek. Na 
stołach królowały owoce, warzywa, orzechy oraz inne 
wartościowe składniki żywnościowe. Warsztaty z dziećmi 
prowadziła Małgorzata Kazimierska – medyczny konsultant 
d/s. żywienia i walki z nadwagą, zarazem biotechnolog i 
dietetyk kliniczny. 

Podstawowym celem tych zajęć jest to, aby nauczyć 
dzieci jak szkodliwie działają cukier i jego przetwory, tak 
przez dzieci uwielbiane. Uczymy je jak można spośród 
wszystkich asortymentów spożywczych wybrać te, które są 
zdrowe, a przy okazji też …słodkie! Stosować więc trzeba 
owoce i warzywa, często niezbyt lubiane przez dzieci – 
wyjaśnia nasz ekspert. – W trakcie spotkań pokazujemy, jak w 
prosty sposób można z owoców i warzyw zrobić np. szaszłyk 
lub smaczną sałatkę. Uczymy też, jak na bazie awokado, 
banana i czekolady przygotować zdrową nutellę, 
przekonujemy do konieczności picia znacznych ilości wody w 
celu lepszego przyswajania przez organizm węglowodanów, 
podkreślamy znaczenie błonnika w naszej diecie. 

Biorące udział w zajęciach dzieciaki wiedza więc, że 
zamiast cukierków i słodyczy lepiej zjeść truskawkę czy 
melona, bo to zdrowsze i … od tego się nie tyje! Zamiast coli 
lepiej więc wypić wodę lub zjeść soczyste i zdrowsze owoce. 
Utrwalenie zdrowych nawyków żywieniowych winno 
zaowocować w przyszłości stosowaniem rozsądnej i zdrowej 
diety, zarazem ograniczyć tycie i choroby. Dzieci z dużym 
zainteresowaniem pichciły różnorakie wyszukane potrawy z 
warzyw, owoców i innych wartościowych produktów, 
stawiały wiele pytań. Sprawiało im to wiele radości! 

Prowadząca już od ponad 10 lat akcje zdrowego 
odżywiania dietetyczka w podsumowaniu Akademii w 
Lyskach stwierdza, że działania Gminy w tym zakresie 
przyczynią się do zwiększenia  świadomości prawidłowego 
odżywiania się nie tylko jej najmłodszych mieszkańców. – 
Kiedyś, gdy mówiliśmy, żeby do śniadania dodać jakiś owoc 
to było to zwykle jabłko. Obecnie zawartość pudełek 
śniadaniowych jest bardzo kolorowa – są w nich marchewki, 
winogrona, ogórki czy rzodkiewki, kolorowe są także same 
kanapki. Na pewno na przestrzeni ostatnich lat, w wyniku 
takich akcji jak ta w Lyskach, zmieniła się mentalność dzieci, 
a także rodziców i nauczycieli, w podejściu do zasad 
prawidłowego i zdrowego odżywiania. 

Bogunice mają 700 lat! 

Uroczyste obchody pięknego jubileuszu rozpoczęły 
się w sołectwie Bogunice 22 maja. Nabożeństwo z okazji 
święta patrona wsi, św. Jana Nepomucena, zainaugurowało 
świętowanie 700 – lecia wsi. Właśnie w 1316 roku ukazała 
się pierwsza pisemna wzmianka o Bogunicach. By 
upamiętnić ten fakt dokonano poświęcenia oraz odsłonięcia 
jubileuszowego kamienia z inskrypcją zawierającą 
streszczenie historycznego dokumentu. Przybliżył ten temat 
zebranym lokalny historyk Henryk Postawka. Kolejnym 
elementem obchodów było otwarcie wystawy „Bogunice 
dawniej i dziś”. Wystawa przedstawia  różne aspekty życia 
Boguniczan – sport /od 1971 r./, edukację - „Szkolorze i 
rechtory” /lata 1902 -1978/, działalność OSP  - „Fojermany” /
od 1912r./, kapliczki, krzyże, zbiory kartograficzne, wesela i 
inne ważne dla  Boguniczan wydarzenia. Zdjęcia, wraz z 
opisami, zbierane były przez  cały rok przez członków 
Komitetu Obchodów, któremu przewodniczy Czesław 
Porwoł. Wystawa zagości także w kościele parafialnym w 
Lyskach, do której to parafii należą mieszkańcy Bogunic. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego dziękuję za 
pomoc Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy Lyski, 
wszystkim byłym i obecnym mieszkańcom Bogunic, za 
udostępnione zdjęcia i informacje, rodzinom Osadzin i 
Ponanta za ufundowanie kamienia oraz wszystkim ludziom 
dobrej woli zaangażowanym w pracy przy organizacji 
obchodów – w podsumowaniu wypowiada się H. Postawka. - 
Uroczystości rocznicowe będziemy kontynuować. 

Tydzień wcześniej 
w Bogunicach 
zorganizowano pokazowe 
zawody sprawnościowe 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Udział w nich 
wzięły wszystkie OSP z 
terenu Gminy, OSP 
Jejkowice oraz ochotnicy z 
partnerskiej czeskiej gminy 
Darkovice. Zawody 
rozegrano w dwóch 
konkurencjach. W sztafecie 
pożarniczej najlepszymi 
okazały się drużyny z Lysek, 
Żytnej i Jejkowic. Ćwiczenia 
bojowe wygrali reprezentanci 
Zwonowic przed Bogunicami 
i Pstrążną. 

Krzysztof Kluczniok 
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SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I 
URZĘDU 

za okres od 21 kwietnia do 18 maja 2016 r. 
 
OŚWIETLENIE ULICZNE PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY 
ULICY RADOSZOWSKIEJ 
W dniu 29 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu 
nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych. Złożone zostały 
3 oferty cenowe w przedziale od 16 500,00 zł do 25 700,00. Trwają 
prace komisji przetargowej. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z 
MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NR 1 
Dnia 27 kwietnia przekazano teren budowy firmie OPOL-SKA sp. z 
o.o. sp. k. z siedzibą w Opolu. Od 9 maja wykonawca rozpoczął 
prace od strony północno-wschodniej ściany hali sportowej, gdzie 
będzie wykonywany plac manewrowy. Termin zakończenia prac 
upływa 23 sierpnia. 
 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
GIMNAZJUM NR1  
W dniu 5 maja dokonano przekazania terenu budowy. W dniu 9 
maja rozpoczęto roboty budowlane. 
Wartość robót budowlanych I etapu: 999 366,19 zł. 
Termin wykonania robót budowlanych: 23 sierpnia. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY ULICY GEN. J. BEMA 
Projektant dostarczył projekt budowlany. Trwa procedura 
uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maja. 
Łączna wartość zleconej dokumentacji projektowej wraz z 
nadzorami autorskimi: 123 492,00 zł. 
 
ZIELONE WYSPY MIASTA – ROZWÓJ TERENÓW 
ZIELENI W RYDUŁTOWACH 
Rozpoczęcie robót, obejmujących zagospodarowanie terenów przy 
ul. Fryderyka Engelsa, Obywatelskiej, Wojciecha Korfantego i 
Raciborskiej (teren za USC) planuje się w roku 2017. 
 
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE POPRZEMYSŁOWEGO 
TERENU W REJONIE ULICY ŁADNEJ - PROJEKT 
Dnia 29 kwietnia została wydana decyzja Starosty Wodzisławskiego 
na realizację inwestycji drogowej. Biuro projektowe opracowuje 
projekty wykonawcze, przedmiary i kosztorysy inwestorskie. 
Termin opracowania: 15 czerwiec. 
Wartość umowy: 177 120,00 zł. 
 
BUDOWA DROGI BOCZNEJ ULICY ROMUALDA 
TRAUGUTTA 
Powołano komisję przetargową. W dniu 27 kwietnia ogłoszono 
przetarg nieograniczony na realizację robót. Termin składania ofert 
upłynął  17 maja. Wpłynęło 9 ofert w przedziale cenowym od 89 
187,73 zł do 144 371,40 zł. Trwają prace komisji. 
 
MODERNIZACJA UL. NIEWIADOMSKIEJ – PRZEPUST 
Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia wodno-
prawnego. Trwają prace projektowe. 
Wartość prac projektowych i nadzorów autorskich: 18 400,00 zł. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maja. 
 
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY FRYDERYKA 
ENGELSA – obok ronda 
Projektant uzyskał uzgodnienia branżowe oraz warunki do 
projektowania. Trwają prace projektowe. 
Wartość prac projektowych i nadzorów autorskich: 9 400,00 zł. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15 czerwca. 
 
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA 
NARUTOWICZA 
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Projektant 
wystąpił o zaopiniowanie projektu do zarządcy drogi - Urzędu 

Miasta Radlin. 
Termin opracowania: 30 czerwca. 
Wartość prac projektowych : 40 098,00 zł. 
 
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA 
(WYSEPKA PRZY SKRZYŻOWANIU ZE STARĄ 
RACIBORSKĄ) 
W dniu 2 maja został podpisany z firmą TAURON Dystrybucja S.A. 
aneks zmieniający termin wykonania złącza energetycznego do dnia 
7 lipca 2017 r. - w związku z toczącymi się pracami projektowymi 
dotyczącymi przebudowy drogi nr 935, obejmującej również 
działkę, na której ma być zlokalizowane złącze. 
 
ODWODNIENIE ULICY PIETRZKOWICKIEJ 
Uzyskano zgodę właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie 
przez ich działkę odwodnienia. Trwa opracowywanie dokumentów 
koniecznych do uzyskania nowego pozwolenia wodo-prawnego. 
 
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU 
MIASTA 
Trwa procedura związana z uzgodnieniem przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zaproponowanej koncepcji rozbudowy i 
modernizacji Urzędu Miasta Rydułtowy 
Wartość prac koncepcyjnych: 10 824,00 zł. 
Termin opracowania koncepcji: 30 maja. 
 
MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – BOCZNEJ 
W dniu 19 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu 
nieograniczonym na roboty budowlane. Złożono 13 ofert w 
przedziale cenowym od 148 386,54 do 265 701,86 zł. Wybrano 
ofertę Zakładu Betoniarskiego s.c. Kłosek Renata, Porwoł Danuta z 
Jejkowic. W dniu 13 maja podpisano umowę na realizację robót 
budowlanych. 
Termin wykonania robót: do 18 sierpnia. 
Wartość robót budowlanych: 148 386,54 zł.  
 
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT 
Trwają prace projektowe. Opracowano dokumentację geotechniczą. 
Termin wykonania dokumentacji projektowej: 30 październik. 
Wartość wykonania: 18 690,00 zł. 
 
BUDOWA CHODNIKA NA UL. KS. BOLESŁAWA SZYSZKI 
Projektant złożył opracowaną dokumentację w Starostwie 
Powiatowym w Wodzisławiu Śl.  
Termin dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 
uzyskania pozwolenia upływa z dniem 1 czerwca. 
 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ ETAP II i III 
Z 8 złożonych ofert cenowych wybrano ofertę firmy SKANSKA 
S.A. Warszawa za cenę 1 390 375,25 zł. W dniu 26 kwietnia zawarto 
umowę na realizację robót budowlanych. W dniu 28 kwietnia 
przekazano teren budowy wykonawcy robót. 
Firma SKANSKA S.A. opracowuje tymczasową organizację ruchu. 
Termin wykonania prac budowlanych: do 8 listopada. 
Wartość robót: 1 390 375,25 zł 
 
MODERNIZACJA WNĘTRZA BUDYNKU OSP 
RADOSZOWY 
Projektant przedstawił do akceptacji wstępne rozwiązania 
projektowe. Termin opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej upływa z dniem 15 lipca. 
 
OGRODZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 
Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem ogrodzenia. 
Termin realizacji robót: do 31 sierpnia. 
 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ – BOCZNEJ II 
Przygotowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji 
projektowej. Złożone zostały 3 oferty cenowe na wartość od 
7 872,00 zł do 23 985,00 zł. Trwa badanie ofert. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 sierpnia. 
 

Urząd Miasta 
Rydułtowy 
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Psiaki szukają domu! 
 
Drodzy Czytelnicy, poniżej prezentujemy zdjęcia 
czworonogów czekających na to, by ktoś je przygarnął i zabrał 
do domu. Obecnie znajdują się pod opieką wodzisławskiego 
Stowarzyszenia „Koty, Psy i My”. Osoby zainteresowane 
adopcją psiaków mogą kontaktować się z redakcją, lub 
bespośrenio z wodzisławskim stowarzyszeniem. 
 

Łukasz Majer 
 

DINO 

PUCHATEK 

REKSIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAJKA 

 

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla:  

 

CZERWIEC: 
Krzysztof Jędrośka 
Bożena Majer 
Erwin Menżyk 
Krystyna Kieś 
Erwin Paszenda 
Tadeusz Kieś 
Alojzy Barnabas 
Kamil Wolner 
Krystian Gajda 
Anna Butwiłowska 
Brunon Konieczny 
 
WSZYSKIEGO 
NAJLEPSZEGO!!! 

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 
- stacja benzynowa Migrex, ul. Raciborska 275 
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22 
- Handel Hurt. I  Detaliczny K. Pawełek, Traugutta 264 
- „Lemaro” Sp. J., ul. Szczerbicka 54 
- Piekarnia Maciuga Jan, ul. Krzyżkowicka 150, Pszów 
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26 
- Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul. Traugutta 
255 
- Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16 
- Zaczarowany Ołówek, ul. Ofiar Terroru 41 
- Zaczarowany Ołówek 2, ul. Raciborska 242 
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski 
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Moje rozważania 
 
Myślałem, że choć trochę znam się na polityce, a tu 

okazało się, że obecne władze PiS-u tak zaskakują swoimi 
decyzjami, że trudno mi zrozumieć, do czego ta polityka zmierza i 
czy obecne rządy są prawicowe czy tez głęboko lewicowe. Na 
Śląsku mamy jednak czasowe uspokojenie, bo powstała długo 
zapowiadana Polska Grupa Górnicza, do której należą nasze 
kopalnie: „Rydułtowy”, „Marcel”, „Chwałowice”, „Jankowice”. 
Życzymy powodzienia nowej spółce. Niestety na transakcji 
zakupu majątku przez nowy podmiot nie skorzystają nasze gminy. 
W związku z tym nasza pani Burmistrz Kornelia Newy 
wystosowała list do pani Premier z prośbą o zmianę decyzji, co 
jednak się nie udało. Mimo to pani Burmistrz chce w imieniu 
mieszkańców prosić władze Katowic, które zyskają na transakcji 
zakupu kilkadziesiąt milionów złotych, by choć część tych 
środków przenaczyły na pomoc dla naszego szpitala. Jeśli już 
mowa o szpitalu, to powiem, iż nie spodziewałem się iż nasze 
pismo w sprawie rydułtowskiego szpitala spowoduje tak różne 
reakcje władz miasta i powiatu, ale co ważne, zwróciło to uwage 
władz, że mieszkancy poprzez swoje organizacje maja prawo do 
zgłaszania uwag i propozycji w sprawach, którymi są żywo 
zainteresowane. Miłym dla nas – Zarządu TMR -  zaskoczeniem, 
okazał się fakt, że miasto za zgodą konserwatora zabytków 
ufundowało tablicę upamiętniającą historię powstania naszego 
szpitala. Był to postulat od wielu lat podnoszony przez naszą panią 
Antoninę Wieczorek. Jeszcze milszą niespodzianką było 
zaproszenie członków TMR na uroczystośc odsłonięcia tablicy w 
dniu 23-05-2016. W uroczystości oprócz członków TMR wzięli 
udział oczywiście przedstawiciele władze miasta, w tym: 
Burmistrz Kornelia Newy, Przewodniczacy Rady Miasta Lucjan 
Szwan, Radni Barbara Wojciechowska, Danuta Kosteczko, 
Franciszek Panic, sekretarz Krzysztof Jędrośka i pracownicy 
wydziału rozwoju miasta na czele z panią Mirosławą Pszczółką. 
Szpital reprezentowała pani dyrektor Dorota Kowalska. Na 
uroczystości, po przywitaniu obecnych przez panią Burmistrz, 
historię szpitala przypomniała pani M. Pszczółka, a potem pani 
Burmistrz omówiła skomplikowne okoliczności, które 
spowodowały, że taka a nie inna tablica została ufundowana. Głos 
zabrała również pani dyrektor, która wyraziła wdzięcznośc, za 
staranie władz miasta i rydułtowskiego społeczeństwa o 
zachowanie szpitala, podziękowała za dotychczasowe wsparcie 
(umorzenie podatków od nieruchomości, czy przeznaczenie 40 
tys. na zakup nowej karetki pogotowia). Przyrzekła, że zrobi 
wszystko, by szpital nadal dobrze służył swoim pacjentom. Z 
satysfakcją też oznajmiła, że udało jej się zażegnać konflikt ze 
związkami zawodowymi. W imieniu członków TMR 
podziękowałem władzom miasta za ufundowanie tablicy zaś pani 
dyrektor życzyłem by udało się jej osiągnąć cel. Przyrzekłem, że 
może liczyć na nasze moralne i nie nie tylko wsparcie. Niektóre 
osoby pytają, co u was w Towarzystwie? Trochę takie pytania 
zaskakują, bo przecież są informacje w naszej „Kluce”, na 
stronach internetowych TMR, ale cóż, trzeba odpowiedzieć i przy 

okazji przypominam, że byliśmy organizatorem wielkiej akcji 
sprzątania „Machnikowca”, w której wzięło udział wiele 
młodzieży i nas dorosłych (lista osób pod artykułem). Odbyło się 
też okolicznosciwe ognisko na „Machnikowcu”, gdzie śpiewem i 
muzyką powitaliśmy wiosnę. Cłonkowie TMR i redakcji „Kluka” 
wzięli udział w wielu imprezach i uroczystościach 
organizowanych przez szkoły, instytucje, ale też stowarzyszenia z 
rydułtów, Lysek czy Pszowa. Niestety z powodu złej pogody 
dwukrotnie odwołaliśmy imprezy o charakterze patriotycznym, 
które miały się odbyć pod obeliskiem przy Urzędzie Miasta. 
Imprezy jednak w tym miejscu nadal będą organizowane. 
Pierwszą chcemy zorganizować w dniu 14 czerwca, od godz. 
17:00 z udziałem chóru „Lira”, zespołu „Czelodka” pani Sylwii 
Jakubiec, zespołu „Miłośników z TMR” i być może zespołu 
„Pszowiki”. Serdecznie zapraszamy Was – Mieszkańców do 
wysłuchania i wspólnego śpiewania. Kolejne trzy „śpiewania z 
miłośnikami” odbędą się w okresie wakacji. Dziś (29 maja) nasz 
zespół „Miłośników” wystąpi z pieśniami patriotycznymi na 
pikniku powstańczym w Bukowie. 4 czerwca „Miłośnicy z TMR” 
wraz z zespołem „Ciaproki” wystąpią na imprezie ludowej w 
Lubomii, a 25 czerwca na wieczornej imprezie w Olzie. 7 czerwca 
będziemy współorganizatorem nietypowej imprezy. Będzie to 
zwiedzanie gminy Lyski z udziałem lyseckich organizacji i 
członków TMR, zakończenie zwiedzania odbędzie się w Suminie, 
na terenie śląskiego skansenu (była leśniczówka). Jeśli do tego 
dodać realizację projektu „Machnikowiec”, turnieje w ramach 
projektów skata i brydża, czy realizację projektu kulturalnego 
„Ofensywa Kulturalna Miłośników z Ciaprokami”, to widać, że 
dzieje się niemało. Udała się nam też wycieczka krajoznawcza do 
Kamienia Śląskiego zorganizowana przy wsparciu środków 
partnerskich, czyli Urzędu Miasta i Klubu Emeryta SITG. Za tą 
pomoc serdecznie dziekuje władzom miasta i prezesowi Alojzowi 
Steblowi. Zespół „Pszowiki” obchodził 20-lecie swojego 
isntniena. Z tej okazji „Pszowiki” zogranizowały benefis 
długoletniej szefowej zespołu, pani Marii Baron. Oczywiście na 
benefisie nie mogło nas zabraknąć, więc w składzie Jan Swoboda, 
Erwin Kosteczko, Jerzy Majer i ja złożyliśmy okolicznościowe 
życzenia i gratulacje tak dla pani Baron, zespołu „Pszowiki” jak i 
całego „Towarzystwa Przyjaciół Pszowa”. Przed nami – 
działaczami TMR stoi kolejne wyzwanie, tj. zorganizowanie 
debaty w sprawie ochrony powietrza. Tą chcemy przeprowadzić w 
lipcu. Zainteresowanych tym zagadnieniem prosimy o kontakt. Z 
uwagi na fakt, że nie mamy środków na zatrudnienie pracownika 
administracyjnego, nasza siedziba będzie otwarta jak dotąd od 
09:00 do 13:00 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, zaś w 
środę od godz. 15:00 do 18:00. W dalszym ciągu przyjmujemy 
mężczyzn do naszego męskiego zespołu regionalnego 
„Miłośników” i oczywiście wszystkich chętnych do naszego 
stowarzyszenia. TMR grupuje przecież ludzi działających nie 
tylko dla własnych przyjemności, ale też aktywnie działających na 
rzecz miasta i mieszkańców. I takie osoby zaprasza.  

Henryk Machnik 

Podziękowania za akcję sprzątania 
„Machnikowca”: 

Serdeczne poidziękowania kierujemy do młodzieży i 
opiekunów szkół: Gimnazjum nr 1, SP-1 i Zespołu Szkół (ul. 
Raciborska), a także do osób: Mańka Henryk, Majer Jerzy, Majer 
Łukasz, Cyran Alojzy, Bluszcz Eugenia z wnuczką, Freiwald 
Tomasz, Gajda Krystian, Hajto Urszula, Swoboda Jan, Stebel- 
Swoboda Stefania, Kosteczko Erwin, Jargoń Jan, Pikos Jolanta, 
Pikos Andrzej, Kosowski Bogumił, Wojciechowska Barbara  i 
Judyta, Dziwoki Stanisław, Grzenkowicz Józef, Widera Adolf, 
Płoński Stanisław, Szyra Grzegorz, Buła Barbara, Jeż Urszula, 
Jędrośka Elwira, Choroba Róża, Oślizły Bernadeta, Stebel 
Mariusz, Jankowski Jerzy, Ferenc Rita, Antończak Edward, 
Cyran Alojzy oraz państwo Wadas.  

Zarząd TMR  
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BIURO  
 
RACHUNKOWE 

 
1. roczne zeznania podatkowe, rozliczenia VAT 
2. prowadzenie:  

 pełnej księgowości 

 książka przychodów i rozchodów 

 ewidencja przychodów dla ryczałtowców  

 usługi w zakresie kadr i płac 

 rozliczenia ZUS 

 obsługa firm pod względem BHP 
3. kompleksowa obsługa osób prawnych, osób fizycznych, 
stowarzyszeń, fundacji oraz zagranicznych podmiotów 
gospodarczych. 

44-370 Pszów, 
ul. Pszowska 545   

czynne:  
pn.-pt. 8.00 – 16.00 

  
kom.  604 379 530, 604 379 
380   tel. 32 733 55 03  
e-mail:  biuro@bsformat.pl 

 Felgi 

aluminiowe, stalowe 

ul. Boh. Warszawy 47, 44-280 Rydułtowy 
tel/fax (0-32) 4579646, 508 176 960 

  Wulkanizacja  

          Wymiana tłumików 

Wymiana i sprzedaż opon 

 

 

Najnowsza technologia  

PIASKOWANIE  
                 spawanie 
PROSTOWANIE malowanie 

Sprzedaż ekogroszku 
z KWK Piekary 
workowany i luzem 
wraz z dostawą. 

Tel: 501 538 428 
www.transstal.eu 

mailto:biuro@bsformat.pl
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BANK SPÓŁDZIELCZY  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

TEL 324553363, 324553442 
 

Filia Rydułtowy 
Ofiar Terroru 27 

tel 324577291,324578533 
TT 

 Rachunki ROR 

 Rachunki dla firm 

 Bezpłatne rachunki pomocnicze na potrzeby 
projektów 

 Rachunki oszczędnościowe i lokaty 

 Międzynarodowe karty płatnicze 

 Ponad 4000 bezpłatnych bankomatów  
    w całej Polsce 

 Kredyty na zakup kolektorów słonecznych  
    z dofinansowaniem NFOŚiGW 

 Kredyty konsumenckie oraz na działalność  
gospodarczą i rolniczą 

www.bswodzislaw.pl 

  
SŁAWOMIR WATOŁA 

Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15 

tel. 457 87 01, 692 421 492 

LEK. MED. MAGDALENA WOJTASZEK-
PAWLIK 

 
Wtorek, Piątek, Sobota 

(na zapisy) 
 

LEK. MED. WOJCIECH SZAREK 
 

Środa od 15:00 do 17:00 
(bez zapisów) 

 
Sobota od 9:00  

( na zapisy) 

Posiadamy nowoczesny   

sprzęt diagnostyczny! 

Kupon Rabatowy ! 
10% Rabatu przy zakupie okularów. Wystarczy 

okazać wydanie „Kluki” z tym ogłoszeniem. 

 


