Z Ŝycia miasta i sąsiadów
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Bieg Uliczny i Piknik Historyczny w Czernicy
Kilkaset osób uczestniczyło 19 czerwca w wydarzeniach organizowanych przez SDL Spichlerz. W Czernicy w ramach I Czernickiego Biegu Ulicznego i III Pikniku Historycznego
świętowano 25 rocznicę wolnych wyborów w roku 1989.
Pierwszym punktem programu był I Czernicki Bieg Uliczny Razem’89. Uczestniczyło w nim 90
zawodników. Punktualnie o godzinie 14.00 sygnał do startu dał starosta rybnicki – pan Damian
Mrowiec. Pokonanie ośmiokilometrowej (i nieco "górzystej") trasy najszybszemu z zawodników
zajęło niecałe pół godziny. Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej męŜczyzn został Marcin Sznapka,
a w klasyfikacji generalnej kobiet ElŜbieta Lewicka.

Tegoroczny, trzeci juŜ Piknik Historyczny odbywał się pod hasłem „W cichości i skrycie toczyło
się lokalnych bohaterów Ŝycie”. Na terenie parku przy Zameczku przygotowano grę terenową dla
najmłodszych – na kaŜdym z trzynastu stoisk czekały informacje o lokalnych bohaterach Czernicy
i Łukowa Śląskiego oraz zadanie do wykonania. Na scenie w ramach URWIS SHOW prezentowali się młodzi i utalentowani mieszkańcy gminy Gaszowice. Pod wieczór najmłodsi goście wypuścili w niebo 89 balonów dla uczczenia 25 lat wolności. Na zakończenie Pikniku wystąpiły zespoły Monly i Kablem Owinięci oraz Wojtek Słotny.

Turniej Skata 14.06.2014r. - miejsce Piwiarnia WARKA Rydułtowy.
1. Pawera Henryk
WOK Gołkowice
2.998 pkt
2. Chlebik Ryszard
S.C. HERKULES Rydułtowy
2.814 pkt
3. Kasparek Marian
LKS Górki Śląskie
2.698 pkt
Organizatorem Turnieju było Towarzystwo Miłośników Rydułtów
Nagrody wręczył Z-ca Burmistrza Rydułtów Henryk Hajduk oraz członek Zarządu TMR Henryk Mańka, który brał
równieŜ udział w turnieju. Kierownikiem turnieju był V-ce Prezes Herkulesa Rydułtowy Julian Nieroda. Sędziował
oraz sekretariat prowadził Alojzy Huwer. Startowało 63 zawodników.
W gazecie na stronie 23 zdjęcie z turnieju z wręczenia nagród
Od lewej: Henryk Mańka, Marian Kasparek, Henryk Pawera, Ryszard Chlebik, Henryk Hajduk
oraz zdjęcie z gry przy stolikach
Józef Cegiełka

Kandydaci na Rydułtowika roku
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Stefan DroŜdŜok
Urodziłem się 20.03.1966 r. w Rydułtowach. Jestem absolwentem Wydziału PedagogicznoArtystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoją karierę zawodową rozpoczynałem
w Szkołach Podstawowych w Nędzy i Babicach, jako nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego. W roku 2000 rozpocząłem pracę w Gimnazjum nrl w Rydułtowach, w charakterze nauczyciel
muzyki i wychowania fizycznego a niedługo potem w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Od początku
mojej kariery zawodowej swoje zainteresowania i umiejętności muzyczne starałem się przekazać
młodzieŜy, nie tylko, jako nauczyciel, ale teŜ, jako instruktor młodzieŜowych zespołów muzycznych. Z pod mojej ręki wyszło wielu utalentowanych muzyków-instrumentalistów jak i wokalistek. Poprzez wszystkie te lata pracy zawodowej prowadziłem wiele zespołów rockowych, instrumentalno-wokalnych, wokalnych, chórów, które godnie reprezentowały nasze miasto na skalę
międzynarodową, wojewódzką i powiatową. Obecnie bazując na wychowankach Gimnazjum nrl
jak i Ogniska Pracy Pozaszkolnej prowadzę cztery zespoły muzyczne. Tylko w tym roku zespoły te reprezentując Rydułtowy zdobyły laury na konkursach i festiwalach np:
· „Vacuum" l miejsce na Wojewódzkim Festiwalu piosenki MłodzieŜowej w Knurowie.
· „ Turbulencja" l miejsce na tym samym festiwalu w kategorii zespoły wokalne.
· „ Biało Czarni" l miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Chorzowie.
· „ Turbulencja" l miejsce na Rydułtowskim Przeglądzie zespołów Folklorystycznych „ Witej wiosno roztomiło"
· „ Turbulencja" l wyróŜnienie na Festiwalu Muzyki MłodzieŜowej w Czerwionce - Leszczynach. ,
To tylko niewielka część działalności tych grup muzycznych zasługuje na uwagę fakt, iŜ zespoły te systematycznie
współpracują z rydułtowskimi instytucjami takimi jak: Urząd Miasta, Urząd Stanu Cywilnego, Towarzystwo Miłośników Rydułtów, ZHP, rydułtowskie szkoły dając koncerty i uświetniając imprezy miejskie, środowiskowe. Chciałbym
poprzez swoją działalność kulturalno-muzyczną jeszcze przez wiele lat rozsławiać dobre imię naszego Miasta.
Zgłoszenia kandydata dokonali mieszkańcy Rydułtów. (zgłoszenie w TMR)

Joanna Rusok
Urodziłam się 7 lutego 1956 roku w Rydułtowach, jestem Ślązaczką z urodzenia i ducha. Szkołę
podstawową i liceum ukończyłam równieŜ w Rydułtowach. W latach 1972 – 1975 prowadziłam
Ŝeńską druŜynę harcerską działającą przy Szkole Podstawowej nr 1. Studiowałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i ukończyłam na tym wydziale Biologię o specjalności nauczycielskiej. Przez 19 lat pracowałam w Szkole Podstawowej Nr
1, gdzie byłam nauczycielem biologii oraz wicedyrektorem a obecnie od 13 lat jestem dyrektorem
Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach. Szczególną uwagę zwracam na ochronę środowiska –
wynika to z mojej profesji, ale równie duŜą na zachowanie tradycji śląskiej. Bardzo zaleŜy mi
zachowaniu gwary śląskiej, na kultywowaniu tradycji śląskich, przypomnienie dawnych zwyczajów, teraz zanikających. Uczniowie mojej szkoły na uroczystościach miejskich i szkolnych występują w strojach będących kopią strojów noszonych na naszym terenie 100 lat temu. Staram się
propagować strój śląski, zamiast chętnie stosowanego „stroju cepeliowskiego” Współpracujemy z Kołem Gospodyń
Wiejskich, korzystamy z ich doświadczeń i wspomnień. W projektach realizowanych w naszej szkole skupiamy się na
ochronie przyrody i kultywowaniu tradycji śląskich. SłuŜyła temu równieŜ współpraca z Polską Szkołą w Orłowej.
Bliskie kontakty ze Ślązakami zza Olzy bardzo wzbogaciły naszą wiedzę na temat własnych korzeni. Od niedawna
jestem prezesem Klubu Sportowego „Radoszowy – Trójka” . Klub zajmuje propagowanie sportów zespołowych,
szczególnie piłki noŜnej.
Zgłoszenia dokonało OSP Rydułtowy. (zgłoszenie w TMR)

Jolanta Otawa
Urodzona 25 kwietnia 1964 roku w Rybniku. Od 1983 roku mieszka, pracuje i działa w Rydułtowach. Z wykształcenia nauczyciel przedszkola, ukończyła studia pedagogiczne, a takŜe studia
podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą samorządową oraz audytu i kontroli wewnętrznej,
obecnie dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach. Za aktywną działalność w dziedzinie oświaty w naszym mieście odznaczona została srebrnym KrzyŜem
Zasługi Prezydenta RP. Jest członkiem załoŜycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego Radoszowy „ Trójka”, jest aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Rydułtów. Była radną powiatową w latach 2006 – 2010. Wspiera działania i współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami
pozarządowymi działającymi w naszym mieście. Uczestniczy w realizacji róŜnego rodzaju projektach z udziałem środków unijnych.
Zgłoszenie dokonał Zarząd TMR

