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Ogłaszamy ogólnomiejski konkurs na

Rydułtowika Roku 2012r.
Konkurs ma na celu wyróżnienie osób
aktywnie działających na terenie Miasta Rydułtowy i na rzecz mieszkańców.
Zgłoszenie kandydata może dokonać organizacja pozarządowa,
instytucja, Rada Miasta, Burmistrz Miasta,
mieszkańcy (co najmniej 10 osób podpisanych pod uzasadnieniem)
W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko kandydata oraz dane adresowe
( wyłącznie do wiadomości organizacji ),
•
krótką notkę biograficzną,
uzasadnienie zgłoszenia, w tym za jaką działalność
kandydat ma być wyróżniony,
zdjęcia kandydata w formie papierowej i elektronicznej,
•
podpisy osób zgłaszających kandydata oraz
pieczątki organizacji zgłaszającej.
•

•
•

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca br.
W wydaniu lipcowym i sierpniowym „Kluki” i „Na Ratuszu”
będą publikowane charakterystyki osób zgłoszonych do konkursu.
Laureata konkursu wybierze jury konkursu w składzie:
•
3 osoby reprezentujące Miasto Rydułtowy,
•
3 osoby reprezentujące Towarzystwo Miłośników Rydułtów
Uroczystość wręczania statuetek nastąpi podczas Dni Rydułtów.
Zgłoszenia prosimy przesyłać ( lub dostarczyć osobiście) na adres
Towarzystwa Miłośników Rydułtów.
\

Organizator konkursu :
Towarzystwo Miłośników Rydułtów
Zadanie jest realizowane z udziałem środków pochodzących
z dotacji Miasta Rydułtowy
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Ogłaszamy konkursy :

„Na najpiękniejszy balkon”
„Na najpiękniejszą posesję”
Zgłoszenia do wymienionych konkursów przyjmujemy

do 15 lipca 2013 r.
(telefonicznie 32/ 414 00 66 lub
pisemnie na adres TMRu - ul. Traugutta 289, 44-280 Rydułtowy).

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres i tel. kontaktowy.
Zgłoszone do konkursu posesje i balkony zostaną
dwukrotnie ocenione przez członków Jury.
Suma ocen będzie podstawą do wyłonienia trzech nagród rzeczowych
(po 3 nagrody w każdym konkursie).
Zdjęcia wyróżnionych posesji (12) i balkonów (8) zostaną
zaprezentowane na wystawce TMRu na Dniach Rydułtów
oraz w czasie uroczystości wręczenia nagród .
Organizator konkursu:
Towarzystwo Miłośników Rydułtów
Zadanie jest realizowane z udziałem środków
pochodzących z dotacji Miasta Rydułtowy
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Co słychać w Gminie Lyski

U

Z Lysek do Wiednia na rowerach.

prawianie sportu można z powodzeniem łączyć z poznawaniem świata i
promowaniem swojej miejscowości. Te trzy elementy w jednym połączył mieszkaniec Lysek Eugeniusz Mandrysz. Wspólnie z dwójką przyjaciół, Zbigniewem
Cicheckim i Janem Czogalikiem, postanowili wybrać
się na wycieczkę kolarską do Wiednia zwiedzając przy
okazji także Czechy, Węgry i Słowację. Taka wyprawa
wymaga także, poza formą sportową, zabezpieczenia
logistycznego. Panowie szukali wiec sponsorów by mogli zrealizować ambitny plan. Z pomocą przyszła im
rodzinna gmina p. Eugeniusza - Lyski, która wyposażyła ich w koszulki i spodenki kolarskie z umieszczonymi
na nich elementami symboliki Gminy. To świetna i niedroga promocja Gminy, która i tak
rozszerza kontakty z zagranicznymi samorządami. Lyseckie Koło Ruchu Autonomii Śląska,
w zamian za umieszczenie logo RAŚ na koszulkach, wsparło wyprawę finansowo. Kolarze
otrzymali także chorągiewkę z herbem Górnego Śląska. Wyprawa rozpoczęta 8 czerwca zakończyła się szczęśliwie po 11 dniach.

Pamięci Czesława Prudla.

W

kaplicy św. Józefa w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach 15 czerwca miał
miejsce I Konkurs Pieśni Chóralnej im.
Czesława Prudla. Tak Wójt Gminy Lyski
Grzegorz Gryt postanowił uczcić pamięć
zmarłego przed trzema laty kompozytora,
autora pieśni i piosenek, a także twórcę
terapii słowno – muzycznej. W konkursie
zaprezentowały się cztery zespoły chóralne. Jury w składzie : dr Jacek Glenc /
Przewodniczący/ oraz Krzysztof Mańczyk
i Wacław Mickiewicz nie miało łatwego
zadania. Uczestnicy Konkursu musieli w
ciągu 15 minut zaprezentować obowiązkowo dwa utwory Patrona Konkursu uzupełniając występ utworami dowolnymi. Ostatecznie Grand Prix Konkursu wraz z piękną statuetką zdobył Chór Mieszany „Małgorzata” z Lysek, I miejsce
przypadło Chórowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lyskach, II miejsce zajął Zespół Wokalny „Melodia” z
Pstrążnej a III Chór Szkoły Podstawowej z Raszczyc. Wszystkie uczestniczące w tej pięknej imprezie zespoły otrzymały także nagrody pieniężne. Licznie zgromadzona publiczność miała jeszcze okazję wysłuchać popisu uczniów
klasy śpiewu Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych z
Rybnika. Wystąpili Anna Chowaniec, Marta Gryt,
Nikola Kotyrba, Kinga Porwoł i Mikołaj Gryt. Podobnie jak wcześniejsze popisy chórów młodzi artyści nagrodzeni zostali burzliwymi oklaskami. Na
widowni byli członkowie rodziny Czesława Prudla
– żona Maria i syn, jednocześnie Dyrektor Artystyczny Konkursu dr Norbert Prudel, Dyrektor Filharmonii Rybnickiej Antoni Smołka, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Żorach Zofia Mańka
– Błaszczyk, lysecki proboszcz ks. Jan Włosek oraz
radni, sołtysi i mieszkańcy Lysek i okolicy. Wójt
Gryt wraz z Radą Artystyczną Konkursu postanowili organizować Konkurs corocznie.
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Moje rozważania

Z

acznę od przypomnienia że w minionym miesiącu mieliśmy niesamowitą huśtawkę pogody od zimna, deszczu, gradu po afrykańskie upały a do tego szczęście , ze ominęły nas trąby powietrzne i kule lodowe. Jeśli
do tego dodamy tąpnięcia to uświadamiamy sobie jak mały jest człowiek wobec potęgi natury a czas płynie
i płynie i mamy znów lato i wakacje na które tak szczególnie oczekiwała młodzież która w ostatnie tygodnie
musiała wykazać się w nauce ale też na różnych imprezach i uroczystościach których w mieście i regionie było mnóstwo. A dzieci i młodzież rydułtowska potrafią się rzeczywiście znakomicie i to w różnorodnych dziedzinach zaprezentować. O osiągnięciach naszej młodzieży możemy przeczytać w różnych gazetach a najlepsi zostali nagrodzeni
przez Burmistrza Miasta i taką listę opublikujemy w „Kluce”. Trochę martwi , że w działalności publicznej niewiele
widac osób w wieku produkcyjnym nie mówiąc o kategorii wiekowej od 45 do 60 lat zwłaszcza mężczyzn, których
szczególnie nie widać. Chciałoby się zawołać „ chłopy kajście to som”. To szczególnie jest widoczne na imprezach o
charakterze kulturalnym i taki stan trzeba próbować zmienić ! Zachęcam więc do zasilania chórów lub też do wstąpienia do naszego męskiego zespołu regionalnego „Old Stars” który występuje wspólnie z zespołem „Rzuchowianki.”
Możemy się pochwalić że w ostatnim okresie czasu mieliśmy udane występy w Kobyli na wiankach, w Pstrążnej oraz
na wielkiej wystawie ogrodniczej w Śmiłowicach koło Mikołowa. Jako członkowie Redakcji i Zarządu wzięliśmy
udział w wielu imprezach na terenie miasta i regionu w tym: w I Konkursie Chórów im. Czesława Prudela w Lyskach.
Konkurs wygrał znakomity chór „Małgorzata” z Lysek. Władze Gminy z wójtem Grzegorzem Grytem na czele mają
nadzieję, że konkurs ten będzie rozszerzony na powiat a nawet region. Podobnie może stać się z rydułtowskim konkursem bo VI Konkurs Par Tanecznych zorganizowany świetnie przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 spełnia również takie kryteria. Wszystkie imprezy które oglądaliśmy były przygotowane z dużym zaangażowaniem i cieszyły się dużą frekwencją i to jest najważniejsze! A nasze miasto stale pozytywnie się zmienia. Szczególnie zauważają to przyjezdni bo my jakoś łatwo przechodzimy do faktu, że powstają nowe parkingi ( skrzyżowanie
Ofiar Terroru z ulicą Leona i parking równoległy do ulicy Leona) że skrzyżowania z ulicą Raciborska są znakomicie
wykonane, że odbierane są kolejne odcinki kanalizacji , remontowane są drogi czy pięknie utrzymana zieleń. Za to
emocjonujemy się sensacjami. Do tych niewątpliwie należą sprawa przydziału mieszkań komunalnych czy też sprawa
platanów w parku sensorycznym. Przeczytałem całe sprawozdanie z sesji Rady Miasta z wątkami dotyczącymi krytyki
przydziału mieszkań i w dalszym ciągu nie wiem czy były jakieś nieprawidłowości , jacy to radni i członkowie komisji nie przestrzegali procedury przydziału mieszkań i kto był odpowiedzialny za przygotowanie procedury przydziału.
Jeżeli mówimy już o mieszkaniach to chcemy zaproponować Władzom Miasta stworzenie Banku Wolnych Mieszkań
zgłoszonych przez właścicieli prywatnych domów. Może by to rozwiązało problem poszukiwania mieszkań. O szczegółach chętnie pomówimy. Ciekawostką dla mnie jest informacja, że projektant parku sensorycznego założył, że 60
platanów które zostały posadzone w parku musiało mieć w obwodzie aż 20 cm co kosztowało firmę fortunę, bo platany musiała firma sprowadzić z zagranicy. Czy z tego powodu firma realizująca inwestycję zbankrutuje ? Byliśmy
dzięki współpracy z Klubem Emeryta SITG i pomocy Urzędu Miasta ( autobus) na wycieczce Pszczyna- Tychy ze
zwiedzaniem zamku w Pszczynie i browaru w Tychach. Dziękujemy za tą pomoc ale nawet w pięknej Pszczynie i
przy rozmowach w browarze rozmówcy z podziwem mówili o naszym mieście które postrzegają obok Rybnika i Raciborza jako najszybciej się rozwijające a do tego najczystsze. A co poprawić lub na co zwrócić uwagę ? Budynek Urzędu Miasta nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych. Może trzeba w części Urzędu i tu mówię o Wydziale Oświaty
zorganizować punkt przyjęcia dla niepełnosprawnych- tam nie trzeba robić podjazdu dla wózków. Szokuje wysokość
chwastów i traw wokół zaułka Margicioka i Hałaczka. Ludzie zwracają uwagę na potrzebę wykonania utwardzonej
ścieżki od „RAFY” do RCK „Feniks” poprzez były tor kolejowy. Nasi urzędnicy muszą być bardziej skrupulatni bo i
tak nasi mieszkańcy są nie mało poddenerwowani zakładanymi kosztami wywozu odpadów a jeśli do tego mieszkaniec otrzyma urzędowe pismo, że dane w deklaracji śmieciowej są niezgodne to „ciśnienie rośnie”. Spotkało mnie to
osobiście mimo, że oddałem ankietę jako jeden z pierwszych. Za oczywistą pomyłkę jednak urzędniczka przeprosiła!
Mamy jedyną oznakowaną wychodnię skał ( przyroda nieożywiona Na Skale) i dziwne że tablica informacyjna jest
zamalowana na czerwono i nie wiem co to ma oznaczać, czy to znak zakazujący wspinaczki? Różne są glosy na temat
zakładanych parametrów drogi od placu budowy przy Urzędzie Miasta do ulicy Tetmajera -prosimy o wyjaśnienia. W
innych miejscowościach o strażach miejskich czy gminnych ludzie wypowiadają się bardzo negatywnie i wręcz żądają
rozwiązania straży. Nie mamy aż takich negatywnych odczuć ale w kontekście kosztów utrzymania straży musimy
wiedzieć na ile częstsze i skuteczniejsze są patrole , kontrole, interwencje zwłaszcza związane z realizacją ustawy
śmieciowej. Tu daję przykład ze sprawozdania straży – 23 kontrole. Problemowi wywozów będziemy się szczególnie
przyglądać bo jesteśmy zdecydowanie za tym by miasto nasze jeszcze było czystsze. Różne są akcje związane ze
zwalczaniem niskiej emisji ale twierdzę, że tylko ogrzewanie zdalaczynne może poprawić ten stan i jest potrzebna
dyskusja i program w tej mierze. Przepraszamy Czytelników, że nie dla wszystkich są okładki w kolorze bo nas po
prostu na to nie stać ale informuję że na naszej stronie internetowej www.tmrrydultowy.pl cała gazeta jest w kolorze i
można ją sobie wydrukować lub zlecić odpłatnie wydruk ale kosztuje to 8 zł. Zapraszamy do umieszczania reklam,
ogłoszeń, podziękowań, życzeń i przypominamy że takie ogłoszenia dla osób fizycznych 25cm² kosztuje z VAT
19,44 zł. Życzę Czytelnikom słonecznych dni i dobrego wypoczynku i niezapominania o naszej i Waszej gazecie
„Kluka”.
Henryk Machnik

