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Tytułem wstępu… 
 
 Czuję zazdrość. Choć wiem, że jest to jeden z grze-
chów głównych, to mimo wszystko czuję ukłucie zazdrości. 
Zazdroszczę parafianom w Bełku. Zazdroszczę im księdza 
proboszcza Konrada Opitka.  
 
 Przez wszystkie lata posługi w parafii św. Jerzego 
ksiądz proboszcz przyzwyczaił swoich wiernych do tego, że 
zawsze był do ich dyspozycji. Uśmiechnięty, zawsze mający 
na podorędziu dobry żart, otwarty na innych. Przez te wszyst-
kie lata można było go spotkać na wielu imprezach, sam or-
ganizował wiele wspaniałych wydarzeń, czy to kulturalnych 
czy religijnych. Wspominając dokonania księdza proboszcza 
nie sposób nie wspomnieć o inwestycjach, które zostały prze-
prowadzone. Do najważniejszych, choć przecież nie jedynych 
zaliczyć można kaplicę przedpogrzebową, nowy „stary” oł-
tarz, nowe ławki, malowidła w prezbiterium, ogrodzenie na-
szego cmentarza i wiele innych, mniejszych inwestycji i re-
montów. Ktoś powie, że to przecież i tak finansowane było z 
pieniędzy wiernych, więc jaka w tym zasługa proboszcza? 
Cóż, parafrazując Napoleona Bonaparte można rzec, iż stado 
owiec prowadzone przez lwa jest lepsze niż stado lwów pro-
wadzone przez owcę. Bez przewodnictwa księdza proboszcza 
sami jako wspólnota Kościoła nigdy byśmy się nie zorganizo-
wali do przeprowadzenia tak wielu zmian w naszym kościele. 
 
  Jednak osobiście najbardziej cenię księdza proboszcza 
nie za to, że był dobrym „budowniczym”. Cenię go za to, że 
jest dobrym człowiekiem i kapłanem. Takim, który jak wspo-
mniałem na wstępie zawsze miał dla każdego z nas czas, do-
bre słowo, pomocną dłoń. A o to chyba w tym wszystkim 
chodzi.  
 
 Media pokazują wielu księży, którzy w imię „kariery” 
gdzieś po drodze zapomnieli o wiernych i chyba też o Bogu. 
Ksiądz proboszcz Konrad Opitek zawsze o wiernych pamiętał 
i dzięki temu teraz wierni będą pamiętać o nim. W imieniu 
swoim własnym i całej redakcji „Kluki” chcę podziękować 
księdzu proboszczowi – za to że jest dobrym kapłanem i że 
jest dobrym człowiekiem. W parafii św. Jerzego w Rydułto-
wach „wzniósł pomnik trwalszy od spiżu”. I tego właśnie 
zazdroszczę parafianom z Bełku.  
 
 Księże proboszczu – dziękujemy za te wszystkie lata! 
 

Redaktor Naczelny 
Łukasz Majer 

 
Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów 
 
 Osobiście ze smutkiem i żalem wysłuchiwałam tego, 
co ks.  Proboszcz Konrad Opitek ogłosił wiernym 5.06.2017 
w kościele. Myślę, że podobnych uczuć  doświadczali wszy-
scy nasi członkowie parafii. Wydawało mi się, że będzie na-
szym Proboszczem na zawsze. Na inną parafię przechodzi na 
własną prośbę. Ponieważ znam parafię z opowieści moich 
pokoleniowych przodków i swojego własnego życia,  pozwo-
lę sobie na osąd tego co było i przypomnienie, tego co doko-
nało się dzięki zaangażowaniu ks. Opitka i nas parafian. W 
dużym stopniu pamiętaliśmy wystrój kościoła do lat 70-tych i 
nie umieliśmy się pogodzić z tym „wyplądrowaniem” nasze-
go  kościoła, którego dokonał nam  Ks.Klon –ówczesny nasz 
proboszcz. 
 

  Dlatego, dla przypomnienia i zapamiętania chcę przy-
pomnieć o tym wszystkim czego dokonał dla naszej parafii 
ks. kanonik za czasów swojego u nas proboszczowania. Ko-
ściół był piękny w stylu neogotyckim i jak często powtarzał 
ks. proboszcz Urban „wzniesiony za wdowi grosz”. Nie negu-
ję, że pozostali proboszczowie z wyjątkiem ks. Klona, zrobili 
też wiele dobrego dla naszej parafii. Chwała im za to, skupię 
się jednak na dokonaniach ks. Opitka ,bo dotyczą czasu nam 
najbliższego i są naprawdę duże. Monumentalne i rangi naj-
wyższej to odnowienie wnętrza naszej świątyni i przywróce-
nie jej pięknego wystroju neogotyckiego. Jest znowu, domem 
Bożym a nie stodołą. Przybytkiem spotkania z Bogiem, kon-
taktu z nim, kontemplacji i skupienia w modlitwie. 
 
 Z niewątpliwą ochotą przechodząc obok kościoła, 
wstępuje się do niego. Mogę też śmiało powiedzieć, że nowy 
ołtarz jest ładniejszy od starego, który niewątpliwie  wymagał 
renowacji. Powróciły postacie, dawne stacje Drogi Krzyżo-
wej, konfesjonały, nowe ławki, nagłośnienie kościoła. Ostat-
nio wykonano remont okazałej iglicy wieży kościoła, którą  to 
wjeżdżając do Rydułtów obojętnie z której strony, widzimy 
już z daleka i trzeba przyznać, że robi wrażenie. Profesjonal-
na wentylacja kościoła. Renowacja zabytkowego-
unikatowego zabytku na skalę światową– kamiennego krzyża 
pokutnego. Wybudowanie pięknej kaplicy przed pogrzebo-
wej, dzięki czemu skończyły się pełne niebezpieczeństwa 
przy dzisiejszym zwariowanym ruchu samochodowym-
uliczne kondukty pogrzebowe z odległych często zakątków 
Rydułtów. Dzięki tej inwestycji przywrócono też szacunek 
terenowi starego cmentarza, który został sprofanowany pseu-
do ”Parkiem zadumy i wypoczynku” .Zniszczono wtedy też 
część historii Rydułtów. Uporządkowanie obecnego wyzna-
niowego i komunalnego cmentarza, odwodnienie terenu przy 
współpracy Urzędu Miasta, wybudowanie pięknego ogrodze-
nia, monitoring. Naprawy, remonty, przebudowy. Te najbar-
dziej widoczne dotyczą probostwa, zabudowań gospodar-
czych, terenów wokół probostwa, Oratorium, Domku Marii. 
Na uwagę zasługuje fakt działalności kulturalnej: koncerty, 
festyny, spektakle, wystawy, żywe stajenki, prelekcje, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi.. Żal więc, że po takich dokonaniach  
dla nas– parafii i zżycia się ze  społecznością ks. Proboszcz 
K.Opitek nas opuszcza. Za posługę duszpasterską i wszystkie 
dokonania należą się ks. Proboszczowi tysięczne, podzięko-
wania, bo w jednym słowie dziękujemy trudno to wyrazić. 
Myślę, że każdy z nas parafian będzie już zawsze pamiętał i 
wspominał Jego posługę w Rydułtowach. Również Towarzy-
stwo Miłośników Rydułtów dziękuje za dobrą współpracę i 
dokonania dla społeczności Rydułtów. Dziękujemy i życzy-
my by Pan Bóg błogosławił i wynagrodził Mu lata posługi 
kapłańskiej i bycia u nas proboszczem. Wieżę że, wszyscy 
parafianie spostrzegają i doceniają sobie czego dokonano w 
Parafii św. Jerzego w ciągu tych 14-lat których ks. był na-
szym proboszczem.  
  
 Życzymy mu dużo zdrowia i sił w dalszej posłudze 
dusz pasterskiej ku chwale Boga i pracy na niwie nowej para-
fii. Szczęść Mu Boże! 
 
 Wierzymy że, o Rydułtowach będzie pamiętał-
liczymy ,że czasem do nas zajrzy.  
 

Maria Antonina Wieczorek 

DZIĘKUJEMY!!! 



Memento o doktorze Stanisławie Małeckim 
 
 Od Jego śmierci 
minął rok, opadły emo-
cje, powoli przyzwycza-
jamy się do smutnej 
prawdy, że nie można 
odwrócić logiki przemi-
jania, ale będziemy o 
Nim pamiętać zawsze. 
Nie zapomnimy niczego 
z Jego pięknego życia, 
ale także czasu, kiedy od 
nas odchodził. 
 
 Umierał, jak żył. 
Brzmi to może banalnie, 

(wobec majestatu śmierci wszystko jest banalne)  trudno jed-
nak znaleźć odpowiednie słowa dla przedstawienia dramatu 
umierania i rozpaczliwej próby chronienia swoich bliskich 
przed tą ponurą prawdą .Do końca zachował przed nami po-
godną twarz, nadludzkim wysiłkiem starał się, by w Jego za-
chowaniu nikt nie dostrzegł smutku, rezygnującej afirmacji 
cierpienia i by Jego stan ducha nie odebrał najbliższym na-
dziei. 
 
 Nawet po dramatycznej diagnozie starał się ukrywać 
przed najbliższymi swój ból, fizyczną słabość. 
 
 Dla nas, Jego przyjaciół i znajomych miał zawsze do-
brą wiadomość. Zapewniał nas o świetnym samopoczuciu i że 
„wszystko jest w porządku”.  W domu był czułym, troskliwym 
mężem, ojcem, dziadkiem. 
 
 Mówiono o Nim, że cechowała go empatia, życzliwość, 
pragnienie pomagania chorym. Znajomi interpretowali to jako 
realizację idei swoistego posłannictwa. On sam nigdy nie od-
czuwał potrzeby takiego definiowania swoich zachowań wo-
bec innych. Robił co robił, bo pewne wybory uważał za wła-
ściwe, mieszczące się w standardach wychowania, jakie otrzy-
mał w rodzinnym domu. Stwarzał wokół siebie specyficzny 
mikroklimat, gdzie każdy czuje się dobrze i sam staje się lep-
szy. 
 
 Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć w Jego zachowaniu 
nawet cienia agresji, nienawiści, czy zwyczajnej złości. Wy-
znawał zasadę, że to, co podłe, cyniczne i głupie jest po prostu 
obiektywną koniecznością i warunkiem zaistnienia dobra, 
piękna i mądrości. On po prostu kochał ludzi. 
 
 Ufamy, że miłosierny Bóg w swojej szczodrobliwości 
sprawi, że tam, z wysokości niebios otrzyma sowitą nagrodę 
za to, co robił dla innych. 
  

Krystyna Małecka 
 
 
 

 Co dalej z deputatami! 
 
 Coraz bardziej denerwuje to pytanie górniczych emery-
tów i wdowy po  emerytach bo wciąż brak wiążących decyzji. 
Z jednej strony znamy wypowiedż  Morawieckiego  „że są 
rozbieżne opinie czy ten deputat należy się emerytom ,że na 
ten rok nie ma środków na taki wydatek  a jeśli Rada Mini-
strów zaakceptuje taki projekt to od przyszłego roku bo są 

wybory.”Bardzo szczere wystąpienie. Po  kolejnych interpela-
cjach poselskich dowiadujemy się, że do końca czerwca 
Min .Finansów winien wystąpić do Komisji Europejskiej o 
wyrażenie zgody na pomoc publiczną jeśli wartość deputatu 
miałaby być realizowana za pośrednictwem ZUS.Z wypowie-
dzi Min.Tobiszewskiego wynika, że w miesiącu lipcu Rada 
Ministrów podejmie decyzję w sprawie deputatów czy tak się 
stanie –zobaczymy! 
 

Henryk Machnik 
 
 
Zaskakujący awans! 
 
 Dowiadujemy się ,że 26 letni prawnik –raciborski rad-
ny  Michał Woś został awansowany na funkcję podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Warto wiedzieć ,że 
nasz młody minister to były szef Gabinetu Politycznego Mini-
stra Sprawiedliwości, założyciel stowarzyszenia „Signum 
Temporis. Stowarzyszenie do Rzeczy” .Taki awans jest zaska-
kujący z  uwagi na raczej krótki staż w funkcji prawnika ale 
cóż świat należy do młodych ,niech więc go zmienia zgodnie z 
nazwą ministerstwa.  
 

Henryk Machnik 
 
 

Śmiertelny absynt 

 
 Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki 
Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej 
kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Pod-
czas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Ab-
sinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla 
zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem 
zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. 
Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: AB-
SINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego ab-
syntu znajduje się w punktach sprzedaży. 
  
 Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że 
spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w 
butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, 
może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet 
śmierć. 
  
 Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodze-
niem nerwu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmier-
telna, minimalna to tylko 30 ml. W pierwszych godzinach od 
wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po 
wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, 
wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzi-
nach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej 
ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich 
zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości 
dobudzenia). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest 
przyśpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle 
brzucha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspiesze-
nie czynności serca oraz zaburzenia widzenia (czasem wystę-
pujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej 
(najczęściej) ślepoty. 
 

Julian Rak 
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Co z Szarlotą? 

 Wielu naszych Mieszkańców zadaje sobie to pytanie 
czytając prasę i słuchając komentarzy  radiowych czy telewi-
zyjnych i  to pytanie jest nadal aktualne bo póki co nadal jest 
aktualna decyzja Starosty wodzisławskiego o konieczności 
likwidacji zapożarowania na hałdzie .Po spotkaniu Władz 
Miasta, Władz Kopalni z Mieszkańcami, wystąpieniu  eksper-
ta z GiGu i na koniec  Senatora Adama Gawędy  wydaje się, 
że ostateczna decyzja zostanie podjęta w miesiącach jesien-
nych– po dalszych obserwacjach ognisk pożarowych. Mimo 
niektórych bardzo ostrych wystąpień widać było w zasadzie 
jeden wniosek –Szarlotę zostawić w spokoju bo nigdy tak 
mało nie zagrażała jak obecnie a problem wielkiego zapoża-
rowania jest celowo „ firma chce zarobić na rozbiórce hałdy. 

Henryk Machnik 

 

Juliusz Roger  

 Doktor Juliusz Roger urodził się (23.02.1819) w Nie-
derstotzingen koło Ulm w Badenii – Wirtembergii. 

 Studiował filozofię w Monachium oraz medycynę w 
Tybindze, gdzie w 1843 roku otrzymał dyplom lekarski i roz-
począł pracę w zawodzie. Na Górny Śląsk trafił w 1847 roku 
przyjmując posadę lekarza przybocznego księcia raciborskie-
go Wiktora I. Został mianowany Królewskim Radcą Sanitar-
nym. Leczył rodzinę książęcą, a swoją pracę dzielił między 
trzy ośrodki: Pilchowice, Rudy Raciborskie oraz Rybnik. W 
Rybniku zainicjował budowę nowego szpitala, który otrzymał 
imię św. Juliusza dla upamiętnienia inicjatora budowy. Dzieła 
swojego nie dokończył ze względu na nagłą śmierć 
07.11.1865 roku. Szpital jednak powstał w latach 1868/69 z 
pieniędzy społecznych, dzięki staraniom księcia raciborskie-
go. 
 
 Pasją doktora Rogera była przyroda i zamiłowanie do 
ludowych pieśni. Miał żywy kontakt z miejscową ludnością, 
od której nauczył się 
języka polskiego. Zebrał 
546 pieśni, które wydał 
po polsku w 1863 roku 
pt. „Pieśni ludu polskie-
go na Górnym Szląsku. 
W listach do swoich 
niemieckich przyjaciół 
(m.in. do Augusta von 
Fallersleben mówi z 
przekonaniem o polsko-
ści Górnoślązaków) 
porównuje pieśni ślą-
skie z występującymi w 
Polsce. Utrzymywał 
kontakty z górnośląski-
mi literatami Józefem 
Lompą oraz Pawłem 
Stalmachem. 
 

(Zdjęcie: Grób doktora Juliusza Rogera 
 na cmentarzu w Rudach Raciborskich) 

 
 Juliusz Roger umiera podczas polowania z księciem 
raciborskim. Powodem miał być zawał serca. Okazuje się, iż 
w XIX wieku nie sposób było stwierdzić jednoznacznie, że to 

jest zawał serca. Marek Szołtysek znany historyk z Rybnika 
w artykule zamieszczonym w NOWINACH (13.07.2011 r.) 
daje wywód o możliwości zastrzelenia Juliusza Rogera. 
 
 Co mogło być powodem „morderstwa”? 
 
 Czy taki Człowiek nie jest godzien, by o nim pamię-
tać? 

 
Antoni Tomanek  

 

Rydułtowscy pływacy Mistrzami Polski 
 

Nasi rydułtowscy pływacy z Rydułtowskiej Akade-
mii Aktywnego Seniora 60+ Pani Maria Lippa i Pan Rudolf 
Bugla zostali Mistrzami Polski w pływaniu !!! W dniach od 
16-18 czerwca, na najnowocześniejszym basenie olimpijskim 
w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena w dzielnicy Ocho-
ta, odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski w Pływaniu Masters. 
Wzięło w nich udział 504 zawodników z 11 krajów. Odbyło 
się 40 konkurencji w  5 blokach startowych. W piątek i sobotę 
odbyły sie 2 bloki startowe (przedpołudniowy i popołudnio-
wy). W niedzielę odbył się 1 blok startowy. Każdy z zawod-
ników mógł  startować w wybranych 9 konkurencjach (po 2 
konkurencje w każdym bloku, przy czym  na długim dystan-
sie (1-szy blok startowy) do wyboru 800 m  lub 1500 m. To 
kolejny wielki sukces naszych pływaków – seniorów – mówi 
Marek Wystyrk prezes Stowarzyszenia MOJE MIASTO, któ-
re to od ponad 3 lat opiekuje się i wspomaga finansowo starty 
rydułtowskich mistrzów pływania. Co roku nasi pływacy od-
notowują rekordy w kategorii Masters, dlatego jest mi nie-
zmiernie miło kiedy możemy się pochwalić sukcesami a jedno-
cześnie podziwiać ludzi, którzy uprawiają sport w wieku 60+ 
- dodaje prezes Wystyrk. 

 
Rydułtowską Akademię Aktywnego Seniora 60+ 

reprezentowało 4 zawodników: 
1) Rudolf Bugla 
2) Miron Starosta 
3) Jerzy Ciecior 
4) Maria Lippa. 

 
Oto ich wyniki: 

Rudolf Bugla zdobył: 
2 złote medale na dystansie 400 m stylem zmiennym i 200 m 
stylem grzbietowym, 2 srebrne medale na dystansie 200 m 
stylem zmiennym i 100 m stylem motylkowym, 2 medale 
brązowe na dystansie 50 m stylem zmiennym i 50 me-
trów stylem motylkowym; 

 Miron Starosta zdobył: 2 brązowe medale na dy-
stansie 200 m stylem zmiennym i 400 m stylem zmiennym; 

Jerzy Ciecior zdobył: 2 brązowe medale na dystan-
sie 800 m stylem dowolnym i 200 m stylem grzbietowym; 

Maria Lippa zdobyła: 4 złote medale na dystansie 
800 m i 200 m stylem dowolnym, 100 m i 200 
m stylem grzbietowym,1 srebrny medal na dystansie 400m 
stylem dowolnym, brązowy medal na dystansie 100 m stylem 
dowolnym W sumie nasi pływacy przywieźli z Mistrzostw 
Polski 16 medali: 6 złotych, 3 srebrne i 7 brązowych medali. 
Była duża rywalizacja, szczególnie w konkurencjach męż-
czyzn. Wiele medali zdobyli zawodnicy zza wschodniej gra-
nicy; Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy.  
 

Marek Wystyrk 
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Podziękowania! 
 
 Towarzystwo Miłośników Rydułtów realizując projekt 
"Rocznice Miasta zobowiązują" był współorganizatorem ob-
chodów 95-lecia włączenia Rydułtów do państwa polskiego, 
które odbyły się w dniu 4 lipca. Szczególne podziękowania 
kieruję do Dyrektora KWK Rydułtowy p. Aleksandra Cho-
wańca oraz mgr inż. Marka Widery za aktywne włączenie się 
w przygotowanie historycznej części uroczystości, czego do-
wodem było wypożyczenie sprzętów, przygotowanie i wrę-
czenie oficerom WP prezentów "od załogi KWK Rydułtowy" 
i wreszcie  zorganizowanie sprawnej brygady górników, któ-
rzy po pracy zbudowali, a na drugi dzień zlikwidowali bramę 
tryumfalną. Była ona ważnym elementem wystroju rynku. W 
zdobyciu historycznych elementów strojów i sprzętów pomo-
gli SP-1, p.Janusz Grabiec, Technikum Górnicze w Rybniku, 
Rybnickie Muzeum, Wypożyczalnia strojów w Radlinie,  p. 
Kazimierz Kąsek. Gorące słowa podziękowania kieruję do p. 
Emilii Kristof -Firma Rodzinna z Rybnika za sponsorowanie 
części okazałego tortu, którym mieliśmy okazję podzielić się 
z Gośćmi i uczestnikami obchodów. Równie gorące podzię-
kowania kieruję do naszych ofiarnych członków TMR-u. Byli 
nimi: Stefania Stebel-Swoboda, Alicja Kołodziej, Krystyna 
Garbas, Jolanta Pikos, Bernadeta Oślizły, Joanna Rusok, Hen-
ryk Mańka, Jerzy Jankowski, Krystian Gajda, Bogumił Ko-
sowski, Franciszek Paprotny, Łukasz Majer, Kazimierz Ką-
sek, Jerzy Majer. Dziękuję zaproszonym zespołom regional-
nym, które wzbogaciły swoją obecnością i występami naszą 
uroczystość a był to zespół Gołężanki z Lubomi, Pszowiki i 
Rzuchowianki i oczywiście chór Lira i nasz zespół Miłośni-
ków. 

Prezes TMR 
Henryk Machnik  

 
 
 
Zaproszenie! 
 
 Zapraszamy Mieszkańców w dniu 14 lipca  na kolejną 
imprezę pod nazwą „Śpiewaj z nami Miłośnikami", która 
odbędzie się przy obelisku (Urząd Miasta) od godz. 18:00. 
Wystąpią prócz gospodarzy imprezy (Miłośników) zespół 
Gołężanki, zespół Sprężynki z Orłowca oraz Rzuchowianki. 
Zapewniamy napoje i coś słodkiego! 

 
Prezes TMR 

Henryk Machnik  
 

 
 
„Dzień dziecka w SP 3 Rydułtowy” 
 

Kolejny „Dzień Dziecka” za nami. Szkoda, że takie 
dni upływają tak szybko. W Naszej Szkole od rana było bar-
dzo głośno i radośnie. 

 
Wszystkie klasy miały przygotowane plany gier i 

zabaw. Pod czujnym okiem Grona Pedagogicznego rozpoczę-
ły się liczne zawody sportowe, gry i wspólne zabawy. Pogoda 
dopisała, więc dzieci mogły wyszaleć się na świeżym powie-
trzu.  

 
Uwieńczeniem tej radosnej atmosfery było wspólne 

grillowanie. Dzięki głównemu sponsorowi Zakładom Mię-

snym Berger -  Państwu Irenie i Bonifacemu Berger mogli-
śmy zajadać smaczne kiełbaski.  

 
Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia 

tej dziecięcej imprezy, rodzicom i sponsorom dziękują 
wszystkie dzieci i pracownicy szkoły. 
 

Weronika Mosz 
Marianna Deka 

 
 
Zmarł Antoni Warło -  Cześć Jego pamię-
ci  

 
Antoni Warło  - 23.07.1935 - 21.06.2017 

Odszedł od nas człowiek o 
niebywałym spokoju ducha i 
umiejętności rozwiązywania 
konfliktów międzyludzkich. 
Człowiek o olbrzymiej wie-
dzy zawodowej i zdolno-
ściach kierowniczych. Czło-
wiek, który przez lata był 
autorytetem w rydułtow-
skich kręgach samorządo-
wych. Wieloletni działacz 
samorządowy. W latach 
1992-1998 pełnił funkcję 
Przewodniczącego Rady 
Miasta Rydułtowy. Był 
pierwszym przewodniczą-

cym rydułtowskiej Rady po odzyskaniu przez Rydułtowy 
samorządności w 1992 roku. 

Urząd Miasta Rydułtowy 

 

W śląskiej Fatimie 

 
W stulecie objawień fatimskich Rodzina bł. Edmun-

da Bojanowskiego zorganizowała pielgrzymkę dla swoich 
rodzin do Pani Fatimskiej. Najpierw dowiedzieliśmy się wiele 
o historii objawień i sanktuarium z opowiadania księdza wi-
karego. Później ks. Adam i rydułtowscy ministranci sprawo-
wali uroczystą Mszę św. Specjalnym gościem pielgrzymki 
była Pani Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy. Sio-
stra przełożona SM Cypriana podzieliła się z pielgrzymami 
swoim świadectwem o różańcu i wszystkie rodziny otrzymały 
go w podarunku. Pyszna zupa pomidorowa, którą jak zwykle 
przygotowała SM. Romualda wyjedzona została do ostatniej 
chochelki. Następnie odwiedziliśmy marklowicki figloraj. Po 
powrocie do Rydułtów na dzieci i rodziców czekał słodki 
poczęstunek i występy z okazji Dnia Matki i Ojca. Widać 
było ogromne wzruszenie, kiedy pociechy wręczały swoim 
rodzicom roziskrzone słoneczka - symbol ich miłości. Na 
koniec Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego pożegnała ks. 
proboszcza Konrada Opitka, dziękując mu za ogromne serce, 
cierpliwość, przychylność i życząc opieki bł. Edmunda w 
nowej parafii. Gościem spotkania był również ks. Marek 
Gwioździk, który od sierpnia zostanie u nas proboszczem. 
Życzymy mu wszystkiego najlepszego! (fotorelacja na str. 2) 
  

Tekst Małgorzata Brzonkalik-Skowronek, Fot. F. Panic 
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Krzyżówka nr 29 - Lipiec 
 
 Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dol-
nych rogach utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania 
hasła na adres redakcji pocztą, e-mailem lub osobiście. Nazwi-
ska wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania opubli 

Poziomo: 
1. Zmiany na lepsze 
2. Stacjonarny lub komórkowy 
3. Nieznana kobieta 
4. Młode przy korycie 
5. Materiał np. na worki 
6. Nowoczesny aparat rentgenowski 
7. Jeden z wielu w wyścigu kolarskim 
8. Dla mężczyzn lub damka 
9. Święcenia biskupie 
10. Zbiornik wodny 
11. Łączy Bełchatów i ognisko 
12. W piosence jej nie wypada 
13. Dęty instrument muzyczny 
14. U Mendelejewa to krzem 
15. Niezwykła precyzja i dokładność 
16. Znak odsyłający do przypisu 
17. Sympatyczny choć go nie widać 
18. Wylansowali przebój „Waterloo” 
19. Za nią stoi sprzedawczyni 
20. Początek alfabetu 
21. Miał swoje święto w czerwcu 

 
 
 

kujemy w kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź czekamy  
do 25-07-2017! Hasło krzyżówki czerwcowej - DZIEŃ 
DZIECKA. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Sabina Błasz-
czok, Alojzy Janosz, Eugenia Bluszcz, Stefan Majer. Wszyst-
kim wyróżnionym gratulujemy wiedzy! 
 

Pionowo: 
1. Małe, drobne ryby morskie 
2. Zakładana psu na szyję 
3. Odrobina, szczypta 
4. Opiekacz do grzanek 
5. Dotyczy ważnych dokumentów 
6. Czuły punkt Achillesa 
7. Zniżka dla kupującego 
8. Obowiązkowy na liście 
9. Warzy piwo 
10. Niejedna po deszczu 
11. Wyspa na rzece 
12. Tak wabił się pies małej przyjaciółki Stasia Tarkow-

skiego 
13. Tropikalny cyklon 
14. Główny w wojsku 
15. Pierwiastek chemiczny „Y” 
16. Wielka niewiadoma z fantami 
17. Poważna sztuka teatralna 
18. Skoczny taniec ludowy 
19. Czuprynka pietruszki 
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Dziewczynki Sprężynki 60 + 
 

Pojawiły się nie wiadomo skąd, bo jak same mówią 
nikt z nich wcześniej nie pomyślał, że to wszystko pójdzie tak 
szybko i tak się to potoczy. Chciały tylko ćwiczyć, dbać o 
zdrowie i spotkać się w ze swoim rówieśniczkami. 
 

Może jednak zacznę od początku. Otóż podczas za-
jęć ruchowych prowadzonych w ramach projektu Akademia 
Aktywnego Seniora 60+,  realizowanego przez Stowarzysze-
nie MOJE MIASTO, uczestniczki wraz z prowadzącą instruk-
torką Roksaną Orzyszek postanowiły zatańczyć na uroczy-
stym zakończeniu Akademii. I tak zaczęła się ich przygoda z 

tańcem. Dziewczyny podczas ćwiczeń nie wiadomo kiedy w 
żartach nazwały się „Dziewczynki Sprężynki”. Nazwa grupy 
przyjęła się bardzo szybko, a często teraz słyszę taki skrót po 
prostu „Sprężynki”.  Jak tu się nie zgodzić,  bo ja uważam, że 
nazwa grupy  to strzał w dziesiątkę.  Co te kobiety wyprawia-
ją, jak cały czas skaczą, ruszają się  to  w szybkim tempie. 
Widząc je jestem po ogromnym wrażeniem. Trzeba mieć nie-
złą kondycje, aby dorównać im kroku. 
  

Grupa ulegała z czasem zmianom, jedni przychodzili 
inni odchodzili, w tej chwili liczy 12 osób. Dziewczyny za-
częły od dwóch układów, umieją już cztery, a po wakacjach 
będą uczyć się kolejnych dwóch. Układy są energiczne , me-
lodie rytmiczne, wpadające w ucho, a i panie mają do każde-
go układu odpowiednie stroje. Grupą przewodzi młoda, ener-
giczna osoba, którą z cała pewnością mogę powiedzieć poko-
chały seniorki. Roksana to bardzo miła, ambitna, biorąca cały 
czas udział w szkoleniach osoba. To ona sama tworzy układy 
taneczne, które potem dziewczynki reprezentują na scenie. 

Daje im niezły 
wycisk tylko po 
to, aby układy 
były dopraco-
wane i aby ze-
spół się ze sobą 
zgrał. To ona 
mobilizuje pa-
nie do tańca, 
łączy grupę, jest 
ich przewod-
niczką i wzo-
rem do naślado-
wania. Zawsze 

stoi w przodzie i kieruje wszystkimi. Roksano wielkie dzięki 
za twój trud jaki wkładasz, a wiem, że to nie takie proste. 
Osobiście wiem co piszę bo miałam okazje sama zatańczyć 
krótki taniec i przewodzić grupą.  Wszyscy patrzyli się na 
mnie i to ja byłam ta odpowiedzialna, ta która nie mogła za-
wieść, nie mogła się pomylić. Muszę napisać jeszcze o jednej 
ważnej sprawie, jaką jest zapamiętanie tych wszystkich ukła-
dów. Roksano wielki szacun za to, że przychodzi ci to z taką 
łatwością, za to, że dajesz radość,  poprawiasz kondycje i 
zarażasz do uprawiania sportu starsze osoby. 
 

Seniorki regularnie uczęszczają regularnie na zajęcia 
nie tylko tańca, ale też aerobiku i pilatesu do Rydułtowskiego 
Centrum Kultury. W pełni są zaangażowane i ciężko pracują 
w pocie czoła. Byłam nie raz świadkiem ich prób i widziałem 
to poświecenie, to jak są odpowiedzialne, jak się starają. To 
jest dla nich już nie tylko zabawa, ale wezwanie, któremu 
chcą podołać. Robią to świetnie i już ich trud przynosi efekty. 
Tańczyły na rynku wodzisławskim oraz na scenie przy zabyt-
kowej kopalni Ignac podczas Industriady. 
  

Znam osobiście te panie i mogę powiedzieć, że two-
rzą drużynę na szóstkę. Wiem jak przeżywają występy, jak się 
starają, jakie to dla nich ważne. Dzięki ćwiczeniom to panie 
te czują się młodsze, a na pewno zdrowsze. Niejedni mogą im 
tego pozazdrościć.  
 

Dziewczyny jesteście wspaniałe. Kariera taneczna 
przed Wami. Pokazujecie, że można się realizować w każdym 
wieku i spełniać marzenia. Dziękuje Wam za poświecenie i 
trud, a przede wszystkim za wielką odwagę, bo przecież nie-
którzy uważają, że w pewnym wieku to nie wypada. Powiem 
głośno i wyraźnie – wypada, wszystko wypada. Życie można 
przeżyć narzekając lub świetnie się bawiąc . Wybór należy do 
nas.  Tańczcie i sprawiajcie innym radość z oglądania Was. 
We mnie macie oparcie i pomoc zawsze. Jestem z Was  dum-
na i macie moje serducho . 
 

Serdecznie zapraszam tych jeszcze co nie mieli oka-
zji zobaczyć wspaniałych występów grupy tanecznej „ 
Dziewczynki Sprężynki 60 +” na imprezę organizowana 
przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów 14 lipca 2017r. 
pod Urząd Miasta w Rydułtowach o godz. 18 :00.  
  

Nie siedź w domu, przyjdź i zobacz!  Naprawdę war-
to. Te panie pokazują, że jak się ma chęci, to wszystko jest 
możliwe, a taniec to bardzo dobry sposób na wypełnienie 
pustki i zapomnienie o problemach dnia codziennego.  
 

Marzena Rotter – członek zarządu Mojego Miasta i koordy-
nator Klubu Seniora” Sami Swoi” 
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Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczaso-
wicza: 
- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu! 
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!  

Gościu po powrocie z urlopu w Anglii spotyka kumpla. 
- No i jak tam urlop, podobało się? 
- Super, nawet wiem dlaczego Anglicy tak fanatycznie piją 
herbatę. 

- Tak? Dlaczego? 
- Wystarczyło skosztować ich kawy.  

 

 

Hotel, recepcjonista zagaja do nowo przybyłej pary: 

- Urlop? 

- Tak... 

- A dzieci państwo posiadają? 

- Posiadają... 

- A to tym razem państwo nie zabrali? 

- Nie zabrali... 

- Tylko we dwoje? Romantyczny wypad! 

- Tak... 

- A kto został z dziećmi? 

- Żona.  

 

Żona do męża przed wyjściem na plażę: 
- Chiałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich! 
- To załóż łyżwy...  

 

 

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca się 
do turysty: 
- Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta. 
- To niech go Pan nastawi na dziesiątą!  

 

 

Autobus z wycieczką zbliża się do granicy. 
– Piwo! Siku! – po raz któryś z rzędu rozweseleni pasażero-
wie zmuszają kierowcę do zatrzymania. 
Po dłuższej chwili, gdy już z powrotem zajęli miejsca w au-
tokarze, kierowca pyta głośno: 
– Czy kogoś wam nie brakuje? 
Cisza. Po przekroczeniu granicy do kierowcy podchodzi 
mężczyzna i lekko bełkocząc mówi: 
– Nie ma mojej żony... 
– No przecież – wścieka się kierowca – przed odjazdem py-
tałem, czy kogoś wam nie brakuje! 
Na to facet: 
– Ale mnie jej nie brakuje, tylko mówię, że jej nie ma...  

 
 
 

Owoce – pamiętaj o nich zwłaszcza latem! 
Część 1 

Nasz organizm może skorzystać na tym, gdy tylko wpro-
wadzimy owoce do naszej letniej diety.  Nasza figura się wy-
szczupli, skóra stanie się bardziej jędrna, a wzrok może się po-
lepszyć..  

Truskawki najlepsze na zmarszczki! 
W wyniku dużej ilości słońca lub silnego stresu w naszym 

organizmie pojawiają się wolne rodniki. Niszczą one skórę, co 
w następstwie powoduje jej starzenie się. Jednak z wolnymi 
rodnikami można jeszcze powalczyć. Wystarczy jeść częściej 
truskawki. Zawarty w nich kwas elegowy neutralizuje wolne 
rodniki. Truskawki działają przeciwzmarszczkowo, witamina C 
pomaga w tworzeniu się kolagenu a ten jest świetnym budul-
cem naszej skóry. Dziesięć średnich truskawek może zaspokoić 
naszą dzienną dawkę na przeciwutleniacze.  

Jagody dobre na lepszy wzrok! 
Znajdujące się w jagodach i borówkach antocyjany uchronią 
nasze oczy przed szkodliwym działaniem promieni słonecz-
nych, jak również wzmocnią  naczynia krwionośne naszego 
oka. Dobrze je włączyć do swojej diety, podczas gdy spędzamy 
dużo czasu przed komputerem lub za kierownicą samochodu. 
Te owoce powodują cudowną ulgę dla naszego wzroku, gdyż 
oczy się dzięki nim mniej męczą.  

Arbuz dla spragnionych i najlepszy na upały!  
Ten owoc ma w sobie 90 % wody, dlatego doskonale ugasi 
pragnienie w gorące dni, idealnie nawodni organizm, a wybor-
ny, słodki miąższ zadowoli zmysł smaku nawet największego 
niejadka.  

Morelowa dawka energii!  
Warto po nie sięgnąć - poprawiają humor, ale także są dobre po 
intensywnym treningu, gdyż pomagają odzyskać utracone siły, 
przy tym odkwaszając organizm. Po zjedzeniu nabiału, mięsa, 
tłuszczów i słodyczy nasz organizm zakwasza się, co w konse-
kwencji powoduje, że odczuwamy przygnębienie, zmęczenie i 
jesteśmy ospali.  Jedząc morele, grejpfruty i jeżyny odzyskuje-
my straconą energię.  

Sorbetowo-owocowy zastrzyk witamin! 
Sorbety, musy oraz owoce pokrojone w kostkę idealnie zastąpią 
kaloryczny deser, zasilając przy tym nasz organizm dodatkową 
dawką witamin. Jednak jeżeli należymy do osób odchudzają-
cych się lub chorujących na cukrzycę, dobrze by było ograni-
czyć jedzenie jasnych winogron, czereśni, manga, awokado, 
bananów oraz arbuzów. Owoce te w swoim składzie mają dużą 
ilość cukru.   

Cudowne właściwości cytrusów! 
Cytrusy zmniejszają poziom insuliny we krwi. W ten sposób 
przyswajamy mniej cukru z naszego posiłku i jesteśmy dłużej 
syci, co może być interesujące, gdyż popijając tłustą potrawę 
sokiem z grejpfrutów - czy pomarańczy obniżamy poziomu 
cholesterolu.  

 
Podsumowując: zawarte w owocach witaminy i przeciwu-

tleniacze czuwają nad tym aby nasz organizm sprawnie i do-
brze funkcjonował. Pewnie o tym większość z nas wie. Jednak 
o tym ,że przez ich brak możemy odczuwać większą nerwo-
wość, zmęczenie, a stan naszych włosów i paznokci - ulegnie 
pogorszeniu  możemy nie wiedzieć,  a jeśli nawet, to często o 
tym zapominamy. Najlepiej sięgać po koktajle, sałatki i sorbety 
owocowe, które zawierają w sobie dużo cennych składników.  

 
Małgorzata Wanat, 

Za  https://portal.abczdrowie.pl ; http://kobieta.onet.pl 
 

 
 

Humor, humor, humor!!! 

 WSZYSTKO O ZDROWIU 
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Historia Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” swoją nazwę 
zaczerpnęła od „Orłowca”, niegdyś „kolonii” zamieszkałej 
głównie przez rzemieślników pochodzących z terenów dzi-
siejszych Rydułtów oraz okolicznych miejscowości Czernicy, 
Pietrzkowic, Lubomi czy Wodzisławia. Dziś jest to  najwięk-
sze osiedle mieszkaniowe w Rydułtowach, którego inicjato-
rem budowy był dyrektor rydułtowskiej kopalni w latach 
1901 – 1920, Franciszek Radlik. Projekt obecnego osiedla 
Orłowiec powstał w 1973 roku, a jego realizacja została prze-
widziana na lata 1976 – 1990. Ostatecznie zaś ostatni budy-
nek został oddany do użytku przez KWK „Rydułtowy” w 
roku 1988. 
12 października 1994 roku na Zebraniu Założycielskim pod-
jęta została uchwała o utworzeniu, z zasobów mieszkanio-
wych należących do KWK „Rydułtowy” i KWK „Anna”,  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”, która 30 listopada 
1994 roku została zarejestrowana w VIII Wydziale Gospodar-
czo-Rejestrowym Sądu Rejonowego w Katowicach pod nu-
merem Rs 1386. Swoją działalność  Spółdzielnia rozpoczęła 
w dniu 1 marca 1995 roku i od tego momentu jest zarządcą 
największego zasobu mieszkaniowego w Rydułtowach, a 
także zasobów położonych w Pszowie, Raciborzu, Rybniku, 
Gaszowicach i Gorzycach.  
 

Aktualnie w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orłowiec” pozostaje 159 budynków, w których ogółem 
mieszczą się 3872 mieszkania i 62 lokale użytkowe. Na tere-
nie miasta Rydułtowy położonych jest 59 budynków z 1752 
mieszkaniami i 46 lokalami użytkowymi, które są zlokalizo-
wane głównie na osiedlu Orłowiec oraz przy ulicy St. Ligo-
nia, A. Mickiewicza, Raciborskiej, Obywatelskiej, Ofiar Ter-
roru oraz K. Prz. Tetmajera. Miasto Pszów posiada w zaso-
bach Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” 74 budynki, w 
których mieszczą się 1393 mieszkania oraz 11 lokali użytko-
wych, położone są one na osiedlu T. Kościuszki, osiedlu J. 
Tytki oraz przy ulicy W. Jagiełły, Juranda, ks. Witolda, M. 
Konopnickiej, R. Traugutta, Pszowskiej, A. Wolczyka, K. 
Miarki, Westerplatte i J. Kusocińskiego. W Raciborzu przy 
ulicy Katowickiej i Mysłowickiej Spółdzielnia posiada 8 bu-
dynków z 352 mieszkaniami i 5 lokalami użytkowymi. Mia-
sto Rybnik w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orłowiec” posiada 11 budynków zlokalizowanych na os. G. 
Morcinka, przy ulicy Sportowej, L. Zamenhofa i Racławic-
kiej, w których mieści się 291 mieszkań. W gminie Gorzyce 
przy ulicy Dworcowej Spółdzielnia posiada 6 budynków z 67 
mieszkaniami, a w gminie Gaszowice 1 budy-
nek przy ulicy Babiogórskiej, w którym jest 
17 lokali mieszkalnych.  
 

Zgodnie z zapisami Statutu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” organami 
Spółdzielni są Walne Zgromadzenie Człon-
ków stanowiące najwyższy organ Spółdzielni, 
Rada Nadzorcza sprawująca kontrolę i nadzór 
nad działalnością Spółdzielni, Zarząd kierują-
cy działalnością Spółdzielni i reprezentujący 
ją na zewnątrz oraz Rady Osiedli będące or-
ganem opiniotwórczym, wytyczającym i ini-
cjującym, a także koordynującym kierunki 
działań Spółdzielni zarówno w zakresie go-
spodarki zasobami jak i ich estetyki oraz w 
zakresie działalności społeczno-
wychowawczej. Obecnie Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” liczy 

8 osób, a w jej skład wchodzą: Artur Michałowski pełniący 
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Jerzy Koper-
towski jako Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
Janina Fiedor pełniąca obowiązki Sekretarza Rady Nadzor-
czej,  Zbigniew Andryszczak jako Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, Leszek Zając pełniący obowiązki Przewodniczą-
cego Komisji Gospodarczej oraz Jacek Kołek, Ilona Pluta i 
Jan Przybyła Członkowie Rady Nadzorczej.  Zarząd Spół-
dzielni jest jednoosobowy, a funkcję Prezesa Zarządu od 
2009 roku pełni  Mariusz Ganita. Zasoby mieszkaniowe Spół-
dzielni zostały podzielone na 3 Administracje: Rydułtowy, 
Pszów i Racibórz, z którymi ściśle współpracują Rady Osie-
dla w następujących składach: 
 

Zgodnie z zapisami § 3 Statutu Spółdzielni „Celem 
działalności Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszka-
niowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, poprzez 
dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych 
lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przezna-
czeniu”. Zarząd Spółdzielni realizując powyższy cel statuto-
wy nie tylko ukierunkowuje swoje działanie na zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni, ale dokłada 
wszelkich starań aby pozostające w zarządzie Spółdzielni 
zasoby mieszkaniowe były utrzymywane w możliwie najlep-
szej kondycji technicznej poprzez wdrażanie technologii 
zmierzających do podnoszenia standardów posiadanych osie-
dli zapewniających wygodne, a zarazem bezpieczne ich użyt-
kowanie. Wszystkie budynki są na bieżąco remontowane, 
modernizowane, a część z nich, w ostatnich latach,  została 
poddana kompletnej termomodernizacji, co zostało docenione 
m. inn.  przez Ministerstwo Infrastruktury, Izbę Przemysłowo
-Handlową Rybnickiego Okręgu Węglowego, Krajową Radę 
Spółdzielczą, Polską Izbę Ekologii czy Sejmik Województwa 
Śląskiego przez przyznanie Spółdzielni prestiżowych nagród  
i wyróżnień zarówno w zakresie wprowadzania nowatorskich 
rozwiązań jak i ochrony środowiska, takich jak „Czarny Dia-
ment”, „Orły Polskiego Budownictwa” czy „Odznaka za za-
sługi dla Spółdzielczości”.   

 
Od początku istnienia Spółdzielnia wydawała 

„Biuletyn informacyjny” dla mieszkańców swoich osiedli, 
który od marca 2013 roku przyjął formę gazetki pod nazwą 
„Nasza Spółdzielnia”. W biuletynie zamieszczane są wszelkie 
informacje, o których powinni zostać poinformowani wszy-
scy lokatorzy, a także informacje o bieżącej działalności i 
ważnych wydarzeniach z „życia” Spółdzielni. 
 

SM ORŁOWIEC 

ADM Rydułtowy ADM Pszów ADM Racibórz 

 

Brachman Tadeusz  
Burdzik Irena  
Kaczmarski Czesław  
Kownacki Tadeusz  
Kura Janina  
Meslik Adam  
Ochojski Janusz  
Piotrowski Artur  
Szatan Kazimierz  

 

Czaplicki Roman  
Krawiec Łucjan  
Maks Czesław  
Seidel Antoni  
Skatuła Jan  
Staszewski Ireneusz  
Szewc Henryk  

 

Dąbkowska Krystyna  
Dutkiewicz Katarzyna  
Kęska Wiesław  
Staroń Teresa  
Tulik Henryk  
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Obok podstawowej działalności związanej z gospo-

darowaniem zasobami mieszkaniowymi Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Orłowiec” prowadzi szeroko pojętą działalność 
społeczną oraz oświatowo-kulturalną, która niejednokrotnie 
wykracza swoim zasięgiem poza członków i mieszkańców 
własnych zasobów. Obecnie nie sposób już sobie wyobrazić 
corocznych obchodów Dnia Dziecka bez festynu współorga-
nizowanego przez Spółdzielnię czy 6 grudnia bez Mikołaja z 
„groźnym” diabłem i ślicznymi Śnieżynkami z wozu obdaro-
wujących dzieci słodkościami i odwiedzających okoliczne 
przedszkola. Od wielu lat niezmienną popularnością wśród 
mieszkańców cieszą się również festyny rodzinne i okolicz-
nościowe z muzyką, rozgrywkami sportowymi, zabawami dla 
dzieci i dorosłych, grilem, przekąskami, słodkościami  i inny-
mi atrakcjami. Pod patronatem Spółdzielni prowadzony jest 
klub o charakterze sportowo-rekreacyjnym „Bielik”, zaś 
wśród lokalnych społeczności i władz samorządowych znana 
jest otwartość Organów Spółdzielni do włączania się w liczne 
inicjatywy związane bądź to z popularyzacją zachowań proz-
drowotnych w tym sportowych, bądź z pomocą dla szkół czy 
też różnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i świe-
tlic środowiskowych.  
 

Znana nie tylko z zaspakajania potrzeb mieszkanio-
wych swoich członków ale także, jako jedna z nielicznych 
Spółdzielni w Polsce, dbająca o  kreowanie szeroko pojętych 
działań o charakterze społeczno-kulturalno-oświatowym 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” w Rydułtowach nie-
wątpliwie jest jedną z wizytówek  Miasta Rydułtowy, bez 
której wielu lokalnych inicjatyw nie udałoby się zrealizować.   

 
SM „Orłowiec” 

 
 
Przyłączenia do sieci ciepłowniczej  

 
Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. w najbliższym 

czasie przystąpi do rozbudowy swojej sieci ciepłowniczej  
i przyłączenia do niej kolejnych budynków. Dzięki inwesty-
cjom, wraz z rozpoczęciem najbliższego sezonu grzewczego, 

z komfortu 
ciepła jaki 
daje ciepło 
systemowe, 
będą mogli 
korzystać 
mieszkańcy 
budynku wie-
lorodzinnego 
przy ul. Trau-
gutta oraz 
kilku budyn-
ków jednoro-
dzinnych przy 
ul. Benedykta 
i Obywatel-
skiej. 
Nowe odcinki 
sieci wybudo-
wane zostaną 
w technologii 
rur preizolo-
wanych po-
dwójnych 
(dwie rury 

ciepłownicze w jednej), które to zastosowanie pozwala 
zmniejszyć straty ciepła o ok. 25% w porównaniu do standar-
dowych rur preizolowanych pojedynczych, co w konsekwen-
cji prowadzi do mniejszej ilości spalanego paliwa wykorzy-
stywanego do wytworzenia ciepła, a przez to zmniejszenia 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 
Inwestycja możliwa jest dzięki zgodom właścicieli działek, 
przez które przebiegać będą przyłącza. Dziękujemy zaintere-
sowanym osobom za wyrażenie zgód i za wyrozumiałość w 
tym niewątpliwie uciążliwym czasie trwania robót budowla-
nych. Dziękujemy za zrozumienie tematu dbania o jakość 
powietrza w naszym regionie.  

Zachęcamy również do przyłączania się do pobli-
skiej sieci ciepłowniczej. Zainteresowanych prosimy o kon-
takt z biurem obsługi klienta Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. 
– tel. 32 44 50 116. 

Ciepłownia Rydułtowy 

 

Na wschód od Edenu… 
 
Czy można trafić za życia do Raju? Okazuje się że 

tak! Wystarczy tylko udać się na Słowację, gdzie zaledwie 
kilka godzin jazdy od Rydułtów znajduje się Park Narodowy 
„Słowacki Raj”. 
   
 Właśnie na taką trasę wspólnie z PTTK Rybnik wybra-
ła się grupa turystów, w tym także kilkoro z naszego miasta. 
Jak wiadomo Słowacja słynie z trzech rzeczy: Juraja Janosi-
ka, hokeja i gór. Okazuje się jednak, że w głębi tego górzyste-
go kraju kryje się kraina, która z lotu ptaka wydaje się niepo-
zorna. Dopiero zagłębiając się w samo serce tego niezwykłe-
go Parku Narodowego odkrywamy jego prawdziwe piękno. 
W pierwszym dniu pobytu nasza grupa zmierzyła się z tzw. 
stupackami  czyli małymi metalowymi kratkami przytwier-
dzonymi do skał. Ukradkowe spojrzenie w dół wystarczy by 
zakręciło się w głowie. Trasa wiodła bowiem przełomem rze-
ki Hornad, a każdy fałszywy krok mógł zakończyć się w 
wodnej kipieli. Po pokonaniu stupacek i kilkuset metrów łań-
cuchów, drewnianych kładek i drabin grupa wspięła się na 
jedno z niewielu miejsc w Słowackim Raju, które przypomi-
nało typowo górskie wędrówki, czyli na Tomasovsky Vyhlad. 
Jest to skalna półka, z której rozpościerają się nieziemskie 
widoki. Półka kończy się urwiskiem. W dół – bagatela – 300 
metrów w pionie. W kolejnych dniach czekały na nas kolejne 
fantastyczne przejścia wąskimi wąwozami, przeprawy przez 
strumienie, eksponowane przejścia po omszałych kładkach, 
kilkudziesięciometrowe drabiny i cudowne wodospady, w 
tym największy – Zavojovy Wodospad. Na zakończenie, w 
ostatnim dniu wyprawy czekała na nas jeszcze Sucha Bela, 
czyli najbardziej rozpoznawalny i nastawiony na turystów 
wąwóz w Słowackim Raju.  

 
 Jednak nawet przejście tak wspaniałej widokowo trasy 
nie byłoby pełne, gdyby nie było z kim dzielić radości wędro-
wania. Ludzie, z którymi miałem przyjemność wędrować po 
Słowackim Raju to pasjonaci natury, górskich wędrówek, a 
do tego grupa ludzi z fantastycznym poczuciem humoru. Je-
żeli dodamy do tego pełen profesjonalizm organizatorów z  
PTTK Rybnik na czele z przewodnikiem i koordynatorem 
wyprawy, to otrzymujemy przepis na wycieczkę, którą chyba 
każdy z uczestników zapamięta do końca życia! To właśnie 
Ci ludzie, w połączeniu z atrakcjami sprawiają, że Słowacki 
Raj stał się dla nas Edenem nie tylko z nazwy. A jeżeli już o 
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nazwie mowa – w sercu Słowackiego Raju znajdują się ruiny 
klasztoru Kartuzów. Każdy kto odwiedzi to miejsce i spojrzy 
w kierunku monumentalnych szczytów Tatr zrozumie, dla-
czego to miejsce zostało nazwane Rajem. Z czystym sumie-
niem polecam wyprawę na Słowacki Raj każdemu miłośniko-
wi ekstremalnych wypraw, który nie ma lęku wysokości. Po 
tej wyprawie wiem także jedno – z całą pewnością nie była to 
moja ostatnia wyprawa z PTTK Rybnik. Do zobaczenia na 
szlaku! 

Łukasz Majer 

 

Kulturalny Foto-mix 

 Zarówno czerwiec jak i początek lipca w obfitowały w 
wiele ciekawych imprez na terenie Rydułtów i okolic. W 
przedszkolu nr 2 odbył się festyn integracyjny dla mieszkań-
ców osiedla Orłowiec, przedstawiciele TMR i Redakcji 
„Kluki” reprezentowali Rydułtowy na „Nocy Kupały” w Ol-
zie, jednak najważniejszą z imprez była odbywająca się już na 
początku lipca impreza z okazji 95-lecia  Rydułtów do Polski. 
Zapraszam do zobaczenia galerii, która pozwoli nam przeżyć 
jeszcze raz wszystkie te atrakcje. (foto: Łukasz Majer i Berna-
deta Oślizły). 

Łukasz Majer  
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Przechytrzyć zwyrodnialca 
 
 Do napisania tego artykułu zainspirowały mnie ostatnie 
wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym regionie. Chyba każdy 
z nas słyszał o nagłaśnianej w mediach akcji ''Uwaga Pedofil'', 
która wzbudziła wiele obaw wśród rodziców dzieci w wieku 
szkolnym. 
O mężczyźnie, który wabił dzieci w celu wykorzystania seksual-
nego było głośno przez kilka tygodni. Wiele szkół prowadziło w 
tym czasie apele nawołujące do ostrożności. 
Coraz częściej słyszy się o pedofilii w zamkniętych środwiskach, 
takich jak domy dziecka czy placówki duchowne. Tam właśnie 
dochodzi do częstych czynów pedofilskich. Właśnie w takich 
miejscach pedofilia jest niezwykle ciężka do wykycia. Dlaczego? 
Wynika to z pewnością z faktu, że w owych środowiskach nie-
możliwe jest kontrolowanie przez lokalną społeczność. 
Oczywiście, nie można generalizować, obwiniając wszystkich 
duchownych czy opiekunów placówek wychowawczych o czyny 
pedofilskie.  Warto jednak mieć rękę na pulsie i uświadamiać 
dziecko, co jest dozwolone, a co nie. Kto może nas dotykać i w 
jaki sposób. Z dziećmi koniecznie trzeba rozmawiać o zagroże-
niach – by wiedziały, jakie zachowanie dorosłych jest podejrzane,  
i że takich zdarzeń nie należy ukrywać. 
W nawiązaniu do tych wydarzeń, postanowiłam prosić również 
Was  kochane dzieci i nastolatkowie o więcej czujności a mniej 
zaufania wobec nieznajomych, gdyż najbardziej skutecznym na-
rzędziem w walce z pedofilią jest właśnie zachowanie czujności 
oraz jak najwcześniejsza edukacja. 
Czym jest pedofilia w oczach nastolatka? 
Z pewnością kojarzymy ją z wykorzystaniem seksualnym dziec-

ka, które  nie  potrafi  w  pełni  zrozumieć  oraz udzielić na nią 
świadomej zgody. 
Może zabrzmi to dziwnie, ale wielu rodziców nie chce dopusz-
czać do siebie myśli, że ich dziecko może zostać skrzywdzone. A 
co jeśli do tego dojdzie? Moim zdaniem, postawa rodzica, który 
przejawia niechęć do podejmowania rozmów z dzieckiem na te-
mat wykorzystania seksualnego jest swego rodzaju brakiem 
umożliwienia mu obrony w razie zagrożenia. 
Pamiętamy Drodzy Rodzice, że jeśli dziecko będzie wiedziało, 
czym jest przemoc seksualna, istnieje większa szansa, że gdy jej 
doświadczy, powie o niej i nie dopuści, by sytuacja się powtórzy-
ła. 
Żyjemy w społeczeństwie, gdzie występuje wiele rodzin nie tole-
rujących koncepcji przekazywania dziecku wiedzy dotyczącej 
seksu. Dla mnie to jest niezrozumiała postawa. 
Dziecko często podejmuje temat seksu, gdyż dla niego to coś 
oczywistego. Mądry rodzic znajdzie adekwatną do wieku dziecka 
odpowiedź, inny zaś zareague zmieszaniem, konsternacją a nawet 
zmianą tematu. 
Taka postawa rodziców utwierdzi dziecko w przekonaniu, że 
temat seksu jest kwestią, której poruszać nie należy w zaciszu 
domowym. Zacznie szukać odpowiedzi gdzie indziej. A co jeśli 
znadzie ją u boku pedofila? 
Starajmy się mówić dzieciom, że: 

  są na świecie dorośli, którzy wyrządzają krzywdę, 
 nie wolno ufać obcym, 
 nie wolno pozwalać obcym na dotykanie, 
 nie wolno się oddalać z miejsc sobie znanych, 
 nie wolno przyjmować żadnych prezentów od obcych, 
nie powinno się nikomu poznanemu w sieci podawać swoje-

go prawdziwego nazwiska, adresu, a nawet maila 
 
Drodzy Rodzice, bądźcie dla dziecka pierwszą linią obrony,  
uświadamiajcie je o sygnałach świadczących o pedofilii oraz 
przygotujcie je do skutecznego odpierania ataków. Niech dziecko 
zdaje sobie sprawę z tego, że pedofil jest zazwyczaj zbyt sprytny, 
by stosować wobec ofiary przemoc. Woli raczej stopniowo ją 
usidlić. Porozmawiajcie o tym z dzieckiem. 
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Drodzy Nastolatkowi, dla Was również apel! 
Z racji tego, że temat pedofilii z pewnością jest Wam już zna-
ny, apeluję o więcej odwagi. Nie pozwólcie, by plaga nadu-
żyć seksualnych odebrała Wam odwagę w chwili domniema-
nia lub pewności o czynach pedofilskich wobec bezbronnych 
dzieci. Reagujcie. Zgłoście sprawę na policji, udajcie się do 
najbliższego Centrum Pomocy Rodzinie, MOPS-u, szkoły, 
gdziekoliwek. Liczy się każdy krok zrobiony w kierunku ura-
towania bezbronnego dziecka. Nie wolno Wam zapominać, 
że czyny pedofilskie pozostawiają ślad na psychice dziecka 
do końca życia. 
Zachęcam również do skorzystania z pomocy Fundacji Dzieci 
Niczyje, która uruchomiła stronę internetową 
www.116111.pl, za pośrenictwem której można anonimowo 
zadawać pytania przez całą dobę. 
Można również zadzwonić pod bezpłatny nr tel. 116111 i 
zgłosić czyn pedofilski lub po prostu znaleźć wsparcie. 
Inne pomocne źródła to m.in.: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Ślą-
skim - Telefon: 32 455 14 30 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach -  Tele-
fon zaufania: 032 453 75 21 
Komisariat Policji w Rydułtowach - Telefon: 32 412 58 10 
Zachęcam! 

Ania Głowacka 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I 
URZĘDU 

za okres od 18 maja do 21 czerwca 2017 r. 
 

Referat Inwestycji 
 
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC ADAMA 

MICKIEWICZA I STRZELCÓW BYTOMSKICH 
WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA ULICY ŁADNEJ 

 Trwają roboty budowlane związane z realizacją kanali-
zacji deszczowej etapu II. Wykonano część ciągu kanalizacji 
deszczowej. Wykonano 150 mb oświetlenia. Dokonano roz-
biórki skarpy. Wykonano 95% wycinki i karczowania drzew i 
krzewów. Wprowadzono nową tymczasowa organizację ru-
chu na czas prowadzenia robót budowlanych. 
 Dla etapu III i IV w dniu 29 maja zawarto umowę z 
wykonawca robót budowlanych - firmą INŻBUD Tomasz 
Trepka z Rybnika - na kwotę 1 820 000,00 zł. W dniu 1 
czerwca przekazano teren budowy wykonawcy robót. 
Trwają prace rozbiórkowe. Dokonano sfrezowania na-
wierzchni asfaltowej całego etapu III. Wykonano w 95 % 
wycinki i karczowania drzew i krzewów.  
Termin wykonania etapów I – IV : 16 października. 
Wartość robót budowlanych etapów I – IV : 4 780 000,01 zł.  
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

GIMNAZJUM NR 1  
 Planowany termin realizacji inwestycji: 1 czerwca – 
18 sierpnia. 
Wartość robót budowlanych:  777 560,49 zł. 
Wartość nadzoru inwestorskiego:  5 780,00 zł. 
 
ZIELONE WYSPY MIASTA – ROZWÓJ TERENÓW 

ZIELENI W RYDUŁTOWACH 
 Toczą się prace związane z nasadzeniami zieleni na 
Seledynowej Wyspie przy starym Dworku (teren przy ul. Fry-
deryka Engelsa) oraz na Szmaragdowej Wyspie przy Willi 
Radlika (teren przy ul. Raciborskiej – park USC). Przy ul. 
Fryderyka Engelsa zainstalowano urządzenia do kalisteniki. 
Trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod urzą-

dzenia placu zabaw. Na Wyspie przy ul. Raciborskiej została 
„zainstalowana” żywa architektura w postaci Pary Młodej 
oraz kosza kwiatowego. Rozpoczęto prace związane z budo-
wą chodnika dla Malachitowej Wyspy przy starej Dyrekcji 
(przy ul. Obywatelskiej). Przy ul. Korfantego powstała żywa 
architektura - „pawilon”. 
Termin wykonania dla terenów przy ul. Fryderyka Engelsa i 
Raciborskiej: do 30 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 do dnia 31 maja nie uzyskał decyzji pozwo-
lenia na realizację zadania. W związku z powyższym firmie 
projektującej od dnia 31 maja naliczane są kary umowne za 
nie dotrzymanie terminu umownego. 
Wartość prac projektowych: 40 098,00 zł. 
 
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PRO-

JEKT 
 Trwają prace i ustalenia z zakresu podziału nierucho-
mości.  
 
MODERNIZACJA WNĘTRZA BUDYNKU OSP RADO-

SZOWY 
 W dniu 2 czerwca wykonawca robót budowlanych 
zgłosił gotowość do odbioru. Trwają czynności odbiorowe. 
Wartość robót budowlanych:  178 000,00 zł. 
Wartość nadzoru inwestorskiego:  3 850,00 zł. 
 
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ – 

BOCZNEJ II 
 W dniu 19 maja wykonawca robót - Zakład Betoniar-
ski s.c. Renata Kłosek, Danuta Porwoł z Jejkowic - zgłosił 
zakończenie robót budowlanych. W dniu 31 maja dokonano 
odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.  
Trwa rozliczenie inwestycji. 
Termin wykonania: 31 maja. 
Wartość robót budowlanych: 183 524,72 zł. 
 
PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE M. 

STRZODY I W. WRÓBLEWSKIEGO – PROJEKT 
 Trwają prace projektowe prowadzone przez Remigiu-
sza Machej prowadzącego działalność gospodarczą p.n. „ML 
Design Machej Remigiusz”.  
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 maja. 
Wartość umowy: 18 880,50 zł 
 
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO 

PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA SO-
CJALNE 

 Przygotowano materiały w celu złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020. 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZ-

NEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 – PROJEKT 
POSADZKI MAŁEJ SALI SPORTOWEJ 

 W dniu 18 maja na stronie internetowej Miasta Ryduł-
towy ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy 
robót. Oferty złożyły dwie firmy - na kwotę 147 600,00 i 
149 445,00 zł. Ponieważ ceny ofert przewyższały kwotę, jaką 
dysponujemy, postępowanie zostało unieważnione. Dnia 5 
czerwca ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe. Termin 
składania ofert upłynął 16 czerwca. Nie złożono żadnej ofer-
ty. 



KLUKA 379/15 Lipca 2017 Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU 20 
MODERNIZACJA ULICY ŻYTNIEJ 
 Trwają prace projektowe. Projektant wykonał badania 
gruntowe oraz opracowuje koncepcję drogi. 
Wartość umowy: 19 500,00 zł 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 paź-
dziernika. 
 
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ  
 Projektant złożył dokumentację budowlaną związaną z 
uzyskaniem zgłoszenia na wykonanie modernizacji ulicy 
Barwnej - bocznej oraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
muru oporowego. Prace projektowe związane z modernizacją 
ulicy Barwnej w chwili obecnej są na ukończeniu.  
Termin opracowania dokumentacji projektowej  31 lipca. 
Wartość umowy: 34 900,00 zł 
 
REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA KARO-

LA  
 Firma Pro Technology opracowująca projekt rewitali-
zacji osiedla oraz termomodernizację budynków w obecności 
przedstawicieli Urzędu Miasta, przeprowadziła w dniu 1 
czerwca konsultacje z lokalną społecznością w celu omówie-
nia zakresów wymaganych i potrzebnych podczas realizacji 
zadań.  W dniu 1 czerwca odbyło się również na osiedlu spo-
tkanie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z 
Katowic, w trakcie którego zostały określone parametry ko-
nieczne i wymagane związane z ochroną stylu zabytkowych 
budynków oraz infrastruktury.  
Termin wykonania: 2 października. 
Wartość umowy: 119 000,00 zł. 
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNE-

GO PRZY ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA 273 
 Trwają roboty budowlane związane z wymianą instala-
cji c.o. w budynku oraz  roboty związane z termomodernizacją 
ścian. Do chwili obecnej wykonano izolację oraz termomoder-
nizację ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej . Trwają 
roboty termomodernizacyjne na poddaszu budynku.  
Termin wykonania: 31 sierpnia 
Wartość robót budowlanych: 254 372,05 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego: 6 160,00 zł. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BU-

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

 W związku z ogłoszonym w dniu 19 kwietnia przetar-
giem na roboty budowlane najkorzystniejszą ofertę złożyła 
Firma Usługowo Handlowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska z siedzibą 
w Czernicy, z którą w dniu 2 czerwca została  zawarta umowa.  
W związku z ogłoszonym w dniu 3. kwietnia zapytaniem ofer-
towym na prowadzenie nadzoru inwestorskiego, najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma: STUDIO POŁOMSCY z Ryduł-
tów. Z powyższą firmą w dniu 2 czerwca została zawarta 
umowa.  
W dniu 7 czerwca został przekazany teren budowy. W dniu 19 
czerwca rozpoczęto demontaże elementów  wyposażenia sali 
sportowej oraz ustawiono kontenery szatniowo- sanitarne. 
Termin wykonania: 18 czerwca 2018 r. 
Wartość robót budowlanych: 4 099 851,14 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego: 12 750,00 zł 
 
MODERNIZACJA ULICY ŚWIĘTEGO JACKA  
 W ogłoszonym zapytaniu ofertowym na opracowanie 
dokumentacji projektowej w wyznaczonym terminie wpłynęły 
3 oferty w przedziale cenowym od 16 367,00 zł do 19 400,00 
zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Projektowe 
„Kołodziejska – Derbis” z Wodzisławia Śląskiego i z tą firmą 
zawarto umowę w dniu 8 czerwca. Obecnie trwają prace pro-

jektowe. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 listopa-
da. 
Wartość umowy:  16 367,00 zł 
 
MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓ-

RZU 
 Trwają prace projektowe. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 paź-
dziernika. 
Wartość umowy: 15 260,61zł 
 
 
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA ULICY JA-

SNEJ  
 Projektant złożył w dniu 14 czerwca kompletną doku-
mentację.  
Wartość umowy: 1 600,00 zł. 
Termin opracowania: 15 lipiec.   
 
ZŁĄCZE ENERGETYCZNE – UL. RACIBORSKA  
 W dniu 16 czerwca wykonano roboty związane z 
umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym. Trwają prace 
porządkowe. 
Wartość robót budowlanych: 8 487,00 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego: 1 230,00 zł 
Termin wykonania zadania: 23 czerwca. 
 
UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA KRZYŻKO-

WICKA  
 W dniu 17 maja wysłano zaproszenia do złożenia ofert 
cenowych. Ofertę złożyła jedna firma: ML DESIGN LILLA 
PIOTR z siedzibą w Kończycach Małych - na kwotę 
13 900,00 zł brutto. Ponieważ cena oferty, jaka została złożo-
na, przewyższała kwotę, jaką dysponujemy, postępowanie 
zostało unieważnione. W dniu 5 czerwca ponownie wysłano 
zaproszenia do złożenia ofert cenowych. Termin składania 
ofert upłynął 12 czerwca. Oferty złożyły dwie firmy: na kwotę 
od 4 910,16 zł i 11 900,00 zł. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania zamówienie zrealizuje POŁOMSKA EDYTA 
STUDIO POŁOMSCY z Rydułtów za kwotę 4 910,16 zł.  
 
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA 

ULICY ANTONIEGO CZECHOWA- UL.KRZYWA  
 Trwają prace projektowe. W związku z oczekiwaniem 
do 3 miesięcy na uzyskanie map do celów projektowych pro-
jektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie realizacji przed-
miotu umowy do dnia 30 września 2017 r. 
Wartość umowy: 7 250,00 zł. 
 
MUR OPOROWY PRZY ULICY SKALNEJ 
 W dniu 15 maja rozpoczęto procedurę przetargową na 
wyłonienie wykonawcy robót. Trwają prace komisji przetar-
gowej. 
 
PIŁKOCHWYTY NA BOISKU NA OSIEDLU NA 

WZGÓRZU  
 W dniu 29 maja zostało rozesłane do 5 firm zaprosze-
nie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji 
projektowej, związanej z podniesieniem istniejących na boisku  
piłkochwytów wraz z ich rozbudową o kolejne moduły ogro-
dzenia. Do ogłoszonego postępowania zgłosiła się tylko jedna 
firma - Pracownia Inżynierska „ Modylion” z Rudy Sląskiej. 
Oferta nie została wybrana ze względu na zbyt wysoką cenę 
oferty. W związku z powyższym postępowanie zostało unie-
ważnione. W dniu 14 czerwca zapytanie zostało ponownie 
ogłoszone i rozesłane - tym razem do 12 firm. Termin składa-
nia ofert upłynął z dniem 20 czerwca. 
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Psiaki i kociaki szukają  domu! 
 
 Redakcja gazety „Kluka” już od miesięcy współpracuje               
z  stowarzyszeniem na rzecz zwierząt „Psy, Koty i My”. Co 
miesiąc na naszych łamach prezentujemy zdjęcia czworonoż-
nych pupili, które z różnych względów straciły swój dom i 
czekają na adopcję. Wszelkie osoby, które chciałyby przygar-
nąć psiaka lub kociaka proszone są o kontakt z wodzisławskim 
stowarzyszeniem pod numerem: 605109891. Co ważne, adop-
cja jest bezpłatna, a dodatkowo finansowane jest również chi-
powanie, szczepienie, odrobaczanie i kastracja/sterylizacja 
przygarniętego czworonoga. Serdecznie zachęcam wszystkich, 
którzy mają warunki do utrzymania naszych „braci mniej-
szych”  i chcieliby przygarnąć któregoś do siebie by się nie 
wahali! Dziś dla odmiany kilka miauczących podopiecznych 
stowarzyszenia! 

Łukasz Majer 

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla  

 
LIPIEC: 
 

Jerzy Adamczyk 
Grażyna Niedziela 
Eugenia Bluszcz 
Elwira Jędrośka 
Jolanta Pikos 
Józef Tomas 
Adelajda Mejsel 
Rita Ferenc 
Jerzy Kawulok 
Danuta Krajczok 
Grzegorz Urbańczyk 
Danuta Cięciała 
Leon Tatura 
Stefan Jordan 
 
 
 

Kocie maluchy 

Tosia 

Krystal 

Czarnuszka 

Bejbi 
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Moje rozważania 
 
 Tak jak przewidywałem i już sygnalizowałem w moich 
poprzednich rozważaniach Stany Zjednoczone odwracają się 
od Europy, więc stawianie na Amerykę, to tak jak byśmy stali 
na cienkim lodzie. Również uparte stanowisko w sprawie nie 
przyjmowania uchodźców ,to oczywiste odwracanie się od UE 
-czy naprawdę nie widzimy korzyści z przynależności do kra-
jów Zachodu? Czy biali imigranci z Czeczenii, Ukrainy itd.. 
nie popełniają przestępstw  w naszym kraju ,czy nasi ludzie -
Polacy, są święci -  niestety nie ,więc raz jeszcze: jeśli boimy 
się kilku tysięcy uchodźców, bądź emigrantów, to naprawdę 
jesteśmy słabym zacofanym państwem, które nie zasługuje by 
należeć do UE i dalej być zaściankiem i pośmiewiskiem Euro-
py. A teraz popatrzmy bliżej -na nasz Śląsk. Nigdy nie przy-
puszczałem, że Sosnowiec nie jest w granicach historycznego 
Śląska i ,że nadal oddziałowują  granice zaborów ,więc mamy 
wojnę o nazwę świeżo uchwalonej metropolii, Przy takim sku-
pisku gmin na naszym Śląsku niestety czeka nas nieodwołalnie 
kolejna reforma administracyjna czyli łączenie gmin ,by 
wspólnie rozwiązywać problemy ,które raczej nie występują w  
takim natężeniu  w  pozostałej części naszego kraju. Musimy 
też zmieniać nasze przyzwyczajenia i stać się bardziej kultural-
nym społeczeństwem; wrażliwym na krzywdę ludzką, nietole-
rancyjnym dla; trucicieli (smog), nie dbających o przyrodę , 
,turystycznych  i samochodowych śmieciarzy ale też toleran-
cyjnym dla tych co mają inne poglądy bo tego nam brakuje. 
Jako Towarzystwo Miłośników Rydułtów jesteśmy dumni ,że 
ofiarowane nam sadzonki drzew przez nadleśnictwa Rudy Ra-
ciborskie i Rybnik w ilości 700 szt zostały przez naszych 
Mieszkańców w całości zagospodarowane Posadzone drzewa 
choć w części zastąpią te wycięte przez ludzi którzy chyba 
owczym pędem wycinali dorodne drzewa .Składam więc gorą-
ce podziękowania wszystkim nabywcom a zwłaszcza harce-
rzom naszego hufca ,którzy  nie tylko znają punkt prawa har-
cerskiego o przyrodzie a przede wszystkim stosują go w prak-
tyce, między innymi sadząc drzewa, biorąc udział w akcjach 
sprzątania czy konkursach wiedzy o przyrodzie .Mężczyźni:, 
reprezentanci Urzędu  Miasta, Rady Miasta, Towarzystwa Mi-
łośników Rydułtów, Redakcji Kluka w osobach ;Marcin Po-
łomski, Lucjan Szwan, Henryk Machnik, Łukasz Majer wyty-
powali kilkadziesiąt pań którym przyznaliśmy tytuł "Kobieta 
niezwykła". Ponieważ nie wszystkie osoby mogły osobiście 
odebrać dyplomy publikuję raz jeszcze listę osób które to wy-
różnienie otrzymały na dwóch uroczystościach w Platinum i 
Villi ;Janina Chlebik -Turek Rita Ferenc, Bożena Freund- Ko-
nieczny, Krystyna Garbas , ,Sylwia Jakubiec, .Elżbieta Jan-
kowska, Alicja Kołodziej, Weronika Kosowska, Urszula Mań-
ka U,rszula Matuszek, Kornelia Newy, Bernadeta Ośli-
zły ,Alicja Pawełek Jolanta Pikos ,Marzena Rotter Stefania 
Swoboda-Stebel ,Halina Skupień, Anna Urbańczyk, Małgorza-
ta Wadas ,Maria Antonina Wieczorek, panie z zespołów Cia-
proki i Rzuchowianki ,Dominika Urbanek ,Joanna Kubala, 
Halina Zając, Mariola Bolisęga ,Barbara Wojciechowska, Te-
resa Anielska, Ilona Sklarek, Katarzyna Grzeszczak, Weronika 

Nowak Szynk ,Krystyna Barnabas, Aleksandra Wolner, Danuta 
Maćkowska, Rita Pielczyk Renata Niesporek, Urszula Haj-
to ,Małgorzata Piotrowska, Barbara Komarek, Bożena Wójcic-
ka, Irena Pierchała, Aleksandra Kotulska, Halina Korbica,, 
Barbara Laszczyńska, Honorata Sordyl, Katarzyna Konofał,  
Katarzyna Jargoń ,Teresa Zacharewicz. Jeszcze raz gratuluje-
my wyróżnionym i liczymy ,że do grona w/w osób w roku 
przyszłym dołączą kolejne osoby. Te wyróżnienia były skiero-
wane do osób zasłużonych w społecznej ,bądź charytatywnej 
działalności. Możemy się też pochwalić ,że udało się TMR owi 
zorganizować zbiorowe wejście na sztukę "Zolyty" dla 27 osób 
i cieszy ,że ten śląski wodewil wszystkim nadzwyczajnie się 
podobał. A co przed nami -oczywiście szereg imprez w ramach 
realizowanych projektów. To przede wszystkim organizacja 
festynu integracyjnego który odbędzie się 20 czerwca na łące 
obok USC od godz. 17,00,(szczegóły na afiszach).21 czerwca 
nasz zespół Miłośników wystąpi w Olzie podczas obrzędów 
Nocy Świętojańskiej. Przygotowujemy materiały, dokumenty 
na wielką uroczystość jaka się odbędzie 4 lipca z okazji 95 
lecia włączenia Rydułtów do państwa polskiego i oczywiście 
przygotowania do wycieczki, którą organizujemy do Żyw-
ca ,bo jakoś tak się zdarzało ,że Żywiec był tylko miejscowo-
ścią przejazdową a jest tam  niemało ciekawostek .Również 
przygotowujemy się do wakacyjnych koncertów pod nazwą 
"Śpiewaj z nami Miłośnikami" i mam apel do zespołów szkol-
nych, zespołów prowadzonych w ramach OPP; jeśli są zespo-
ły ,które mogą wystąpić ze swoim programem muzycznym, 
tanecznym, wokalnym, bądź teatralnym to proszę o kontakt z 
naszym TMRem bo chętnie zaprosimy taki zespól do występu. 
Za nami imprezy majowe ,które niestety nie miały szczęścia do 
pogody. Nic więc dziwnego ,że 3 maja nieliczna widownia 
mogła oklaskiwać przy Urzędzie Miasta występy zespo-
łów ;Czelodka .Rzuchowianki, Miłośnicy, czyli tzw. Klika 
Machnika i spożyć kawałek kołocza ,który ofiarowała p.Rita 
Pielczyk .Wymienionym zespołom serdecznie dziękuję za wy-
stępy i to nawet w deszczu pod parasolami ,jak również tym 
Meszkańcom, w tym p. Burmistrz, Radnym, którzy przybyli by 
wspólnie pośpiewać bo wiedzieli, że TMR zorganizuje imprezę 
bez względu na warunki atmosferyczne. Kolejna impreza od-
była się w restauracji Villa ze wręczeniem dyplomów dla 
"Kobiet Niezwykłych" ,gdzie wystąpiły skrzypaczki z naszej 
Szkoły Muzycznej pod kierunkiem p.Anny Urbańczyk, gita-
rzystka p Ania..Kopbusz..,..oraz oczywiście nasz męski zespół 
Miłośników, Nie dało się niestety zorganizować planowanego 
ogniska i zamiast tego był ogrodowy piknik dla nieco mniej-
szej grupy ale bardzo udany ,choć zakończony deszczem. Jak 
widać propozycji programowych w naszym mieście nie braku-
je  -tylko trzeba chcieć z nich korzystać a warunkiem jest czy-
tanie ogłoszeń, naszej Kluki (nie żałujcie wydania 2,5 zł) czy 
zaglądania na naszą facebookową stronę. A w mieście jak zwy-
kle nie brakuje problemów i obaw .Pierwsza obawa dotyczy 
kopalni ,gdzie jak wiemy w wyniku tąpnięcia jedna ściana wy-
łączona jest z wydobycia a druga też bo są odznaki pożaru. 
Dalej podtrzymywana jest decyzja o planowanym zamknięciu 
zakładu przeróbczego i bocznicy kolejowej a to zwiastuje nieu-
chronny koniec naszej kopalni -oby tak się nie stało! .Kolejny 
niepokój dotyczy naszej Szarloty ,na której specjaliści potwier-
dzili istnienie dużego zapożarowania. Nasze władze  w tej 
sprawie organizują publiczną debatę w dn,12 czerwca w RCK 
Feniks więc apeluję o liczną obecność i wyrażenie swojej oby-
watelskiej opinii na co się zdecydować czy wyrazić zgodę. Ja 
ze swojej strony  podtrzymuję projekt by specjaliści wypowie-
dzieli się czy jest możliwość wykorzystania ciepła z hałdy do 
ogrzewania naszych domów -to byłaby skuteczna walka ze 
smogiem  bardziej ,że jest dodatkowe żródło ciepła— woda z 
kopalni .Warto się tym problemem zainteresować 
 

Henryk Machnik 
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Gdzie można kupić „Klukę”? 
 
- Intermarche Rydułtowy, ul. Bema 90 
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3 
- ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona 
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48 
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 61 
- Petrol Point Group Migrex Sp. z o.o., ul. Raciborska 275 
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22 
- 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 
- Handel Art.. Przemysł. Weronika Nowak-Szynk, ul. Ofiar 
Terroru 41 
- 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 
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