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Niezapominajka 2017 w obiektywie Franciszka Panica 
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Kilka słów Redaktora Naczelnego 
 
 Drodzy Czytelnicy.  
 Trzymacie w rękach nowy, majowy numer miesięczni-
ka „Kluka”. Znajdziecie w nim między innymi dwie fotorela-
cje z imprez, które odbył się w Rydułtowach w kwietniu. 
Pierwszą z imprez był festiwal piosenki „Niezapominajka”. 
Dzięki niemu mieszkańcy naszego miasta mają okazję przy-
pomnieć sobie wybitnych tekściarzy, bardów, ikony polskiej 
piosenki dawnych lat, które odeszły. Bohaterem tegorocznej 
„Niezapominajki” był Jonasz Kofta. Jego piosenki w brawu-
rowy sposób wykonywali uczestnicy festiwalu. Jak co roku 
koncert finałowy stał na niesamowicie wysokim poziomie, a 
jury miało nie lada problem z wytypowaniem najlepszej wo-
kalistki, ponieważ tak się złożyło, że w tym roku do finału 
dotarły jedynie panie. Wielkie gratulacje dla wszystkich fina-
listów, ale także dla organizatorów, czyli LO im. Noblistów 
Polskich, którzy stworzyli festiwal wpisujący się już na stałe 
w kulturalny kalendarz naszego miasta.  
 
 Drugą z imprez była gala „Miłośnicy z Ciaprokami 
Kobietom Aktywnym”. Było to spotkanie przygotowane 
przez TMR i współfinansowane ze środków Urzędu Miasta, 
które w specjalny sposób miało uhonorować przedstawicielki 
płci pięknej, którzy swoim zaangażowaniem wzbogacają róż-
ne sfery naszego miasta. W czasie trwania spotkania, które 
uświetniły występy „Miłośników z TMR”, kabaretu 
„Ciaproki” a także zaproszonych gości, wręczone zostały 
także tytuły „Kobieta Niezwykła”. Ustanowienie tego tytułu i 
wytypowanie tegorocznych laureatek było wspólnym pomy-
słem Zastępcy Burmistrza Miasta Rydułtowy Marcina Połom-
skiego, Prezesa TMR Henryka Machnika oraz moim. Uhono-
rowane panie wykazały się na przestrzeni wielu lat poświęce-
niem i społeczną działalnością na rzecz miasta i jego miesz-
kańców. Tytuły w tym roku powędrowały zarówno do kobiet 
związanych z polityką, kulturą, sferą gospodarczą itp.. 
Wszystkie te kobiety łączy jedno. Poświęciły wiele prywatne-
go czasu, nieraz pieniędzy, by nasze miasto rozwijało się 
prężnie.  
 
  A skoro już jestem przy temacie kobiet, to w imieniu 
swoim jak i całej redakcji „Kluka” pragnę złożyć najserdecz-
niejsze życzenia wszystkim mamom, które w maju obchodzą 
swoje święto. Niech na Waszych twarzach zawsze gości 
uśmiech, a wasze pociechy były dla Was powodem do dumy. 
Wszystkiego Najlepszego! 
 

Redaktor Naczelny 
Łukasz Majer 

 
Franicowiec 
 

Jeszcze raz przypomnę, że dziś powszechnie nazy-
wany budynek Żymełkowiec wybudował Franica. Był jego 
właścicielem przed wojną i mówiło się „Franicowiec”, „u 
Franicy”, Po wojnie budynek skonfiskowano i przejęła go 
spółdzielnia „SPOŁEM”. Z jej ramienia zarządzał nim Kon-
rad (Konduś) Żymełka. Stąd wzięła się nazwa Żymełkowiec. 
Tam po wojnie była knajpa z piwem i wódką, restauracja i 
sala taneczna ze sceną. Na pierwszym piętrze i poddaszu było 
kilku lokatorów. Tu rozgrywały się istotne dla ówczesnych 
rydułtowików sprawy. Myślę o latach 50, 60, 70-tych i wszel-
kiego rodzaju rozgrywających się tu bardziej i mniej istotnych 
zebraniach, zjazdach, posiedzeniach, występach „Zorzy”, 
koncertach i nade wszystko zabawach tanecznych. Najwięk-

szy sezon i najbardziej ładny były w karnawale. Zabawy u 
Franicy miały wielkie wzięcie. To były popularne imprezy. 
Ludzie lubili się bawić, tańczyć, pobyć ze sobą, pogadać. 
Chcieli zapomnieć, choć na chwilę o wojennych przeżyciach i 
trudnej powojennej rzeczywistości. Przygrywały tu również 
bardzo ładnie zespoły muzyczne. Szczególnie popularny był 
zespół orkiestry Rudi Bergra „Tanero”. Grali bowiem pięknie, 
szczególnie wszystkie najnowsze szlagiery z radia Luxem-
burg. To było najbardziej słuchane radio w tych czasach ze 
względu na melodyjność muzyki, którą nadawali i którą moż-
na było nucić w odróżnieniu od dzisiejszych niby szlagierów i 
podrywała do tańca. „Tanero” miało właśnie tą melodię w 
programie przygrywając tańczącym. Myślę, że wśród wielu 
rydułtowików niezapomniane są wspomnienia o byciu na 
muzyce u Franicy w latach 50-80-tych. Jak już wspomniałam, 
szczególnie w okresie karnawału. Organizowały je szkolne 
komitety rodzicielskie, spółdzielnie, organizacje, straż pożar-
na, chóry i inne. Zabawy dostarczały im dochód. Również 
zakłady pracy urządzały zabawy dla swoich pracowników i 
nie tylko. Na sale wchodziło się głównym wejściem od ulicy 
za okazaniem biletu. Służby porządkowe czuwały. W garde-
robie zostawiało się okrycia. Sala i scena miały zawsze wy-
strój. Stoły na sali stały wokół ścian pod oknami. Przy stołach 
siedziało dziesięć, czasem więcej osób. Najczęściej więc szło 
się całą paczką. Orkiestra grała na udekorowanej scenie. W 
środku sali był parkiet do tańczenia. Na prawo były drzwi. Tu 
był korytarz, gdzie był ustawiony bufet, wejście do restaura-
cji, kuchni, ubikacji. W bufecie można było kupić napoje, 
jedzenie. Prowadzili je państwo Achtelikowie. Ciepłe dania 
można było zamawiać przez kelnera w kuchni. Jak już wspo-
mniałam, zabawy były bardzo popularne, szczególnie jak 
przygrywało „Tanero”. Pamiętam, że jak zaczęli grać prawie 
wszyscy od stołów zrywali się i ruszali na parkiet. Dodam 
jeszcze, że w „Tanero” grali samo młodzi, przystojnie chłop-
cy, którzy nawiązywali ze sceny kontakt mimiczny z tańczą-
cymi. Prym prowadził bardzo przystojny Rudi Berger, kieru-
jący zespołem. Oprócz tych zabaw karnawałowych odbywały 
się też tu inne zabawy. Duże powodzenie miały też zabawy 
weselne. A w tamtych latach bardzo dużo wesel organizowało 
zabawy taneczne. Po obiedzie orszaki weselne maszerowały z 
domów weselnych przez Rydułtowy do Franicy. Z dalsza do-
woziły gości bryczki - landauery. Później też auta. Kawę z 
kołaczem weselnym szykowano często na sali i częstowano 
wszystkich obecnych. Na kolacje wracano do domu a potem 
znowu na salę. Te zabawy też były bardzo huczne. Oprócz 
gości weselnych bywali zaproszeni na zabawę znajomi. Ba-
wiono się wesoło do późnych godzin nocnych. Tego rodzaju 
zabawy karnawałowe i weselne odbywały się też u Mańczy-
ka, Kowalskiego i na Bezuchowcu (ul. Raciborska). Ale naj-
bardziej znany był lokal u Franicy, bo usytuowany w centrum 
Rydułtów. Jak wspomniałam, ludzie mimo ciężkich warun-
ków życia lubili się bawić przy muzyce, przebywać ze sobą. 
Nabierali sił witalnych w trudnej rzeczywistości. Dziś gdy 
patrzę na Franicowiec odzywają się wspomnienia. W latach 
70., 80. w restauracji odbywały się też w sobotę dansingi. 
Przychodziła nie tylko młodzież. 
 

Jak odbywały się koncerty występu lub spektakle 
„Zorzy” sala też zawsze była pełna. Na parkiecie były usta-
wione rzędy krzeseł. Na wszelkiego rodzaju imprezach była 
służba porządkowa i strażacy. Można powiedzieć, że panował 
porządek, żadnej rozróby, bójek i zamieszek. Wieczorem i w 
nocy też nikt nie bał się iść nawet samotnie do domu. No cóż 
– „panta rei” – czas płynie. Ludzie, świat, obyczaje się zmie-
niają. 

Horacy 

CHCECIE TO WIERZCIE, CHCECIE NIE WIERZCIE... 



Wybory w Stowarzyszeniu „NOWSI” 

 25 marca 2017r.  odbyło się zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół „NOWSI” Rado-
szowy w Rydułtowach. Zebranie zostało poprzedzone Mszą 
św. w intencji żywych i zmarłych członków Klubu,  która zo-
stała odprawiona w kościele pw. św. Jacka w Radoszowach.  
 Ze względu na rozpoczęty remont budynku OSP w 
Radoszowach, zebranie odbyło się w domu parafialnym. Ze-
branie rozpoczął Prezes Klubu Michał Pierchała witając licz-
nie przybyłych członków Klubu oraz zaproszonych gości: 
Burmistrza Miasta Rydułtowy p. Kornelię Newy, jej z-cę p. 
Marcina Połomskiego, członka Zarządu Towarzystwa Miłośni-
ków Rydułtów p. Bogumiła Kosowskiego oraz ks. Proboszcza 
parafii pw. św. Jacka w Radoszowach –Romana Dobosiewi-
cza. Następnie Prezes poprosił wszystkich o powstanie 
i uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych członków Klu-
bu, a szczególnie zmarłego w styczniu wieloletniego członka 
Zarządu Klubu Romualda Fojcik. W dalszej kolejności 
kol. Michał Pierchała przedstawił zaproponowany przez Za-
rząd Klubu porządek zebrania, który został jednogłośnie przy-
jęty przez zebranych. W pierwszej kolejności wybrano prze-

wodniczącego zebrania, którym został Waldemar Skiba, człon-
ków poszczególnych komisji i sekretarza zebrania. Zapoznali-
śmy się również ze sprawozdaniami: Sekretarza Klubu z dzia-
łalności Klubu za rok 2016; Skarbnika Klubu z działalności 
finansowej oraz Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła wyni-
ki przeprowadzonej kontroli i wnioskowała o udzielenie Za-
rządowi Klubu absolutorium. Prezes Michał Pierchała dokonał 
podsumowania pracy Klubu za lata 2013-2016. Podkreślił, że 
Klub pozyskał wiele środków zadaniowych z UM Rydułtowy 
realizując zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki, sportu i 
rekreacji oraz profilaktyki uzależnień i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i narkomanii. Klub był organizatorem 

wielu 
imprez, 
które 
jedno-
czyły 
lokalne 
środo-
wisko: 
wy-
cieczki 
rowero-
we dba-
ły o 
rozwój 
fizyczny 
i zdro-

wotny ich uczestników oraz pozwalały na poznawanie cieka-
wostek przyrodniczo – historycznych naszego regionu, corocz-
nie byliśmy współorganizatorem festynu parafialnego w Rado-
szowach, uczestniczyliśmy w imprezach i spotkaniach organi-
zowanych przez Miasto Rydułtowy. 
 Kolega Michał Pierchała podziękował pani Burmistrz 
Kornelii Newy za udostępnienie Klubowi stałego lokum w 
budynku OSP w Radoszowach. Złożył również serdeczne po-
dziękowania stałym sponsorom Klubu: Firmie Medtur państwa 
Mazurkiewicz, piekarniom Państwa Opyd i Bobrzyk oraz Re-
stauracji „Murzynek” Państwa Rezner. 
 Następnie głos dyskusji głos zabrała Pani Burmistrz 
Kornelia Newy. Zaznaczyła, że coraz lepiej uświadamia sobie 
jaki ogrom dobrej pracy wykonywany jest przez Klub, jak 
dobrze prowadzone są finanse, że w trudnych czasach dla wie-
lu organizacji możemy pochwalić się dodatnim saldem. 
 Po głosowaniu w wyniku, którego udzielono Zarządowi 
absolutorium, rozpoczęto procedurę związaną z wyborem no-
wych władz Stowarzyszenia. W wyniku tajnego głosowania 
wyłoniono nowy skład Zarządu, który przedstawia się następu-
jąco: 
Michał Pierchała – Prezes, Krystyna Sładek – V-ce Prezes, 
Elżbieta Grabiniok – Skarbnik,  
Iwona Zielińska – Sekretarz, Grażyna Milczarek, Janusz Pęka-
ła i Stanisław 
Janosz – 
członkowie 
Zarządu. 
W skład Ko-
misji Rewi-
zyjnej weszły 
następujące 
osoby: Kazi-
mierz Rogala, 
Leon Hnida i 
Jerzy Kozik. 
Prezes Michał 
Pierchała 
podziękował 
w imieniu całego Zarządu za zaufanie jakim ich obdarzono. 
W trakcie podliczania głosów, dzięki prezentacji multimedial-
nej przygotowanej przez kol. Jerzego Koźlika, mieliśmy oka-
zję przypomnieć sobie wiele wspólnie spędzonych chwil. 
Na zebraniu została także wręczona kolejna Złota Odznaka 
„NOWSI”. Odznakę otrzymał długoletni prezes Klubu Michał 
Pierchała. Kolega Michał podziękował za to wyróżnienie i 
podzielił się wspomnieniami sprzed 20 lat, kiedy to został wy-
brany na Prezesa Klubu. 
 W wolnych głosach ponownie głos zabrała Burmistrz 
Miasta Rydułtowy Kornelia Newy, składając życzenia dal-
szych owocnych lat pracy. Podkreśliła, że prace Klubu ocenia 
bardzo wysoko, zaś tradycyjna „Wigilijka” jest wydarzeniem 
niespotykanym w innym miejscu. 
V-ce Burmistrz Marcin Połomski podziękował, że może być 
wśród klubowiczów. 
 Korzystając z okazji zapoznał zebranych z inwestycja-
mi jakie miasto w najbliższym czasie będzie realizowało na 
terenie Radoszów. 
 Zebranie zakończył Prezes Michał Pierchała. Złożył 
gratulacje wybranym członkom Zarządu oraz podziękował 
członkom wszystkich Komisji za pracę w trakcie zebrania. Na 
tym zebranie zakończono. 
 

Sekretarz zebrania 
Teresa Pękała 
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R y d u ł t o w s k i  

K l u b    B r y d ż a    S p o r t o w e g o 
 

z a p r a s z a  
 

na Wiosenny Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego  
o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy, który odbędzie się  

27 maja 2017 r. (sobota), o godz. 10:00 
w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”, ul. Strzelców Bytomskich 9 A. 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: mgraza56@gmail.com 
Lub telefonicznie: 665-411-841 do 25 maja. Wpisowe w wysokości 20,00 zł od pary 
płatne na miejscu. Na zwycięzców czekają puchary i atrakcyjne nagrody finanso-

we. Organizatorzy zapewniają bufet z napojami i przekąskami.  
Turniej jest współfinansowany przez Miasto Rydułtowy. 



KLUKA 377/10 Maja 2017 AKTUALNOŚCI 6 
 Małe i wielkie przygody przedszkolaków z Pla-
stusiowa 
 

Troszkę dawno nic tu o nas nie było, więc musicie 
koniecznie posłuchać. Jak pamiętacie w naszym przedszkolu 
realizujemy innowacje pedagogiczną z zakresu edukacji glo-
balnej „Spacer z Plastusiem przez świat”, w związku z tym 
odwiedziliśmy kilka bardzo ciekawych zakątków, byliśmy w 
Krainie Wiecznych Lodów, czyli na Arktyce, troszkę nam 
przymroziło, ale przygód było wiele! Dzieci robiły doświad-
czenia z wodą, poznały tamtejszy klimat, codzienne życie i 
zajęcia Eskimosów, a także żyjące w tych stronach zwierzęta. 
Największą frajdą była jednak Zimowa Olimpiada Sportowa 
na wesoło - "Raz, Dwa, Trzy, z Eskimosem baw się Ty". 
Dzieci "jeździły" na nartach, rzucały "śnieżkami" do celu, 
łowiły ryby, stąpały po połamanych krach, były wyścigi psich 
zaprzęgów, czy skoki na fokach do celu. Zabawy było co 
niemiara, a najważniejsze, że każdy się trochę poruszał.  

Na początku lutego zrobiliśmy sobie małą przerwę w 
podróżowaniu za sprawą balu karnawałowego w naszym 
przedszkolu. Jak co roku dzieci nie zawiodły w pomysłowo-
ści swoich przebrań. Zabawie i tańcom pod przewodnictwem 
wodzireja nie było końca. Karnawałowym, tanecznym jeszcze 
krokiem udaliśmy się w kolejną podróż tym razem do Hiszpa-
nii. Dzieci doskonale bawiły się podczas „La Tomaitna”, 
dzięki której pomidory nie mają dla naszych przedszkolaków 
żadnych tajemnic. Corrida z udziałem byczka Fernando była 
doskonałą okazją, aby nauczyć się kilku zwinnych ruchów 
Torreadorów. W czasie warsztatów tanecznych dzieci nau-
czyły się podstawowego kroku paso doble, a lekcja j. hiszpań-
skiego była okazją do nauki kilku przydatnych zwrotów. 

Z Hiszpanii wróciliśmy na pierwszy dzień wiosny. 
Pożegnaliśmy zimę segregując elementy naszej ekologicznej 
Marzanny do odpowiednich pojemników. Następnie witali-
śmy wiosnę wraz z dziećmi z innych przedszkoli na Rafie, 
wspólnie śpiewając i tańcząc.  

Jako, że wiosna na razie nie była zbyt ciepła, posta-
nowiliśmy troszkę się dogrzać. Tym razem wybraliśmy Afry-
kę. Dzieci poznały kolegę, który psoci i figluje zupełnie jak 
nasze przedszkolaki. Przy okazji wybrały się karawaną przez 
pustynię w poszukiwaniu oazy, pokonały labirynt by zdobyć 
skarb Faraona. Poznały roślinność tropikalnej dżungli, nau-
czyły się tańczyć i śpiewać jak prawdziwe afrykańskie ple-
mię. Żeby tego było mało wybrały się na wielką wyprawę, na 
Safari ,aby poznać najbardziej charakterystyczne gatunki 
zwierząt i roślin. Uff… było gorąco. 

Tradycyjnie odbył się u nas Konkurs Talentów, tym 
razem połączony z Pokazem Mody Światowej. Dzieci prezen-
towały swoje umiejętności, recytatorskie, nawet w gwarze 
śląskiej, taneczne, muzyczne, wokalne oraz plastyczne. Jeste-
śmy dumni z talentów naszych dzieci. W pokazie mody był 
przekrój z połowy świata – kilka hiszpanek, hawajka, fran-
cuzka, hinduska, japonka, pojawiły się przedstawicielki kon-
tynentu afrykańskiego, zagościł nawet meksykanin. Stroje 
były samodzielnie przygotowane przez dzieci i rodziców. 
Każdy uczestnik zarówno konkursu Mam Talent jak i Pokazu 
Mody Światowej otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upomi-
nek. 

Teraz poświęcamy się regionalnym tradycjom i zwy-
czajom związanymi ze Świętami Wielkanocnymi. Dzieci bra-
ły udział w warsztatach kreatywno – edukacyjnych, przybli-
żających specyfikę świąt oraz tradycji z nimi związanych, 
ponadto tworzyły pisanki, kraszanki ozdabiając gęsie jajka – 
wyszły pięknie! Kolejny już raz odbyła się u nas ”Palma” z 
rodzicami. Na sygnał wszyscy rozbiegli się do swoich sal, by 

rodzice mogli przygotować reprezentacyjną palmę wielkanoc-
ną dla grupy, z kolei dzieci w tym czasie, z niewielką pomocą 
nauczycielek wykonywały małe palmy dla siebie, kiedy skoń-
czyły, pomagały rodzicom. Palmy wyszły piękne, oczywiście 
nie udało się wyłonić jednego zwycięzcy – wygrali wszyscy! 
Następnie pobiegliśmy szukać Wielkanocnego Zajączka, jak 
zwykle uciekł, ale zostawił dla naszych przedszkolaków miłe 
upominki. Radości było wiele,  a teraz czas na kolejną wypra-
wę.  
Do zobaczenia!      

Nauczyciele z Plastusiowa 
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Krzyżówka nr 26 - MAJ 
 Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych ro-
gach utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania hasła na adres 
redakcji pocztą, e-mailem lub dostarczenia osobiście. Nazwiska 
wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania opublikujemy w  

Poziomo: 
1. 1. Dokucza latem 
2. Łęcka dla bliskich 
3. Relacja, przedstawienie 
4. Zabawka dla dziewczynki 
5. Tam remontują lub budują statki 
6. Im starsze tym lepsze 
7. Po naszemu babcia 
8. Włoski, np. na lotnisku 
9. Na czele spółdzielni 
10. Pierwiastek chemiczny o liczbie at. 34 stosowany do bar-
wienia szkła i emalii 
11. Tam możesz napić się piwa 
12. Walczy o zdrowe środowisko 
13. Może być ciekły, główny składnik powietrza (78% obj.) 
14. Pracuje w cylindrze 
15. Robi dziurki w bilecie 
16. Uciążliwy chwast 
17. Para do nitki 
18. Zwykły lub dziesiętny 
19. Kolega Lecha 
20. W parze z Alfą 
21. Dopisuje łakomczuchowi 
22. Przez niego do serca 
 
 

kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź czekamy do 25-05-2017!  
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki marcowej nadesłali: Alojzy Ja-
nosz, Barbara Błaszczok, Eugenia Bluszcz, Stefan Majer. Wszystkim 
wyróżnionym gratulujemy wiedzy! 
 

Pionowo: 
1. Tasiemki do wiązania np. zapaski 
2. Wyjątkowy urodzaj 
3. Niejeden na niebieskim niebie 
4. Jeden z wielu w pasiece 
5. Prusak, ale nie narodowość 
6. Dwoje na parkiecie 
7. Rzeka, potok, struga 
8. Glin u Mendelejewa 
9. Przebieg sprawy np. sądowej 
10. Mebel dla rezerwowych 
11. Rysunek na ciele 
12. Miejsce pracy woźnej 
13. Rośnie na zagonie 
14. Kruczkowski lub Niemczyk 
15. Wgłębienie w polu golfowym 
16. Jednostka oporu elektrycznego 
17. Cenne futro 
18. Wyjątkowy eksponat 
19. W przysłowiu „nie warta świeczki” 
20. Wyspa koralowa w kształcie pierścienia 
21. Trofeum złodzieja 
22. Imię Newerlego 
23. Przechowuje i handluje kradzionymi rzeczami 
24. … spod ciemnej gwiazdy 
25. Dziedziniec 
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Wieści z desek teatru 
 
 Teatralny maj 2017 rozpoczniemy od niezwykłego 
koncertu. Już 6 maja na sali teatralnej Rydułtowskiego Cen-
trum Kultury „Feniks” odbędzie się koncert „Przyjaciele i 
My” z okazji 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych w Rydułtowach. W programie występy 
podopiecznych stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Zgro-
madzona publika będzie miała także okazję wysłuchać kon-
certu duetu Kola i Jula oraz znanego i lubianego zespołu 
B.A.R. Koncert poprzedzi Msza Święta w Kościele p.w. św. 
Jerzego w Rydułtowach.   
 Z kolei 19 maja uczniowie Szkoły Muzycznej im. 
Pawła Świętego w Rydułtowach zapraszają na koncert 
„Muzyka filmowa i bajkowa”. Występ podopiecznych naszej 
Szkoły Muzycznej gwarantuje zawsze wysoki poziom. Emo-

cje gwarantowa-
ne! 
 Z okazji 
Dnia Matki Przed-
szkolaki z Przed-
szkola „Pod Nut-
ką” przygotowały 
dla swych rodzi-
ców niezwykły 
spektakl. 25 maja 
zaprezentują 
spektakl dla Ma-
my i Taty pod 
nazwą: 
„Spotkanie ba-
jek”. Myślę, że 
występ przygoto-
wany przez przed-
szkolaków zainte-
resuje nie tylko 
rodziców, ale i 
postronni miesz-
kańcy Rydułtów 
spędzą mile czas 

podziwiając umiejętności sceniczne naszych rydułtowskich 
pociech.  
28 maja koneserów kultury wyższej czeka nie lada atrakcja. 
W tym bowiem dniu na deskach sali teatralnej wystawiony 
zostanie wodewil po śląsku „Zolyty”. Jest to przedstawienie 
na kanwie „Ożenku” Mikołaja Gogola w wykonaniu artystów 
z Teatru Górnośląskiego”.  
 Miesiąc zakończy przedstawienie dla dzieci 
„Królewna Śnieżka”, które 29 maja wystawią dla nas seniorzy 
zrzeszeni w Zespole Teatralnym „Młodzi duchem” Wodzi-
sławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
 Redakcja Miesięcznika „Kluka” serdecznie zaprasza 
na wszystkie przedstawienia. 

Łukasz Majer 

Filmowy maj w RCK "Feniks" 
 

Majową ofertę Rydułtowskiego Centrum Kultury 
"Feniks" otwierają seanse Pięknej i bestii     (1-4.05.) – film 
jest aktorskim remakiem animowanego filmu Disneya z 1991 
roku o tym samym tytule. W rolach głównych Emma Watson 
(najbardziej znana z serii filmów o Harrym Potterze) oraz 
Dan Stevens (Downton Abbey). 

W repertuarze kinowym RCK ponadto: Ghost in the 
Shell (1-4.05.) - amerykański film akcji science fiction ba-
zujący na japońskiej mandze ze Scarlett Johansson w roli 
głównej (Między słowami, Wszystko gra, Wyspa, Vicki Cristi-
na Barcelona); Wybawienie (5-7.05.) – skandynawski 
kryminał będący zwieńczeniem trylogii, na którą składają się 
również filmy: Kobieta w klatce i Zabójcy bażantów; Bikini 
Blue (8-11.05.) – polsko-brytyjski dramat z Tomaszem Kotem 
w roli głównej; Ostatnia klątwa (15-18.05.) – horror produk-
cji amerykańskiej; Szatan kazał tańczyć (19-21.05.) - 
koprodukcja polsko-holenderska w reżyserii Katarzyny 
Rosłaniec; Chata (22-25.05.) - dramat produkcji 
amerykańskiej (w rolach głównych Sam Worthington i Octa-
via Spencer).; Gwiazdy (26-28.05.) - polski film w reżyserii 
Jana Kidawy-Błońskiego z elementami biografii Jana Bana-
sia, reprezentanta kadry narodowej w piłce nożnej za czasów 
Kazimierza Górskiego (w rolach głównych Mateusz 
Kościukiewicz i Sebastian Fabijański); Strażnicy Galaktyki 2 
(26-28.05. w technologii 3D oraz 29-31.05. w technologii 
2D). 

W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego prze-
widziano projekcje 2 filmów: Mr. Gaga (10.05.) - opowiada-
jącego historię izraelskiego choreografa Ohada Naharina, 
który stworzył własny język tańca - GaGa oraz Klient (24.05.) 
- dramatu produkcji irańskiej. 

Bardzo ciekawą inicjatywą jest "Weekend z Davidem 
Lynchem" – w związku ze światową premierą trzeciego se-
zonu kultowego serialu Twin Peaks, na tydzień przed tym 
wydarzeniem, RCK przypomni 3 filmy tego najbardziej 
amerykańskiego z amerykańskich reżyserów: 
* Miasteczko Twin Peaks. Ogniu krocz za mną (12.05.) - pre-

quel serialu Miasteczko Twin Peaks, opowiadający o 
wydarzeniach prowadzących do zabójstwa Laury Palmer. 
Oprócz emisji samego filmu RCK zaprezentuje również 
dodatkowe, niepublikowane sceny; 

* Zagubiona autostrada (13.05.) - jeden z najbardziej 
"pokręconych" i najtrudniejszych tytułów, jaki kiedykol-
wiek wyszedł spod ręki reżysera. Film jest pozbawiony 
chronologii w przedstawianiu wydarzeń, a widz zamiast 
wprost opowiedzianej historii znajduje rozsypane fabu-
larne puzzle, które następnie trzeba ułożyć; 

* Głowa do wycierania (14.05.) - pełnometrażowy debiut 
Davida Lyncha, który powstawał z przerwami przez pięć 
lat, a został ukończony dzięki pomocy przyjaciół i mozol-
nym pozyskiwaniu funduszy. Obraz szybko uzyskał sta-
tus kultowego, a reżyser otrzymał od George'a Lucasa 
(zachwyconego tym filmem) propozycję wyreżyser-
owania VI epizodu Gwiezdnych Wojen, tj. Powrotu Jedi. 

Oprócz emisji ww. filmów "gratką" dla miłośników talentu 
reżysera będzie emisja serii krótkich metraży Davida Lyncha. 

Dla osób preferujących "lżejsze" kino RCK oferuje 
holenderski film familijny Pan Żaba (12-18.05.). 

RCK nie zapomina również o najmłodszych 
widzach, dla których przewidziano animacje: Dzieciak rządzi 
(5-11.05.), Riko prawie bocian (19-21.05. w technologii 3D 
oraz 22-25.05. w technologii 2D), Dudi: Cała naprzód (26-
31.05.). 

Kinoman 
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Kwietniowe wyniki Naprzodu Rydułtowy 

94 lata temu… 
 
24 kwietnia 1923 roku. Dla sportowców i działaczy z 

Rydułtów jest to data pamiętna. W tym bowiem dniu założo-
ny został klub piłkarski o nazwie KS „Naprzód 23” Rydułto-
wy. Pierwsze zebranie inauguracyjne odbyło się w sali u p. 
Palki (w byłej „Milusi”). 
  
 Klub piłkarski nie był w Rydułtowach pierwszą orga-

nizacją sportową. W 1920 roku działało już Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”. W Niewiadomiu od 1920 roku działał 
już piłkarski klub o nazwie „Polonia”. Skoro sięgamy do hi-
storii sportu w Rydułtowach, należałoby przypomnieć rok 
1920, gdy na rynku wg. kronik odbył się pierwszy w Rydułto-
wach mecz piłkarski wojsk utrzymujących porządek na tere-
nach objętych plebiscytem. Były to reprezentacje Szkotów i 
Włochów. Dla mieszkańców była to nie lada sensacja.  

 
Wróćmy jednak do naszego klubu  KS „Naprzód 

23”. Jego założycielami byli między innymi: pp. Brunon Ku-
bina, Paweł Święty, Franciszek Bań-
czyk, Wilhelm Klimanek, Karol Sachs, 
Piotr Kubiak, Emanuel Szymiczek, 
Emanuel Zdrzałek i Franciszek Głom-
bica. 
 
Pierwszy skład Zarządu tworzyli: Fran-
ciszek Bańczyk – Prezes, Paweł Przy-
była – Sekretarz i Emanuel Zdrzałek – 
Skarbnik. Trenerem został Brunon Ku-
bina. Podczas kolejnych zebrań zapro-
ponowano przyjęcie nazwy klubu. Pa-
dały wówczas propozycje takie jak 
„Orzeł” lub „Kościuszko”. W drodze 
głosowania nazwy te nie zostały jednak 
przyjęte. Większe spory dotyczyły 
barw klubu. Większość ówczesnych 
klubów miała barwy biało-czerwone. 
Zarząd klubu nie chciał przyjąć kolo-
rów klubowych takich jak wszyscy 
inni. Po kilku kolejnych zebraniach 
zdecydowano się na kolory żółto-
czarne – żółte koszulki i czarne spoden-
ki. Na koszulkach zaproponowano 
czarne podłużne pasy, na wzór najlep-
szej wówczas w Europie drużyny 
„Sparty” z Pragi. Zarząd klubu swą 
siedzibę miał we wspomnianej sali p. 
Palki. Tam też piłkarze się przebierali i 
na mecz maszerowali na ul. Pszowską, 
gdzie przed granicą z Pszowem po le-
wej stronie było boisko.  
 
Dopiero po kilku latach otrzymano 
zezwolenie na budowę boiska piłkar-
skiego na terenie kopalni przy szybach 
„Karol I” i „Karol II”, przy obecnej ul. 
Bema. Tam też powstały korty teniso-
we, ale to już dalsza historia rydułtow-
skiego sportu, którą postaram się opisać 
na podstawie kroniki pana Józefa Stro-
kocza – historyka, który spisał wszyst-
kie dziedziny rydułtowskiego sportu.  

 

Stanisław Brzęczek 
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Kartka z kalendarza – maj 

- 2 maja obchodzimy Dzień Flagi  

- 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka i Hut-
nika  

- 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza  

- 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 

 - 26 maja obchodzimy Dzień Matki  

- w 1506 roku zmarł włoski żeglarz Krzysztof Kolumb, od-
krywca ameryki  

- w 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 Maja 

 - w 1844 roku Samuel Morse nadał pierwszy w historii tele-
gram  

- w 1919 roku zmarł w Raciborzu Karol Miarka, patron ry-
dułtowskiej SP-1  

- w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła - Papież  

- w 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie pod przywódz-
twem Wojciecha Korfantego  

- w 1921 roku w czasie III Powstania doszło do najbardziej 
znanej bitwy o górę św. Anny  

- w 1944 roku 2 Korpus Wojska Polskiego zdobywa Monte 
Cassino  

- w 1945 roku podpisano bezwarunkowy akt kapitulacji w 
Berlinie  

- w 1945 roku miało miejsce zdobycie Berlina przez wojsko 
radzieckie i 1 Armię Wojska Polskiego. W zdobyciu Berlina 
brał udział plut. Antoni Waller z Rydułtów  

- w 1956 roku w Warszawie uruchomiono pierwszy ośrodek 
telewizyjny w Polsce.  

- w 1990 roku rozwiązano w Polsce MO i SB, zastępując je 
Policją i UOP  

- w 1992 roku ukazała się pierwsza niezależna rydułtowska 
gazeta „Goniec Rydułtowski”  

- w 1995 roku w kinie „Wawel” (obecnie „Świeżyzna”) odbył 
się występ Marka Grechuty, który przyjechał na zaproszenie 
TMR-u  

- w 1995 roku Rydułtowy brały udział w Turnieju Miast i 
Gmin zajmując pierwsze miejsce  

- w 1999 roku został powołany Zarząd Gospodarki Komunal-
nej Rydułtowy  

- pierwszym dyrektorem został p. Jerzy Salwiczek  

- w 2001 roku zmarł Honorowy Obywatel Rydułtów dr Leo-
pold Walla - autor książki o Rydułtowach w języku niemiec-
kim  

- w 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. Z tej oka-
zji na rynku odbył się szereg imprez dla mieszkańców miasta  

- w 2008 roku została uruchomiona strefa rozwoju małej 
przedsiębiorczości przy ul. Marcina Strzody i ul. Orlovskiej - 
w 2009 roku została otwarta „Galeria Sztuki” przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 

 - w 2011 roku kapitan Robert Grzybek kombatant Armii 
Krajowej został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”  

Stanisław Brzęczek 

 
Goście galerii Złote Grabie mogli przeżyć Deja 
Vu 
 

Dzień dobry, w załącznikach przesyłam zdjęcia z 
wernisażu, a poniżej relacja autorstwa Jakuba Kempe z kl. Ic 
z Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Ry-
dułtowach: 

Dnia 6 kwietnia w galerii sztuki "Złote grabie" miało 

miejsce otwarcie wystawy uczniów Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. Wystawa zo-
stała zatytułowana "Deja Vu" ze względu na charakter prac, 
które nawiązują do znanych dzieł jak np. "Mona Lisa" czy 
"Krzyk". Otwarcie rozpoczęło się krótką przemową uczniów 
oraz występem wokalnym Zuzanny Ryś, następnie goście 
przystąpili do oglądania obrazów. Podczas wernisażu można 
było również skosztować wypieków przygotowanych przez 
uczniów. Pracę zostały wykonane przez uczniów klas kultu-
ralno-medialnych I oraz II pod kierunkiem p. Anny Miguły. 

Organizatorem 
jest klasa I c 
wraz z prowa-
dzącą p. Mag-
daleną Wadas. 
Wystawę bę-
dzie można 
oglądać do 28 
kwietnia 2017 
r. 

 
Jakub Kempe 
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W domu wybuchł pożar. Wszyscy wybiegli na ze-
wnątrz i czekają na straż pożarną. Żona mówi do 
męża: 
- Nie ma tego złego... Po raz pierwszy od 10 lat 
wyszliśmy gdzieś razem. 
 
Matka pyta syna: 
- Co przerabialiście dziś na chemii? 
- Materiały wybuchowe. 
- Nauczycielka zadała coś do domu? 
- Nie zdążyła... 
 
Ludożercy segregują złapanych białych: 
- Zdrowy? 
- Zdrowy. 
- Na mięso! Następny. 
- Zdrowy? 
- Zdrowy. 
- Na mięso! Następny. 
- Zdrowy? 
- Chory. 
- Na co? 
- Na cukrzycę. 
- Na kompot! 
 
Miś pyta zająca: 
- Ile ważysz? 
- 50 kg. 
- Nie no, zając, bez jaj... 
- A bez jaj to ze 30 kg. 
 
Strażak ratuje staruszkę z płonącego mieszkania.  
- Proszę zacisnąć zęby!- krzyczy znosząc ja w dół 
po drabinie. 
 - W takim razie musimy wrócić na górę, zostały 
na półce w łazience!  
 
Ciemna noc. Wybucha pożar, strażacy uwijają się 
jak w ukropie. Gdy akcja powoli się kończy do 
dowódcy podchodzi mężczyzna i pyta o jej prze-
bieg.  
- Niestety dwóch strażaków nie wyszło z obiektu a 
sześciu jest ciężko poparzonych. Ale jest i dobra 
wiadomość: udało się wydobyć 16 osób, które są 
właśnie reanimowane.  
-J ak to szesnaście? - pyta zdziwiony - przecież 
był tylko portier?  
- A właściwie kim pan jest?  
- Kierownikiem tego zakładu pogrzebowego.  
 

Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne! Część 1 
Psychoterapeutka Julie Hanks, która jest właścicielką stro-

ny WasatchFamilyTherapy.com, zadała pytanie swoim kole-
gom po fachu, w jaki sposób na co dzień dbają o swoje zdrowie 
psychiczne. Poniżej znajdziemy ciekawe podpowiedzi specjali-
stów, jak właściwie należałoby o nie zadbać.  Warto z nich 
wybrać choć kilka sposobów nam odpowiadających i wprowa-
dzić je w swoje życie. W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w 
większych i dużych miastach, ludzie prowadzą bardzo szybki 
tryb życia. Na szczęście coraz więcej osób zaczyna dbać o swo-
je zdrowie fizyczne, jednak zbyt często zapominamy przy tym 
o równie ważnym zdrowiu psychicznym. Oto przykładowe 
sposoby: 

1. Żyj tu i teraz, nie myśl o tym co było i będzie.  
„Ćwiczę uważność, zadając sobie pytania: Gdzie jestem? 

Co słyszę? Co czuję? Jaki to smak? Jaki zapach? Co 
widzę?”  Natalie Robinson Garfield  

„Na 20 minut dziennie uciekam od świata, żeby cieszyć się 
ciszą i spokojem.”  Deborah Serani  

2. Dużo się śmiej.  
„Staram się często śmiać.” Ashley Bretting  
„Razem z żoną raz w tygodniu idziemy na komedię do ki-

na.” Stacey Kinney  
3. Każdego dnia ciesz się, raduj i dobrze baw.  
„Codziennie zadaję sobie pytanie: „Czy ja się dzisiaj do-

brze bawiłam?”. Jeśli nie, staram się to nadrobić za-
nim skończy się dzień.” Natalie Robinson Garfield  

„Czerpię radość z fotografowania, malowania i wyrobu 
biżuterii.” Stacey Brown  

4. Pozwól sobie czasem na bycie dużym dzieckiem. 
„Kontaktuję się z moim wewnętrznym dzieckiem poprzez 

kolorowanie kredkami i malowanie farbami.” Ashley 
Bretting  

„Spędzam czas ze zwierzętami i dziećmi. Bezwarunkowa, 
czysta miłość i uczucie tych stworzeń uspokaja moją 
duszę.” Nancy Irwin 

5.  Wysypiaj się.  
„Ważne są dla mnie drzemki w niedzielne popołudnia. 

Każdej nocy śpię przynajmniej 8 godzin.” Stephanie 
Moulton Sarkis  

6. Zrelaksuj się, odstresuj i odpoczywaj.  
„Kocham wakacje na Kostaryce.” Amy E. Keller 
„Podróże są moim lekarstwem na stres.” Karen Sherman  
7. Spędzaj więcej czasu na łonie natury. 
„Uwielbiam spędzać czas na spacerach po lesie lub słu-

chaniu ćwierkania ptaków.” Sujatha Ramakrishna  
„Pracuję w biurze, ale zawsze po pracy spaceruję po par-

ku lub po plaży.” Nancy B. Irwin 
8. Wprowadź do swojego życia więcej ruchu. 
„Mam dwa labradory, biegam z nimi przez godzinę dzien-

nie.” Regina Jasne 
„Tańczę salsę z moim partnerem dwa razy w tygodniu.” 

Amy E. Keller 
9. Nie rozmyślaj.  
„Jeżdżę do pracy na rowerze. To mi gwarantuje, że przy-

jeżdżam zrelaksowany i spokojny, bardzo zrelaksowa-
ny i spokojny. Po drodze bowiem wsłuchuję się w 
śpiew ptaków, czuję wiatr, widzę zieleń.” Sally Palaian  

10. Bądź altruistą, zadbaj o siebie.  
„Uwielbiam pedicure i kąpiele z hydromasażem.” Ashley 

Bretting  
Małgorzata Wanat, 

Za http://zwierciadlo.pl 

 
 

Humor, humor, humor!!! 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
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Życie bez barier - daj sobie pomóc 
 

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu osoby niepełnospraw-
ne były zepchnięte poza margines życia społecznego. Nie 
było mowy o protestach, składaniu postulatów i rozmowach 
ze stroną rządową o poprawie systemu wsparcia osób do-
tkniętych niepełnosprawnością. Z biegiem czasu zaczęliśmy 
coraz głośniej mówić o sprawach dotąd przemilczanych. Ste-
reotypowe myślenie, że rodzinie z dzieckiem niełnospraw-
nym należy współczuć odchodzi w zapomnienie. 

W niniejszym numerze  Kluki chciałabym poruszać 
temat niepełnosprawności. Dookoła nas żyje przecież tylu 
niepełnosprawnych. Nieednokrotnie są to osoby, które potre-
bują wsparcia, nie zawsze jednak wiedzą, gdzie udać się po 
pomoc. Nie znają swoich praw. 

Mam ogromną nadzieję, że chociaż odrobinę uda 
nam się pomóc, podpowiedzieć czy po prostu przypomnieć o 
tym, jakie mają prawa osoby borykające się na codzień ze 
swoją odmiennością. 
W artykule tym chciałabym poruszyć temat opieki nad osobą 
niepełnosprawną. 
 
Jak to wygląda w świetle prawa? 

Dla wielu osób wiadomością niezwykle druzgocącą 
jest niewątpliwie fakt, że jeden z członków rodziny będzie 
wymagał długoterminowej opieki. W obliczu takiej sytuacji 
często staemy się bezradni. Zadajemy sobe pytanie czy damy 
radę, czy wystarczy nam sił i samozaparcia? 

Już na samym początku powinniśmy zadbać o zała-
twienie naszemu bliskiemu orzeczenia o niepełnosprawności, 
które jest dokumentem niezdbędnym podczas ubiegania się o 
wszelkiego rodzaju zasiłki. Mowa tutaj między innymi o za-
siłku pielęgnacyjnym, świadczeniach piniężnych z pomocy 
społecznej czy też korzystaniu z karty parkingowej. 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydają 
powiatowe bądź wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności. 

Najbliższy powiatowy Zespół funkcjonuje na parte-
rze budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 
przy ul. Pszowskiej 92 a (tuż obok Wydziału Komunikacji i 
Transportu – w pomieszczeniach po byłych Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej). Budynek ten pozbawiony jest barier archi-
tektonicznych, dlatego też osoby niepełnosprawne mogą z 
dużą swobodą korzystać ze świadczonych usług. 
Telefon do Zespołu:  32 412 09 67 

Osoby ubiegające się o orzeczenie powinny złożyć nastę-
pujące dokumenty: 

- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności 
(dla osoby do 16 roku życia)   lub o stopniu niepeł-
nosparwności (dla osoby powyżej 16 roku życia) 

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla 
potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 
(wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed 
dniem złożenia wniosku),   

- dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, kon-
sultacje specjalistyczne, karty informacyjne z poby-
tów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć 

w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kse-
rokopie dokumentu może również uwierzytelnić 
(poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik 
Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do 
wglądu oryginał. 

 
Wniosek o wydanie orzeczenia można pobrać: 
http://www.bip.powiatwodzislawski.pl/res/serwisy/
pliki/14032574?version=1.0 
http://www.bip.powiatwodzislawski.pl/res/serwisy/
pliki/14032601?version=1.0 
 

Wsparcie finansowe to kolejna sprawa, o której war-
to tutaj przypomnieć. 

Opieka nad niepełnosprawnym wymaga nie tylko 
wysiłku ze strony emocjonalnej i fizycznej. Jest również 
kosztowna. 

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie 
finansowe z pomocy społecznej. 

Istnieją dwa rodzaje świadczeń, których celem jest 
częściowe pokrycie kosztów opieki nad osobą chorą. 
Pierwszym jest dodatek pielęgnacyjny. Jest to świadczenie 
wypłacane przez ZUS i przysługuje osobom, które mają 
uprawnienia do emerytury lub renty pod warunkiem niezdol-
ności do pracy bądź niezdolności do samodzielnej egzysten-
cji. 

Osoby po 75 roku życia otrzymują takie świadczenie 
z urzędu. Młodsze osoby muszą wystąpić ze stosownym 
wnioskiem i dołączyć do niego orzeczenia Lekarza Orzeczni-
ka ZUS o niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji. 

Drugim świadczeniem jest zasiłek pielęgnacyjny, 
który wyłacany jest przez ośrodek pomocy społecznej lub 
urzędu miasta czy gminy. 

Świadczenie to przyznawane jest w celu częściowe-
go pokrycia wydatków związanych z opieką i pomocą innej 
osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzysten-
cji. 

W przypadku rezygnacji z pracy zawodowej z powo-
du konieczności zapewnienia opieki członkowi rodziny - 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. 

W następnym numerze Kluki postaramy się naświe-
tlić kolejne tematy istotne dla osób niepełnosprawnych. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań zapraszamy do 
kontaktu: 

 
poradyzyciempisane@wp.pl 

 
Anna Głowacka 

 
 

PORADY ŻYCIEM PISANE... 

Układanie parkietów. 
 Cyklinowanie starych 
 podłóg po farbie oraz  

schodów 
Tel. 4578293 kom.  

797122166  

30-letnia praktyka! 
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XXXI Sesja Rady Miasta 

W czwartek 
27 kwietnia 
na sali ob-
rad Urzędu 
Miasta Ry-
dułtowy 
odbyła się 
XXXI Sesja 
Rady Mia-
sta. Na Sesji 
podjęto 
wiele waż-
nych decy-
zji dotyczą-

cych życia naszego miasta. Jednym z punktów obrad było 
przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Rydułto-
wy na lata 2017 -2020 z uwzględnieniem perspektywy do 
roku 2024. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przyjęto 
także 
uchwałę 
w sprawie 
podjęcia 
przez 
Rząd RP 
skutecz-
nych dzia-
łań na 
poprawę 
jakości 
powietrza 
w Polsce. 
Uchwała 
została 
przyjęta, przy jednym głosie „przeciw”. Na Sesji Radnym 
został również przedstawiony nowy Dyrektor Zakładu Gospo-
darki Komunalnej, pan Krzysztof Kisiel, który wcześniej z 
sukcesami pełnił funkcję Prezesa Rydułtowskiego Parku 
Przedsiębiorczości. Warto zaznaczyć, że w okresie sprawo-
wania swojej funkcji zarówno RPP jak i jej Prezes byli wielo-
krotnie wyróżniani i stawiani za wzór dla tego typu przedsię-
wzięć w innych miastach. Obowiązki Krzysztofa Kisiela w 
RPP przejmie pani Joanna Gola. Na Sesji Radni podjęli rów-
nież uchwałę o powołaniu Komisji ds. Odznaczeń. Jej powo-
łanie ma związek z obchodzonym w tym roku 25-leciem od-
zyskania samorządności Miasta Rydułtowy. Celem działania 
Komisji będzie wyłonienie osób szczególnie zasłużonych dla 
Miasta, którym mogłoby zostać przyznane odznaczenie pań-
stwowe. 

Łukasz Majer 
 
 

Psiaki szukają  domu! 
 
 Redakcja gazety „Kluka” już od kilku miesięcy współ-
pracuje z  stowarzyszeniem na rzecz zwierząt „Psy, Koty              
i My”. Co miesiąc na naszych łamach prezentujemy zdjęcia 
czworonożnych pupili, które z różnych względów straciły 
swój dom i czekają na adopcję. Wszelkie osoby, które chcia-
łyby przygarnąć psiaka proszone są o kontakt z wodzisław-
skim stowarzyszeniem pod numerem: 605109891. Co ważne, 
adopcja jest bezpłatna, a dodatkowo finansowane jest również 
chipowanie, szczepienie, odrobaczanie i kastracja/sterylizacja 
przygarniętego czworonoga. Serdecznie zachęcam wszyst-
kich, którzy mają warunki do utrzymania naszych „braci 
mniejszych”  i chcieliby przygarnąć któregoś do siebie by się 

nie wahali! 
Łukasz Majer 

 
 

Benia 
 
 

Fiona 

 

 
Lusia 
 
 

 
 
 
 

Diego 
 
 
 

 
 
 
 

Łosiek 
 
 

 
 

 
Oczko 

 
 
 

 
 
 
 
Gobuś 
 
 
 

 
 
 

Oskar 
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Fotorelacja z imprezy „Miłośnicy z Ciaprokami 
Kobietom Niezwykłym” 

Foto: Łukasz Majer i Bernadeta Oślizły 

Gala „Kobieta Niezwykła” 
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Gala „Kobieta Niezwykła” 
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Gala „Kobieta Niezwykła” 
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Skalniacy  w Bułgarii  

 
Od 20 do 24 marca reprezentacja uczniów i nauczy-

cieli LO im. Noblistów Polskich z Rydułtów przebywała w 
niewielkiej bułgarskiej miejscowości Chelopech. Wizyta ta 
związana była  z realizacją projektu Erasmus + HEALTHY 
MINDS FOR HAPPY LIVES  2016-2018. Po spotkaniu nau-
czycieli w Rydultowach, było to drugie spotkanie projektowe 
podczas którego uczestnicy próbowali znaleźć swój sposób na 
stres. Program spotkania, oprócz zwiedzania i poznawania 
okolicy, tamtejszych zwyczajów, tradycji oraz kultury, bogaty 

był w przeróżne warsztaty przygotowane przez gospodarzy 
oraz gości. Mogliśmy spróbować między innymi  tworzenia 
manadali i wykonywania tradycjnych bułgarskich laleczek 
(martenica). Goście przyjechali do Bułgarii z propozycjami 
walki z niekorzystnym stresem poprzez taniec, samodzielne 
wykonywanie makaronu (oczywiście włoskiego!), ćwiczenia 
relaksacyjne czy przywołujące beztroskie dzieciństwo lepie-
nie z plasteliny. Nauczyciele mieli dodatkowo okazję nauczyć 
się nowego narzędzia do tworzenia lekcji oraz wirtualnych 
klas czyli Edmodo. Dzięki pobytowi w szkole naszych part-
nerów poznaliśmy realia bułgarskiej szkoły średniej, tyle że 
prywatnej, bo taką jest szkoła w Chelopech. Różni się ona od 
naszych szkół nie tylko tym że rodzice płacą za naukę swoich 
dzieci. Żyby zostać uczniem szkoły należy zdać egzamin 
wstępny z matematyki i bułgarskiego. Pierwszy rok to przede 
wszystkim angielski –24 godziny tygodniowo! Po takiej daw-
ce języka kolejne dwa lata to nauka innych przedmiotów … 
po angielsku. To co nas zachwyciło to piękne widoki za ok-
nem (Chelopech to miejsce  otoczone górami) oraz …otwarte 
wi-fi dla uczniów. Wróciliśmy do swoich obowiązków pełni 
pozytywnych emocji i wrażeń z nową energią do dalszej pra-
cy projektowej. Przed nami wiele zadań i kolejne spotkanie, 
tym razem w niedalekiej Słowacji.  

Monika Brych – koordynator proejktu 

 
 
Rydułtowskie Liceum zwyciężyło w ogólnopol-
skim konkursie 
 
 Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich 
w Rydułtowach, jako jedna z prawie 2000 instytucji w kraju, 
zaangażowała się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 
organizując dla uczniów  różne działania mające na celu 
zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej bezpiecznego korzy-
stania z Internetu i walki z cyberprzemocą. Wśród naszych 
działań były warsztaty plastyczne, zajęcia z informatyki, lek-

cje interaktywne lekcje języka angielskiego, lekcje wycho-
wawcze - wszystko związane z bezpiecznym Internetem. Do-
datkowo zorganizowaliśmy również Dzień Gier Planszowych 
pod hasłem OFFLINE TEŻ MOŻNA GRAĆ oraz spotkanie z 
odnoszącym sukcesy twórcą gier planszowych Adamem Ka-
łużą.  Ponadto przygotowaliśmy materiały dla szkół gimna-
zjalnych w naszej okolicy które wysłane zostały do szkół w 
specjalnym newsletterze. Zwieńczeniem działań było wysła-
nie sprawozdania do organizatora DBI którym jest Polskie 
Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i 
Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Da-
jemy Dzieciom Siłę. Dziś ogłoszone zostały wyniki konkursu. 
Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w konkursie na najciekawszą 
inicjatywę DBI 2017. Tym samym otrzymamy  nagrodę w 
postaci Monitora Touchscreen, ufundowanego przez główne-
go partnera obchodów DBI  Fundację Orange. Sukces jest o 
tyle znaczący że konkurencja była spora - I miejsce zdobyli-
śmy spośród 589 zgłoszeń.  
 

Monika Brych 
 
Koncert charytatywny dla Filipka 

 
Niedziela 9 kwietnia bieżącego roku na długo zapad-

nie w naszej pamięci. Koncert Charytatywny zorganizowany 
dla małego Filipka Nowaka (Fifi) przyciągnął wielu ludzi, 
którzy byli gotowi nieść pomoc. Choruje On m.in. na niedo-
bór alfa 1-antytrypsyny homozygoty ZZ. Filipowi grozi prze-
szczep wątroby, a dodatkowo jest poddawany drogiej rehabi-
litacji. 

 
Koncert został zrealizowany w ramach kampanii 

Światozmieniacze, jako jedno z pierwszych, dużych zadań 
mających na celu zmienić nasz świat na lepsze. Razem ze 
Stowarzyszeniem Moje Miasto postanowiliśmy zmienić choć 
trochę na lepsze życie małego Filipa, który tego dnia obcho-
dził również swoje urodziny. 

 
Akcję i koncert uświetniły swoimi występami wspa-

niali twórcy, którzy również chcieli wesprzeć małego Fifi. 
Dziewczynki 60+, Orkiestra Dobroczynna pod przewodnic-
twem p. Tężyckiego, zespół Czelodka pod przewodnictwem 
p. Jakubiec, a także grupa pięściarzy Skorupa Team i zespół 
Clumsy Warlocks, dały wspaniały pokaz swoich umiejętno-
ści. Grupy te przekazały rękawice i płyty na licytację z któ-
rych dochód, podobnie jak z całego wydarzenia, zostanie 
przekazany na leczenie Filipa. 

 
Podczas występów można było uczestniczyć w kier-

maszu przedświątecznym, podziwiać wspaniałe dzieła Piko-
tek, oglądać wystawy związane z tradycjami śląskimi, a także 
spróbować pysznych, domowych wypieków. Można było 
także zakupić specjalną „cegiełkę, a nawet zapoznać się z 
rymami młodych, pełnych pasji twórców ekipy Rymem Pisa-
ne. 

 
Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się 

przyjść i wesprzeć nas i przede wszystkim Filipka w tak waż-
nej akcji, która przyczyniła się do ratowanie jego zdrowia. 
Wspólnymi siłami (bez licytacji, które odbędą się niebawem i 
do których zapraszamy) zebraliśmy 1143 zł. Kwota zostanie 
przekazana małemu Filipkowi! Każdy z nas może być Świa-
tozmieniaczem! Wystarczy tylko nie być obojętnym na dru-
giego człowieka i otworzyć nasze serca na pomoc. 

 
CZUWAJ! 

dh. Alicja Wdzienczny 
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V Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława  
Prudla w Lyskach 

 
23 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum im. mjr pil. Anto-

niego Tomiczka w Lyskach odbył się V Konkurs Pieśni Chó-
ralnej im. Czesława Prudla, który od 3 lat ma charakter mię-
dzynarodowy. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy 
Lyski.  

Konkurs ma na celu upamiętnienie Czesława Prudla, 
wybitnego kompozytora, autora pieśni, piosenek i hymnów, a 
także twórcę i propagatora terapii słowno - muzycznej. W 
tegorocznej edycji konkursu wzięło udział  12 chórów. Jury 
konkursu w składzie prof. nadzw. dr hab. Jacek Glenc, dr. 
hab. Joanna Glenc, dr hab. Krystyna Lubos, mgr Łucja Sta-
warska i mgr Wacław Mickiewicz oceniało intonację, emisję, 
interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, 
walory brzmieniowe oraz ogólny wyraz artystyczny. Podczas 
oczekiwania na werdykt, zebrani mogli wysłuchać koncertu 
inauguracyjnego zwycięzcy zeszłorocznej edycji Zespołu 

Kameralnego „Santarello” z Katowic. 
  Poziom Konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. 
Podczas tegorocznej edycji konkursu wybór zwycięzców był 
bardzo trudny, gdyż chóry prezentowały podobny, bardzo 
wysoki poziom. Ostatecznie Grand Prix Konkursu przyznano 
Chórowi „Slavica Musa” z Knurowa pod dyrygenturą Toma-
sza Pawła Sadownika. Chór „Slavica Musa” zdobył również 
Nagrodę specjalną Dyrektora Artystycznego Konkursu za 

najlepiej wykonany utwór obowiązkowy pochodzący 
ze zbioru Czesława Prudla Terapia słowno - mu-
zyczna „Chóralne pieśni religijne”. Pozostałe nagro-
dy przyznano w dwóch kategoriach: chórów miesza-
nych oraz chórów jednorodnych.  Pierwsze miejsce 
w kategorii chórów mieszanych przypadło Chórowi 
„Echo” z Zebrzydowic, drugie Chórowi „im. Juliu-
sza Rogera” z Rud, a trzecie Chórowi „Per Spasso”, 
działającemu przy Powiatowym Ognisku Pracy Po-
zaszkolnej w Pszczynie. W kategorii chórów jedno-
rodnych I miejsce zajął Chór Żeński Uniwersytetu 
Łódzkiego, na II miejscu uplasował się Chór 
„Melodia” działający przy Polskim Związku Kultu-
ralno-Oświatowym w Nawsiu na Zaolziu, natomiast 
III miejsce zajęły ex aequo Chóry: „Diminuendo” z 
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach 
i „Piano – Forte” ze Szkoły Podstawowej im. J. 
Brzechwy” w Radostowicach. Wyróżnienia otrzy-
mały: Chór „Halka” z Kozłowej Góry, Chór 
„Angelus” z Tarnowskich Gór, Chór „Zaolzie” dzia-
łający przy Miejscowym Kole PZKO w Orłowej 

Lutyni oraz Chór „Lutnia” z Chorzowa”. Uczestnikom wrę-
czono statuetki, nagrody i dyplomy. 

Należy podkreślić, że podczas Konkursu panowała 
jak zawsze wspaniała, podniosła atmosfera, a organizacja 
konkursu była dopracowana w szczegółach, co podnosi jego 
prestiż  
i stawia go na bardzo wysokim poziomie.  

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w kon-
kursie oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji! 

 
Urząd Gminy Lyski 
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SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA           

I URZĘDU 

za okres od 23 marca 26 kwietnia 2017 r. 

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC ADAMA MIC-
KIEWICZA I STRZELCÓW BYTOMSKICH WRAZ 
Z BUDOWĄ ODCINKA ULICY ŁADNEJ 

W dniu 27 marca przekazano teren budowy wykonawcy robót 
firmie INŻBUD Tomasz Trepka z Rybnika. 
Firma przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem tere-
nu pod budowę. Po uzyskaniu opinii ornitologicznej firma 
przystąpiła do wycinki drzew. Wykonawca opracowuje rów-
nież organizację ruchu na czas prowadzenia robót. 
Obyło się spotkanie z udziałem PWiK Wodzisław Śl. oraz 
Tauron Energetyka w celu ustalenia zakresów i terminów prac 
kolizyjnych z naszymi robotami. 
Termin wykonania: 16 październik 
Wartość robót budowlanych: 2 960 000,01 zł.  
Ogłoszono przetarg nieograniczony  na budowę etapu III i IV. 
Termin składania ofert upłynął 20 kwietnia. Zostało złożonych 
5 ofert w przedziale cenowym od 1 894 200,00 zł do 
2 022 858.00 zł. Trwają prace komisji przetargowej.  
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

GIMNAZJUM NR 1  
W dniu 27 marca podpisano umowę na wykonanie robót bu-
dowlanych drugiego etapu inwestycji z Przedsiębiorstwem 
Budowlano–Usługowo–Handlowym „BUDMED” Sp. z o. o. 
Teren budowy zostanie przekazany wykonawcy od 1 czerwca. 
W dniu 28 marca została podpisana umowa na pełnienie nad-
zoru inwestorskiego z firmą „Połomska Edyta Studio Połom-
scy”. 
Planowany termin realizacji inwestycji: 1 czerwca – 18 sierp-
nia. 
Wartość robót budowlanych:  777 560,49 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego:  5 780,00 zł 
 
ZIELONE WYSPY MIASTA – ROZWÓJ TERENÓW 

ZIELENI W RYDUŁTOWACH 
W dniu 27 marca przekazano terenu budowy firmie „Bruki 
Trawiński” Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu. 
W pierwszej kolejności firma przystąpiła do prac związanych 
z przygotowaniem terenu dla „Seledynowej Wyspy przy sta-
rym Dworku” – teren przy ul. Fryderyka Engelsa.  
Termin wykonania dla terenów przy ul. Fryderyka Engelsa i 
Raciborskiej (park USC): do 16 czerwca. 
Termin wykonania dla terenów przy ul. Obywatelskiej i Woj-
ciecha Korfantego: do 17 sierpnia. 
Wartość robót budowlanych: 1 098 230,49 zł.  
 
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARU-

TOWICZA 
Projektant złożył projekt w Starostwie Powiatowym 
w Wodzisławiu Śl. Termin uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę chodnika upływa z dniem 31 maja.  
Wartość prac projektowych: 40 098,00 zł. 
 
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PRO-

JEKT 
Trwają prace i ustalenia dotyczące podziału nieruchomości.  
 
 
MODERNIZACJA WNĘTRZA BUDYNKU OSP RADO-

SZOWY 
Trwają roboty budowlane. Wykonano roboty demontażowe, 
murowe oraz okładziny ścian płytami gipsowo–kartonowymi. 
Obecnie prowadzone są roboty dotyczące instalacji elektrycz-

nej, sanitarnej, wykończeniowe, malarskie i płytkarskie. Wy-
stąpiono również o zwiększenie mocy przyłączeniowej do 
sieci elektrycznej. 
Termin realizacji inwestycji: 2 czerwca. 
Wartość robót budowlanych:  178 000,00 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego:  3 850,00 zł 
 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ – BOCZ-

NEJ II 
W dniu 19 kwietnia zawarto umowę na wykonanie robót bu-
dowlanych z  Zakładem Betoniarskim s.c. Kłosek Renata, Por-
woł Danuta z Jejkowic. Firma w przetargu zaoferowała wyko-
nanie prac za cenę 183 524,72 zł. Firma przystąpiła do robót – 
aktualnie wykonuje kanalizację deszczową. 
Termin wykonania: 15 sierpnia. 
Wartość robót: 183 524,72 zł.  
 
PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE M. 

STRZODY I W. WRÓBLEWSKIEGO – PROJEKT 
Trwają prace projektowe prowadzone przez Remigiusza Ma-
cheja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ML 
Design Machej Remigiusz”.  
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 czerwca. 
Wartość umowy: 18880,50 zł 
 
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO 

PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA SO-
CJALNE 

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie 
na budowę. 
Termin opracowania dokumentacji: 16 stycznia. 
Wartość umowy na opracowanie dokumentacji: 27 921,00 zł. 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 – PROJEKT PO-
SADZKI MAŁEJ SALI SPORTOWEJ 

Wykonawca dokumentacji projektowej zwrócił się z prośbą o 
przedłużenie terminu wykonania umowy ze względu na ko-
nieczność wykonania dodatkowych opracowań projektowych. 
Wynikły one wskutek postanowień zawartych w decyzji Sta-
rosty Wodzisławskiego, które spowodowały konieczność wy-
konania dwóch odrębnych opracowań dla jednego zadania 
projektowego i przedłużenie tym samym czynności admini-
stracyjnych. 
Wartość prac projektowych – 7 995,00 zł 
Termin opracowania – 28 kwietnia. 
 
MODERNIZACJA ULICY ŻYTNIEJ 
Do dnia 28 marca złożono jedną ofertę cenową na opracowa-
nie dokumentacji projektowej - na kwotę 19 500,00 zł. Ofertę 
złożyła firma ML DESIGN Lilla Piotr z siedzibą w Kończy-
cach Małych i z tą firmą zostanie w najbliższym czasie podpi-
sana umowa. 
 
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ  
W dniu 16 marca na spotkaniu Rady Technicznej ustalono 
zakres wymaganych napraw istniejącej kanalizacji deszczo-
wej. Powyższa informacja została  uzupełniona o warunki 
techniczne związane z odwodnieniem ul. Barwnej i przekaza-
na   projektantowi. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 31 maja. 
Wartość umowy: 34 900,00 zł 
 
REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA KARO-

LA  
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wyko-
nanie dokumentacji projektowej w dniu 7 kwietnia podpisano 
umowę z firmą PPUH PRO TECHNOLOGY Bielsko-Biała.  
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Umowa opiewa na kwotę119 000,00 zł. 
Termin wykonania: 2 październik. 
Wartość umowy: 119 000,00 zł.  
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNE-

GO PRZY ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA 273 
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane do dnia 6 kwietnia wpłynęło 5 ofert cenowych. 
Ceny ofert kształtują się od 254 372,05 zł do 369 000,00 zł. 
Trwają prace komisji przetargowej. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BU-

DYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GEN. JÓ-
ZEFA BEMA  

W dniu 21 marca ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W 
dniu 6 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła jedna ofer-
ta - firmy F.H.U. „BIT” z Czernicy za kwotę 4 422 100,00 zł. 
Oferta przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał prze-
znaczyć na wykonanie zadania. W dniu 19 kwietnia ponownie 
ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin składania 
ofert upływa 5 maja.  
 
MODERNIZACJA ULICY ŚWIĘTEGO JACKA  
W dniu 28 marca uzyskano zgodę Starosty Wodzisławskiego 
na dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób 
Skarbu państwa na cele projektowe i budowlane. Dnia 6 
kwietnia została zwołana Rada Techniczna w celu ustalenia 
zakresu prac na niniejszym zadaniu. Przystąpiono do sporzą-
dzenia opisu przedmiotu zamówienia i wyłonienia projektanta 
w drodze zapytania ofertowego. 
 
MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓ-

RZU 
W dniu 31 marca zostało wysłane do 6 firm zapytanie oferto-
we dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. Do dnia 
10 kwietnia wpłynęły 4 oferty w przedziale cenowym od 
15 260,61 zł do 31 500,00 zł. Trwają prace komisji. 
 
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA ULICY JA-

SNEJ  
W dniu 31 marca została podpisana umowa z firmą ML DESI-
GNE Kończyce Małe na opracowanie dokumentacji projekto-
wej. 
Wartość umowy: 1 600,00 zł. 
Termin opracowania: 15 lipca.  
 
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA  
W dniu 17 marca został przekazany wykonawcy teren budo-
wy. 
Wykonawca opracowuje organizację ruchu drogowego na czas 
prowadzenia robót. 
Wartość robót budowlanych – 8 487,00 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego – 1 230,00 zł 
Termin wykonania zadania – 31 maja. 
 
UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA KRZYŻKO-

WICKA  
W dniu 11 kwietnia zwołano Radę Techniczną w celu ustale-
nia zakresu prac na niniejszym zadaniu.  Wystąpiono o udzie-
lenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele projek-
towe i budowlane do Spółdzielni Mieszkaniowej ROW oraz 
do użytkowników wieczystych. 
 
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA 

ULICY ANTONIEGO CZECHOWA- UL.KRZYWA  
Wysłano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji 
projektowej do pięciu firm. 
Termin składania ofert: 24 kwietnia.  

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta cenowa na 
kwotę 7 250,00 zł. W najbliższym czasie zostanie zawarta 
stosowna umowa. 
 
ODWODNIENIE TERENU PRZY ULICY PIETRZKO-

WICKIEJ  
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykona-
nie robót budowlanych. 
 
 
Prima-Aprilis 
 
 Drodzy Czytelnicy, informujemy, że artykuł w nume-
rze kwietniowym dotyczący niezwykłego odkrycia źródełka 
na zboczach Szarloty był żartem Prima-Aprilisowym. Niestety 
na zboczach naszej góry nie wytrysnął żaden ciek wodny. Gra-
tulujemy wszystkim, którzy byli czujni i często przychodzili 
do redakcji gazety pytając czy prawidłowo odgadli kwietnio-
wy żart. 
 

Redakcja Kluki 

 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla:  

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

KWIECIEŃ: 
- Tomasz Freiwald 
 
MAJ: 
 
- Jerzy Jankowski  
- Joanna Maciejewska  
- Krystyna Konkol  
- Bernadeta Oślizły  
- Alojzy Stebel  
- Bogusława Jędrośka  
- Jan Połomski  
- Andrzej Pikos  
- Jan Niedziela  
- Regina Kałuża 
 - Irena Kopiec  
- Arkadiusz Skowron 
 

WSZYSKIEGO 
NAJLEPSZEGO!!! 
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Moje rozważania 
 
„Kobieta Niezwykła” -takie tytuły przyznali  męż-

czyźni  reprezentujący Urząd  Miasta, Towarzystwo Miłośni-
ków Rydułtów, Redakcję „Kluka”  - kobietom, za ich działal-
ność społeczną. Na imprezie zorganizowanej  przez TMR w 
restauracji Platinum to wyróżnienie otrzymali: Chlebik- Turek 
Janina, Ferenc Rita, Freund –Konieczny Bożena, Garbas Kry-
styna, Jakubiec Sylwia, Jankowska Wanda Elżbieta, Kołodziej 
Alicja, Kosowska Weronika, Mańka Urszula, Matuszek Ur-
szula, Newy Kornelia, Oślizły Bernadeta, Pawełek Alicja, 
Pikos Jolanta, Rotter Marzena, Swoboda -Stebel 
Stefania, Skupień Halina, Urbańczyk Anna, Wa-
das Małgorzata, Wieczorek Maria Antonina. 
Zbiorowy tytuł „Kobieta Niezwykła” otrzymały 
Panie z zespołów:  „Ciaproki” i „Rzuchowianki”. 

 
W dn. 22 maja w restauracji Villa odbę-

dzie się kolejna uroczystość gdzie to wyróżnienie 
odbiorą: Barbara Wojciechowska, Dominika 
Urbanek, Katarzyna Grzeszczak, Ilona Sklarek, 
Małgorzata Piotrowska, Barbara Komarek, Irena 
Pierchała, Barbara Laszczyńska, Joanna Kubala, 
Wójcicka Bożena, Mariola Bolisęga, Halina Za-
jąc, Teresa Anielska, Katarzyna Konofał, Daniela 
Krajczok, Aleksandra Kotulska ,Honorata Sordyl, 
Barbara Baron, Danuta Maćkowska, Weronika 
Nowak Szynk, Rita Pielczyk,  Hajto Urszula. 
Życzymy kolejnym Paniom zdobycia takiego 
tytułu! 

Henryk Machnik 

 

Działania TMR w miesiącu kwietniu 

-- praca członków Redakcji Kluka nad nowym 
wydaniem gazety 
- czyszczenie i wapniowanie stawu przez wędka-
rzy ze stowarzyszenia "Machnikowiec” działają-
cy w strukturze TMR-u 
- przygotowania do pierwszego turnieju w skata 
-działania organizacyjne i programowe w ramach 
projektu pomocowego w oparciu o punkt dzien-
nej opieki urządzony w Ośrodku Zdrowia przy ul. 
Strzelców Bytomskich 
- cotygodniowe próby i przygotowania do wielu 
imprez i uroczystości (27 kwietnia - uroczystość 
przed obeliskiem, 2 maja - Święto Flagi,3 maja - 
występy obok UM.,13 maja - Święto Stowarzy-
szeń w Wodzisławiu Śląśkim,16 maja - impreza 

regionalna na Piecach, 22 maja -uroczystość dla Pań w restau-
racji Villa) 
- w dniu 20 kwietnia organizacja imprezy dla kobiet w restau-
racji Platinum pod nazwą: „Miłośnicy z Ciaprokami kobietom 
niezwykłym (100 osób) z udziałem zespołu Rzuchowianki. 
- 26 kwietnia udało się przesłać terminowo sprawozdanie za 
2016 do GUS 
- 27 kwietnia wzięliśmy aktywny udział w uroczystościach 
poprzedzających Memoriał im. Hałaczka i Margicioka 
- 28 kwietnia - organizacja sprzątania terenów Machnikowca 
- udział członków Zarządu i Redakcji w imprezach i uroczy-
stościach organizowanych przez UM, organizacje, szkoły, 
instytucje 
- przygotowanie założeń organizacyjno -programowych na 4 
lipca 
- przygotowano plan wycieczki na 8 czerwca (Żywiec - koszt 
60,00 zł) 
- udzielono 16 porad prawnych i obywatelskich, wysłano 3 
pisma do instytucji, oraz 6 mail-związanych z interwencjami 
w sprawie deputatu węglowego, ustawy antysmogowej, propo-
zycji programowych TMR-u 
 

Uwaga! 
Dzięki pomocy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie i Nadleśnic-
twa Rybnik mamy 700 sadzonek drzew ,które będziemy roz-
dawać za 20 groszy (koszty przywozu i odwozu palet )- sa-
dzonki można też odebrać w siedzibie TMR-u w godz.9:00-
13:00 
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Gdzie można kupić „Klukę”? 
 
- Intermarche Rydułtowy, ul. Bema 90 
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3 
- ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona 
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48 
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Rado-
szowska 61 
- stacja benzynowa Migrex, ul. Raciborska 275 
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22 
- Handel Hurt. I  Detaliczny K. Pawełek, Trau-
gutta 264 
- „Lemaro” Sp. J., ul. Szczerbicka 54 
- Piekarnia Maciuga Jan, ul. Krzyżkowicka 150, 
Pszów 
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Ple-
biscytowa 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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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 

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 dosta-
wą. 

Tel: 501 538 428 
www.transstal.eu 

  
 

MIEJSCE 
 NA  

TWOJĄ  
REKLAMĘ!!! 

 


