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Czernicka grupa na wykopkach
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Dni Rydułtów przed występem

Sylwia Jakubiec nowy tytularny „Rydułtowik”

Spontaniczny występ dla pensjonariuszy
w DPS w Gorzycach

Impreza przed Zameczkiem w Czernicy

Zwiedzanie DPS w Gorzycach

Zabytkowy kościółek w Pietrowicach
Wielkich.

Zamek w Krowiarkach—
zdjęcia Bernadeta Oślizły

Wywiad z ks. Proboszczem Markiem Gwoździkiem
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Tytułem wstępu…

widok ale także relacje międzyludzkie , pracownicy , sąsiedzi
znajomi…..

Drodzy Czytelnicy. Przed Wami kolejny numer
„Kluki”. Redaktorzy naszej gazety jak co miesiąc starali się
być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś istotnego. Myślę, że
prawdziwą gratką dla mieszkańców będzie możliwość przeczytania wywiadu z nowym księdzem proboszczem parafii
pw. św. Jerzego w Rydułtowach. Przy tej okazji nie można
nie wspomnieć o bardzo istotnym wydarzeniu, które miało
miejsce na ostatniej sesji Rady Miasta Rydułtowy. Dokonano
na niej uroczystego nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Rydułtowy byłemu księdzu proboszczowi wspomnianej parafii, czyli ks. Konradowi Opitkowi. Zarówno uzasadnienie jak i słowa, które do Radnych skierował ks. Opitek
możecie przeczytać w tym numerze.

-Jakie wrażenia wywarła parafia i miasto w pierwszym
zetknięciu?

Początek września przyniósł bardzo istotne wydarzenie dla naszego miasta. Na terenach przy os. Karola odbyła
się już trzecia edycja Festynu Integracyjnego. Pierwszy odbył
się również na os. Karola, a drugi - skierowany do mieszkańców os. Orłowiec - odbył się na terenie przedszkola. Pomimo
niesprzyjającej aury wszyscy przybyli dobrze się bawili, a jak
to zwykle bywa - najwięcej radości miały dzieci, dla których
organizatorzy przygotowali specjalne konkursy z nagrodami.
Już wkrótce kolejny festyn - tym razem dla mieszkańców os.
Orłowiec. Szczegóły na plakatach!
Miłej lektury!

-Parafia, tętni życiem, widać tu ogrom pracy poprzednich
duszpasterzy, spore zaangażowanie wiernych, pobożność i
tradycja to dwa słowa charakteryzujące tutejszą społeczność
parafialną, kościół z pięknym wnętrzem, przywróconym do
dawnej świetności, jednak pracy na niwie duchowej i materialnej z pewnością nie zabraknie. Miasto, no cóż jeszcze nie
go poznać, bardziej widziane zza szyby samochodu, przyjdzie
czas kiedy z pewnością poznam je bardziej, mogę tyle powiedzieć, że jest zadbane, wiele miejsc jest ukwieconych, mała
architektura okraszona zieleniom , ludzie raczej uśmiechnięci,
otwarci, skorzy do dialogu. To takie spostrzeżenia, na tę
chwilę kiedy wewnętrzne sprawy pochłaniają i nie ma czasu
na spacery i poznawanie okolicy.
-Jakie plan i zamiary chciałby ks. Proboszcz realizować w
pracy na nowej placówce?
-Nie chciałbym mówić o planach, jeszcze zbyt wcześnie, najpierw poznanie, ludzi środowiska, do tego potrzebny jest
czas, zazwyczaj rok to przestrzeń w kościele która jakiś obraz, wskazuje na potrzeby, określa mocne i słabe strony.
Owszem pewne spostrzeżenia już posiadam ale, wolałbym
poczekać nim ogarnę całokształt. W wymiarze materialnym
chciałbym zagospodarować przestrzeń wokół kościoła, kaplicy, probostwa na wzór tego co udało się stworzyć w Brennej,
oczywiście to inne miejsce, krajobraz, wiele zależy od współpracowników, więc moje koncepcje postaram się konsultować ale proszę także o wyrozumiałość i zaufanie.
-Kto jest księdza ulubionym świętym?

Redaktor Naczelny
Łukasz Majer

Wywiad z ks. Proboszczem Markiem Gwoździkiem z parafii św. Jerzego w Rydułtowach
-Czy ksiądz znał i był już kiedyś w Rydułtowach?
-Przed nominacją słyszałem o Rydułtowach, nawet miałem
okazję parokrotnie je odwiedzić, nie pomyślałem jednak, że
przyjdzie mi kiedyś duszpasterzowanie w tym mieście jako
proboszcz.
-Proszę powiedzieć coś o sobie.
-Pochodzę z Chorzowa, z niewielkiej parafii św. Wawrzyńca, /to najmłodsza wspólnota wiernych w Chorzowie ale za to
ma najstarszy kościół/ drewniana świątynia została przeniesiona w latach trzydziestych z Knurowa/ kapłanem jestem od
2000 roku, duszpastersko posługiwałem jako wikariusz
i
katecheta
w
parafiach
Brzozowicach-Kamieniu,
w Jastrzębiu /MB Częstochowskiej/, w Rybniku /św. Antoni/ ,Katowicach /Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa/ W
minionych pięciu latach byłem rekolekcjonistą i dyrektorem
Ośrodka Spotkań i Formacji w Brennej. To troszkę z kapłańskiej Historii, a z życia kończę pięćdziesiątkę, więc jestem
takim spóźnionym powołaniem, przed wstąpieniem do seminarium studiowałem i pracowałem.
-Czy księdzu żal było opuszczać Brenną?
-Góry zawsze chyba żal opuszczać, jednak „ciągnęło” mnie
do duszpasterstwa parafialnego stąd żal nie był aż taki wielki,
beskidzki krajobraz rekompensuje w Brennej, bo to nie tylko

-Ulubionym świętym to Łukasz Ewangelista, powodów dla
którego tak się dzieje jest wiele, ale to na inną rozmowę.
-Czy ksiądz ma zamiar podjąć pracę ks. kanonika K.
Opitka w kierunku przywrócenia pierwotnego wystroju
kościoła?
-Tak, naturalnym wydaje mi się powrót do tradycji, zresztą
wiele pracy zostało już wykonanych, zatem pozostaje mi tylko kontynuowanie tego dzieła rekonstrukcji zainicjowanego
przez mojego poprzednika. Nie wiem czy uda mi się odtworzenie ale z pewnością nawiązać do przed soborowej wizualizacji. To dość kosztowne przedsięwzięcia, więc trzeba je dobrze przygotować i z pietyzmem realizować.
Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia w pracy zdrowia
i wszystkiego dobrego.
Maria Antonina Wieczorek
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Dni Zdrowia w Szkole Podstawowej
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Zdjęcia: Franciszek Panic
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Poseł i górnicy piszą listy – Premier odpowiada

dał tak:

Od początku bieżącej kadencji domagam się uregulowania kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu do
bezpłatnego węgla dla byłych pracowników kopalń. To między innym dlatego, że w ramach prowadzonej likwidacji kopalń oraz miejsc pracy zaczyna panować coraz większy chaos
i zamieszanie. Wielu górników trafia do SRK, gdzie przechodząc na emeryturę budżet państwa zabezpiecza im wypłatę
tego ekwiwalentu, natomiast ci którzy ciężko pracowali do
emerytury na kopalni, są pozbawiani tego świadczenia.

„Przygotowany Przez Ministra Energii projekt ustawy o
ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego
węgla dla emerytów i rencistów z przedsiębiorstw górniczych, został powtórnie przekazany pod obrady Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministrów w dniu 27 stycznia 2017
roku. Zgodnie z ustaleniami z tego posiedzenia procedowanie nad przedmiotowym projektem zostało przesunięte na
termin późniejszy, a ewentualna decyzja w sprawie projektu
będzie mogła zostać podjęta w perspektywie lipca br. i
będzie wymagała wcześniejszych dyskusji na posiedzeniu
Komitetu. Obecnie Minister Energii oczekuje na ostateczne
ustalenia celem prowadzenia dalszych prac legislacyjnych.”

W 2014 roku, kiedy związki zawodowe z prezesami
spółek ze względu na trudną sytuację finansową górnictwa
uzgadniały zawieszenie ekwiwalentu obecny Minister Energii
jako poseł twierdził: ”… jeśli ekwiwalent miałby zostać zlikwidowany powinno go przejąć państwo tak jak to stało się to
w przypadku kolejarzy…” (do dziś ponad 250 tys. emerytów
kolejarzy otrzymuje ekwiwalent).
Co do tej pory zrobiłem:
W dniu 14 stycznia 2016 r. złożyłem pytanie w sprawach bieżących.
Wiceminister Grzegorz Tobiszowski odpowiada:
„Mamy, jak państwo zauważyliście, bardzo zróżnicowaną, żeby nie powiedzieć: skomplikowaną, sytuację, jeśli
chodzi o deputaty, wynikającą z historii, ze zdarzeń restrukturyzacyjnych w podmiotach górniczych. Zamierzamy, takie
mamy intencje, wspomniałem o tym też w komisji, przygotować wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej specustawę, aby objąć jedną regulacją wszystkich
uprawnionych, zauważcie bowiem państwo, że będzie nam się
pojawiać sytuacja zwiększonych uprawnień osób przechodzących do SRK. Stąd też, mając taki, delikatnie mówiąc, bałagan, jeśli chodzi o poszczególne podmioty - a powinniśmy
regulować też m.in. układy zbiorowe pracy, jak również pewne schematy zarządzania w poszczególnych podmiotach węglowych - również w kwestii deputatów przed nami stoi wyzwanie, żeby spróbować to ujednolicić.”
„Jeśli chodzi o czas, panie pośle, kiedy byśmy to chcieli uregulować, to powiem, że zależałoby nam bardzo na tym, żeby
w I półroczu tego roku dokonać przyjęcia tej ustawy, abyśmy
nie przechodzili na okres (Dzwonek) lipca, sierpnia, września. Natomiast nie ukrywam, że im szybciej to zrobimy, tym
będzie korzystniej, bowiem wtedy kolejny problem przy tej
całej reformie, który musi być uporządkowany, powinien zostać wreszcie jakby domknięty. Tak że taki czasokres sobie
dajemy, do końca czerwca, chociaż jest tendencja, aby zrobić
to wcześniej.”
Dalej dopytywałem o prace nad ustawą o ekwiwalencie :
INTERPELACJE nr: 680 (25.01.2016), 2055 (24.03.2016),
5550 (12.08.2016), 5955 i 5956 (05.09.2016),
9236
(10.01.2017), 10480 i 10484 (22.02.2017), 12587
(17.05.2017), 14049 (05.07.2017), 15226 (30.08.2017),
15518 (14.09.2017)
PYTANIA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH nr:
294
(28.11.2016), 409 (23.05.2017)
ZAPYTANIA nr: 4409 (14.09.2017), 2915 (30.05.2017)
26 czerwca 2017 roku (po 1,5 roku prac nad projektem ustawy) Wiceminister Grzegorz. Tobiszowski odpowia-

Ciągle przedłużające się prace nas ustawą, podczas
których wielokrotnie dopytywałem oraz interweniowałem u
ministra energii wymusiły działania, w które zaangażowali się
również byli i obecni górnicy. Konsekwencją tej opieszałości
stał się pomysł wspólnego wysyłania listów do pani Premier
w celu uzmysłowienia skali problemu, który dotyczy ponad
250 tys. emerytów i rencistów górniczych oraz ich rodzin.
Akcja pisania listów w sprawie przyspieszenia prac
nad ustawą o ekwiwalencie przyniosła pierwsze efekty. Listy, które wysyłaliśmy do kancelarii Pani Premier zmusiły
Ministerstwo Energii do refleksji nad jakością i ciągle wydłużającym się procesem przygotowawczym projektu ustawy. Po
naszej wspólnej interwencji, mój jak i państwa listy zostały
przekazane za sprawą Pani Premier do Ministra Energii. Minister Krzysztof Tchórzewski w imieniu Pani Premier odpowiada:
„Z uwagi na fakt przedłużających się prac legislacyjnych nad opracowanym w 2016 roku projektem ustawy o
ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego
węgla dla emerytów i rencistów z przedsiębiorstw górniczych, Ministerstwo Energii ponownie analizuje możliwe do
przyjęcia rozwiązania w zakresie uregulowania sprawy deputatów dla emerytów i rencistów górniczych. Opracowywany
jest nowy projekt ustawy, który we wrześniu zostanie przekazany do KPRM, celem wpisania go do wykazu prac legislacyjnych RM, co umożliwi skierowanie go do uzgodnień
międzyresortowych i konsultacji publicznych.”
Tak więc trzymamy Panią Premier i Ministra za słowo
i oczekujemy konkretnego projektu ustawy tak jak obiecują
jeszcze w tym roku.
Wszystkim górnikom i osobą uprawnionym do ekwiwalentu serdecznie dziękuję za zaangażowanie w naszą
wspólną akcję. Tych, którzy jeszcze nie wysłali listu zachęcam do jego wysłania. Znajdziecie go Państwo na mojej stronie interesowej www.gadowski.pl, tam też znajdziecie odpowiedzi na wyżej wymienione interpelacje skierowane do ministrów. Wzór listu możecie Państwo również pobrać osobiście w moim biurze poselskim.
Krzysztof Gadowski Poseł na Sejm RP
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Magiczne miejsce

Magiczne miejsce
W Rydułtowach jest takie miejsce, gdzie seniorzy
mają swój drugi dom. Ci, którzy już są w Klubie zadomowili się na Obywatelskiej na dobre, ale zawsze znajdzie się miejsce dla chętnych, którzy mają już dość nudy, którzy by jeszcze chcieli żyć pełnią życia i spełniać
swoje marzenia – mówi pani Marzena Rotter, koordynator świetlicy, członek Zarządu Stowarzyszenia MOJE
MIASTO, osoba zaangażowana całym sercem w życie
świetlicowe, która pokochała swoich podopiecznych,
zaraża ich i motywuje swoją energią i pomysłami.
Świetlica integracyjna Klubu Seniora” Sami
Swoi” to z całą pewnością miejsce przyjazne seniorom.
Mieści się w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej
50/2 i powstało rok temu. Stowarzyszenie MOJE MIASTO wynajęło pomieszczenia od Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
seniorów, a nie była to taka prosta decyzja. MOJE MIASTO wsparło finansowo i pomogło zakupić potrzebne
materiały budowlane, a sami seniorzy podjęli się wyremontowania pomieszczeń, które były w dość nieciekawym stanie technicznym. Remonty trwały ponad 3 miesiące i nie raz było bardzo ciężko, gdyż większość prac
odbywała się na wysokościach i trzeba było się nieźle
natrudzić. Położenie nowych tynków na ścianach, malowanie, wymiana podłóg i instalacji elektrycznej to
ogromny zakres remontu z jakim zmierzyli się pracujący w świetlicy. To seniorzy sami odnawiali podarowane
meble i prawie codziennie poświęcali swój czas i ciężko
pracowali, aby mieć miejsce do spotkań w godnych warunkach. Dzięki ich pracy i wysiłkom pomieszczenia
świetlicy są teraz jasne, przyjemne, a wystrój okien ciągle się zmienia w zależności od pór roku i obchodzonych świąt. Obecnie do Klubu uczęszcza regularnie prawie 40 osób. W świetlicy dzieje się naprawdę dużo
i nie sposób tego wszystkiego wyliczyć, bo od zajęć
manualnych, edukacyjnych, przeróżnych zabaw
i wycieczek, oraz spotkań z ciekawymi osobami po
warsztaty kulinarne. Seniorzy mogli brać udział
w prawdziwej zabawie andrzejkowej, spotkać się z Mikołajem, przywitać Nowy Rok jak również przeżyć
przebieraną zabawę karnawałową. Poprzez organizowane imprezy i zabawy seniorzy obudzili w sobie na nowo
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młodość, którą zawsze mieli, ale chwilowo była uśpiona. Mogli również choć na chwilę wrócić do czasów
kiedy byli dziećmi. Klubowicze - seniorzy bardzo chętnie angażują się w akcje charytatywne i społeczne czego
dowodem był m.in. zorganizowany kiermasz charytatywny, wspieranie potrzebujących czy integracja
z dziećmi i młodzieżą na wspólnych warsztatach kulinarnych.
Uczestnicy Klubu to jedna WIELKA RODZINA.
Jej członkowie potrafią się świetnie razem bawić, są
odważni, nie boją się nowych wyzwań, chętnie się przebierają, czego dowodem była wspaniała zabawa karnawałowa z szalonymi zabawami. To właśnie tu w Klubie
na Obywatelskiej mogą choć na chwilę zapomnieć
o problemach zdrowotnych czy zwykłych kłopotach
dnia codziennego, mogą poczuć się młodszymi i potrzebnymi. Klub Seniora to z całą pewnością miejsce
bardzo przyjazne seniorom. To tak naprawdę dzięki
wspólnym zajęciom w świetlicy uczestnicy się poznali
i zaprzyjaźnili. Sami powtarzają bardzo często, że teraz
ich życie nabrało sensu. Nie siedzą już samotnie w domu przed telewizorem. Jak bardzo często mówią - nie
chcą już siedzieć w domu ,bo mają po co żyć, teraz to
nie mają czasu na nudę i samotność – podkreśla Marzena Rotter. Planujemy już niebawem rozszerzyć ofertę
dla seniorów. Dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie
MOJE MIASTO środkom zewnętrznym m.in. z programu
FIO Śląskie 2017 i UM Rydułtowy będziemy realizowali
warsztaty edukacyjne, teatralne i kulinarne z udziałem
dzieci i młodzieży rydułtowskich placówek oświatowych
– dodaje koordynatorka Marzena.
Okazuje się, że Klub ”Sami Swoi”, to magiczne
miejsce, które odmienia charaktery i serca ludzi. To
miejsce, które daje energii i chęci do działania, bez którego nie mogliby funkcjonować. To miejsce gdzie nadal
mogą się spełniać i angażować i z całą pewnością już
się nie nudzą. Teraz czują się o dwadzieścia lat młodsi i
wyróżniają się wśród innych seniorów, czego dowodem
są załączone zdjęcia. To dobrze, że jest w Rydułtowach
takie miejsce, a Ci którzy narzekają na nudę i czasem
doskwiera im samotność niech nie zwlekają i dołączają
do Klubu Seniora „Sami Swoi”. Na pewno nie pożałują.
Marzena Rotter

W świetlicy

W Czernicy
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Krzyżówka nr 33 - październik

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

Poziomo:

1. Makabryczne trofeum Apacza
2. Rodzaj szału
3. Miasto z zamkiem kapituły warmińskiej
4. Panaceum naszych babć
5. Sklep z nićmi i guzikami
6. Przynęta na ryby
7. Prawosławny klasztor
8. Poparcie, pomoc osoby wpływowej
9. Jednostka oporu elektrycznego
10. Okala ogród
11. Ścisły przed świętami
12. Koniec biegu
13. Narzędzie pracy górnika
14. Inaczej jeżyna
15. Pomór
16. Popularna kawa zbożowa
17. Na wyposażeniu kibola
18. Może być ładna lub brzydka

KRZYŻÓWKA
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deślą prawidłowe rozwiązania opublikujemy w kolejnym numerze
„Kluki”. Na odpowiedź czekamy
do 25-10-2017! Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: Eugenia Bluszcz,
Barbara Błaszczok, Stefan Majer. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy!

Pionowo:

1. Dowódca kutra
2. Źle gdy ściana go nie ma
3. Świadectwo dla towaru
4. „Brudy”, które można na kogoś wylać
5. Nie tamten
6. Etat, stanowisko
7. Zapora na rzece
8. H2O
9. Bardzo silny wiatr na morzu
10. Tył konia
11. Początek biegu
12. Zły lub dobry okres życia
13. … Karenina
14. Miejski zwierzyniec
15. Protest
16. Domena baristy
17. Czterokołowiec na wyposażeniu GOPR-u
18. Kostium plażowy
19. Ptasie zaloty
20. Łóżko na statku
21. … na świat
22. Karetka reanimacyjna
23. Żywica do pieczętowania ważnych listów
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Zmienił adres zameldowania ale pozostał Obywatelem Miasta Rydułtowy

Zarząd TMR w uznaniu
zasług księdza Prałata
Konrada Opitka Proboszcza Parafii pod wezwaniem
św. Jerzego w Rydułtowach za jego zgodą wystąpił do Rady Miasta Rydułtowy o przyznanie tytułu
„Honorowy
Obywatel
Miasta Rydułtowy”.

14 września br.
podczas sesji RM Rydułtowy nadała ten zaszczytny
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rydułtowy
księdzu Konradowi Opitkowi, byłemu proboszczowi Parafii
p/w św. Jerzego w Rydułtowach.
Ksiądz Konrad Opitek przez minione czternaście lat
nie szczędząc energii, umiejętności i czasu pełnił wiele ról, bo
i proboszcz i nauczyciel katechezy w Gimnazjum nr1 i inicjator wydarzeń kulturalnych w kościele czy plenerze i organizator wycieczek i duchowny, który wspiera istniejące lub
prowokuje tworzenie nowych grup przy parafialnych. Otworzył kościół, oratorium a nawet stodoły dla wszystkich poszukujących i w potrzebie, czy to harcerzy, trzeźwiejących alkoholików czy sportowców, uczniów, budowniczych kościołów,
misjonarzy, rodzin etc….Prowadził procesje od Orłowca, po
Kalwarię, ciągle nowymi ulicami naszego miasta. Dbał zarówno o seniorów np. poprzez obdarowywanie ich prezentami
świątecznymi jak i o młodzież pozyskując dla nich od lat z
Archidiecezji Katowickiej coraz liczniejsze stypendia naukowe im. ks.Emila Szramka. Kochał sport nie tylko teoretycznie, dał się poznać jako skuteczny bramkarz. Wielu zapamięta
go także jako dowcipnego wodzireja, kogoś kto potrafi w
każdej sytuacji znaleźć odpowiedni żart czy ripostę. O innych
zadaniach jakie sobie stawiał i realizował pewnie jeszcze wielu dopowie.
Widocznym i trwałym śladem jego działań pozostaną
nowe inwestycje oraz przepiękne rekonstrukcje poczynione w
obiektach zarządzanych przez Księdza Konrada Opitka zrealizowanych tylko jemu znanymi sposobami.
Przez swoje dzieła bardziej i mniej widoczne
w pełni zapracował na Honorowego Obywatela, nam zaś
pozostaje dbać o otrzymane dobra.
Cytując za informacją ze strony Miasta Rydułtowy p.
Katarzyny Dzierżęga:
„Uroczystemu wręczeniu tytułu nowemu Honorowemu Obywatelowi Miasta Rydułtowy towarzyszyły gratulacje, kwiaty i
pamiątkowe zdjęcia a główny bohater wydarzenia zaszczycił
zgromadzonych przemową, którą z wielką przyjemnością
chcielibyśmy Państwu zacytować:
"Szanowni Państwo
Pozwólcie, że dzisiejszą moją wypowiedź rozpocznę inaczej
niż przewiduje to etykieta. Rozpocznę od osoby, z którą łączą
mnie relacje zawarte w owym czasie przez satyryków w skrócie MON. Jako, że codzienność jest ciągłym odkrywaniem
tego co przed nami, tak też z MON-u w Rydułtowach przy
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urzędzie została tylko literka "N" i dlatego tym bardziej lojalność mnie zobowiązuje.
Szanowna Pani Burmistrz, Pani Wice Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy, Panie Wice
Przewodniczące, Szanowni Radni, wszyscy obecni.
W wypowiedzianych słowach zawsze zawierają się
emocje, uczucia. Do końca jednak słowa nie wyrażają tego co
czuje serce. Pozwólcie, że ograniczę się tylko do słowa dziękuję. Dziękuję bardzo za to, że zostałem włączony do grona
mieszkańców Rydułtów. Dla mnie to ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Mam dzisiaj również wyjątkową okazję, aby
w tym miejscu pod adresem włodarzy tego miasta złożyć słowa wdzięczności za wszelką życzliwość i współpracę z Parafią
Św, Jerzego. Dziękuję za to, że każdy z nas zachowując swoją
odrębność, a jednocześnie mając na uwadze dobro wspólne
jakim jest to miasto i jego mieszkańcy umieliśmy służyć dla tej
społeczności w różnych dziedzinach życia.
Dziękuję wnioskodawcom za przyznanie mi Honorowego Obywatela Miasta Rydułtowy, dziękuję Radnym za poparcie tego wniosku.
Życzę włodarzom Miasta Rydułtowy i wszystkim jego
mieszkańcom dalszego pięknego rozwoju, a od dzisiaj mogę
powiedzieć, że życzę to mojemu miastu.
Niech Bóg nam błogosławi."
Alicja Kołodziej

Sprawozdanie Straży Miejskiej
- Udzielono 10 mandatów kredytowych, pouczeń podatkowych i drogowych 20.
- Przeprowadzono 8 kontroli targowisk.
- Przeprowadzono 14 interwencji dot. spalania odpadów, w
tym 2 mandaty.
- Przeprowadzono 8 interwencji dot. spożywania alkoholu w
miejscu nieodpowiednim i wystawiono 3 mandaty
- Przeprowadzono 1 interwencję dot. zakłócenia ciszy nocnej
i wystawiono mandat
- 4 razy interweniowano w sprawie bezdomnych
- współpracowano z policją.
- wzięto udział w 19 konwojach
- interweniowano w sprawie ochrony zwierząt.
- przeprowadzono kontrole : szkół „Rosy, MPK, ROKO,
RCK, USC, PKP, opuszczonych budynków, mieszkań, monitoring.
- Przyjęto 33 zgłoszenia od mieszkańców
Zebrał: Stanisław Brzęczek
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SPORT! SPORT! SPORT!

Tak grał „Naprzód”
Mecze 7 kolejki, w tym spotkanie Orzeł Mokre - Naprzód Rydułtowy zostały przełożone ze względu na zły stan
muraw, spowodowany opadami deszczu. Zaległy mecz nasza
drużyna rozegra 25 listopada o godz. 13:30.
Łukasz Majer
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KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - wrzesień
- 11 IX - Urodził się Henryk Cieślik Harcmistrz - Instruktor ZHP środowiska
Rydułtowy
- 29 IX - Urodził się Leopold Hałaczekinstruktor ZHP Rydułtowy członek AK.
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było zimno a aura ”w kratkę”, mieszkańcy jednak nie przestraszyli się – nie zawiedli. Jestem przekonana, że doskonale
zdali sobie sprawę z tego,iż imprezy organizowane przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów, są zawsze na medal. Tym
razem było tak samo, więc nie sądzę by ktokolwiek żałował.
Zespół Męski pod kierownictwem p. Henryka Machnika umilał czas od piosenek Śląskich po znane przeboje min. „O sole
mio „ . Były konkursy z nagrodami dla dorosłych i dzieci.

- 6 IX - Urodził się Kubatko Ewald – instuktor ZHP Rydułtowy .członek AK.
- 29 IX - Zmarł Leonard Sikora - Harcmistrz inst. ZHP Rydułtowy i Hufca Rybnik.
- 26 IX - Urodził się Szendera Adolf inst. ZHP
- 15 IX - Urodził się Skrzek Józef instruktor ZHP Rydułtowy
nauczyciel SP w Gaszowicach, powieszony w Michałkowicach w 1941r. za działalność konspiracyjną.
- 1 IX 1939 - Zginął Zimny Paweł instruktor ZHP Rydułtowy, rozstrzelany w Biłgoraju .
- IX 1992 - KWK Rydułtowy obchodziła 200lat istnienia.
- 17 IX - Urodził się ksiądz Bernard Sodzawiczny dziekan
dekanatu pszowskiego.

Dla każdego było również coś pysznego ( od kołaczy
do pizzy ) w poczęstunku, oraz gorąca kawa. By było śmieszniej przed jednym z konkursów, p. Henrykowi Machnikowi,”

- IX 1998 - Utworzona została Prywatna Szkoła Muzyczna.
- IX 1989 - W Wodzisławiu powstał oddział Światowego
Związku Żołnierzy AK. Na terenie Rydułtów, tą organizację
reprezentuje jej były żołnierz– Robert Grzybek
- IX 1900 - Zapadła decyzja o budowie szkoły podstawowej
na tunelu (była SP4. a obecnie ROKO.)
- 1 IX 1901 otwarcie tej szkoły pod numerem 2.
- IX 2007 - Dni Rydułtów zostały przeniesione z wszystkimi
imprezami na targowisko miejskie, z uwagi na ciągłe padające deszcze.
- 1 IX 1939 -Wybuch wojny i początek walk na Westerplatte.
- 1 IX 1939 - Polscy saperzy wysadzili część tunelu, by udaremnić wjazd niemieckiego pociągu pancernego na kierunek
Rybnik.
- 3-4 IX 1939 - Obrona wieży spadochronowej w Katowicach przez harcerzy
Stanisław Brzęczek

Festyn Integracyjny i kapryśna aura
5 – go października odbył się przekładany, przez organizatorów, Towarzystwo Miłośników Rydułtów, z powodu
”kapryśnej aury”, kolejny Festyn Integracyjny na Osiedlu
Karola. No cóż, z aurą jak z kobietą, lubi być kapryśna, a w
tym roku szczególnie nikogo nie rozpieszcza. I tym razem

schowała „ się podkowa a przed deszczem chronił namiot –
często pełen wody. Z tego co wiem kapryśna aura uniemożliwiła występ zespołowi tanecznemu ( Oli Wolner ) oraz zespołowi Rzuchowianki, za co prezes Towarzystwa Miłośników
Rydułtów przeprosił. Władzom miasta dziękujemy za dofinansowanie. Mieszkańcom za to ,że przyszli – na przekór
kroplom z nieba. Dla Towarzystwa Miłośników Rydułtów
ogromne brawa, za udaną imprezę mimo przeszkód. Od
zawsze byłam i jestem zdania, że aby dobrze się bawić nic
nie stanie na przeszkodzie bo ważna jest pogoda ducha.
Z najcieplejszymi pozdrowieniami
Ewa Wierzbinska - Kloska
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Humor! Zdrowie!
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Odporność – 10 porad na wzmocnienie odporności organizmu.
Pozwól sobie na trochę odpoczynku!
Obowiązki i praca są ważne ale nigdy nie powinny być ważniejsze od naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Czy
czujesz, że jesteś przemęczony i nie opuszcza Cię stres? Możesz być wtedy bardziej podatny na wszelakie choroby i infekcje. Po pracy najlepiej odpocząć. Dlatego zadbaj o ciało i uwolnij swój umysł. Zadbaj o to, aby się w pełni zrelaksować! Wyjedź za miasto, pojedź do rodziny, spotkaj się z przyjaciółmi
lub - zwłaszcza w deszczowe jesienne dni - usiądź wygodnie i
poczytaj ciekawą książkę przy kubku gorącej herbaty. Zasługujesz na to po ciężkim dniu pracy!
Zadbaj o wystarczającą ilość snu!
Dorośli potrzebują około 8 godzin snu. Bardzo trudno w naszym zabieganym codziennym życiu zadbać o to, ale warto
zrobić to dla naszego zdrowia. Organizm podczas snu najlepiej
się regeneruje i dzięki temu lepiej funkcjonujemy.
Pamiętaj o aktywności!
Wszyscy wiemy, że sport to zdrowie. Zwłaszcza jesienią i zimą
nie powinniśmy o tym zapominać. Nawet wtedy kiedy pogoda
nie zachęca nas do ruchu na świeżym powietrzu, dobrze jest
skorzystać z krytych basenów i siłowni. Organizm na pewno
nam się za to odwdzięczy. A jeśli te sposoby aktywności nam
nie odpowiadają, zawsze można ćwiczyć w domowym zaciszu.
Odżywiaj się zdrowo!
Nasza dieta ma bardzo duży wpływ na stan naszego zdrowia i
na nasze samopoczucie. Właśnie podczas dni w których jesteśmy bardziej narażeni na infekcje, powinniśmy lepiej dobierać
jedzenie, tak aby zawierało dużo niezbędnych dla naszego organizmu witamin. W naszej diecie nie powinno zabraknąć marchewki, szpinaku, brokułu, czerwonej papryki, a tym bardziej
cytrusów. Zawierają w sobie antyoksydanty, które zabijają wolne rodniki. A te z kolei są odpowiedzialne za osłabienie naszego organizmu. Dobrze również dodać do naszego codziennego
posiłku jogurt naturalny zawierający żywe kultury bakterii.
Hartuj ciało naprzemiennymi strumieniami wody podczas brania prysznica!
W chłodniejsze dni zapomnijmy o gorącej kąpieli! Najlepszym
rozwiązaniem będą naprzemienne ciepłe i zimne strumienie
wody. Pamiętaj jednak, aby nie „szokować” organizmu zbyt
szybkimi skokami temperatury. Dlatego najlepiej powoli przekręcać kurek raz w jedną, raz w drugą stronę. Najlepiej zakończyć prysznic strumieniem chłodniejszej wody. Pobudzi to pracę naszego serca oraz poprawi nasze krążenie krwi. Właśnie
taki prysznic będzie idealny na rozpoczęcie nadchodzącego
dnia. Wzmocni nasz organizm oraz przygotuje go na niższe
temperatury panujące na zewnątrz. Idealnie nas rozbudzi i doda
nam potrzebnej energii. Należy jednak pamiętać, że ta metoda
nie jest dla każdego! Nie powinny tego stosować osoby z chorobami serca i chorobami układu krążenia! Powinny one koniecznie dla własnego dobra skonsultować się z lekarzem przed
zastosowaniem tej metody!
Małgorzata Wanat,
Za http://bartoszyce.wm.pl
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Jo był ukradziony, czyli wielkie emocje po spektaklu
Odetchnąłem z ulgą - bo już jesteśmy po premierze
spektaklu teatralnego „Jo był ukradziony”, czyli sztuki, której
scenariusz został oparty na relacjach świadków wydarzeń,
jakie miały miejsce w 1945 roku wraz z wejściem Armii
Czerwonej na nasze ziemie. Relacje zostały zamieszczone w
książce „Jo był ukradziony”. Tragedia Górnośląska. Ziemia
Rybnicka”, którą jako Stowarzyszenie MOJE MIASTO wydaliśmy w 2016 roku.
W dniu premiery moje emocje sięgały zenitu. Wiedziałem a raczej czułem, że to, co będzie pokazane „na deskach” pod „Ignacem” będzie naprawdę mocną lekcją żywej
historii, historii nieopracowanej na czyjeś potrzeby, historii
nie takiej jak nam przedstawiano w szkołach przed 1989 ro-
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spowoduje jego negatywnych emocji wiozłem Pana Huberta
do kopalni „Ignacy”. Jednak podczas inscenizacji kilkakrotnie
patrzyłem na jego reakcję i zobaczyłem jak często potakiwał
głową, mówił do sąsiednich widzów, „że tak to właśnie było”
a gdy aktor na scenie wypowiadał słowa z jego relacji
„Hubert, Hubert, kiedy nas wezmą?”. A potem widziałem jak
już ich zakopywali.” widziałem na jego twarz łzy. Serce człowiek ściska w takich momentach, bo co Pan Hubert musiał
czuć, kiedy faktycznie uczestniczył w tych wydarzeniach,
kiedy był bity, głodzony, traktowany wyłącznie jak zbędny
element katorżniczej pracy ? Teraz przypomnieliśmy mu jego
nieszczęśliwą historię, jaką napisał jego scenariusz życia…
Po spektaklu uścisnął moją dłoń i powiedział – „Dziękuję
Panie Marku, że mogłem tu być…”.
Dzień po spektaklu odebrałem kilkanaście telefonów i
otrzymałem wiele wiadomości sms jak również spostrzegłem
sporo pozytywnych wpisów na naszym Facebook-owym fanpage „Jo był ukradziony – tragedia górnośląska”. Przez to
wiem, że wiele osób to jeszcze przeżywa, te emocje i wspaniałą grę aktorów, oprawę wizualną, muzyczną i sam nastrój… I tak mógłbym wymieniać wiele reakcji po spektaklu
„Jo był ukradziony” gdyż otrzymane pochwały, gratulacje
oraz ciepłe słowa osób budują moje poczucie, że pozwoliliśmy wielu ludziom na uwolnienie prawdy o doznanych
krzywdach, o których nie mogli mówić przez dziesiątki lat.

Z Alojzem warto jechać!

kiem. Czułem, że to, co zobaczą widzowie będzie szokiem,
bo przecież okaże się, że nie wszyscy nasi rodacy byli w 1945
bohaterami… a żołnierze ruscy tzw. „wyzwoliciele” byli
zwykłymi barbarzyńcami mszczącymi się na Ślązakach traktując ich jak „germańców”. Nie pomyliłem się w swojej ocenie, czego potwierdzeniem były m.in. łzy na twarzach wielu
widzów oglądających spektakl a także emocjonujące rozmowy tuż po jego zakończeniu. Szokiem dla wielu widzów były
sceny z życia obozu „Zgoda” w Świętochłowicach, gdzie
swoje krwawe rządy sprawował niejaki Salomon Morel –
obozowy kat pochodzenia żydowskiego, oddany idei komunistycznego aparatu rządzącego w ówczesnej Polsce. Osoba,
która naprawdę przeżyła spotkanie z katem ze „Zgody” żyje
wśród nas do dnia dzisiejszego. Żyje – jak mówi w ciągłym
strachu przed tym, czego doświadczył jako 17–letni chłopak,
gdyż trauma pozostaje do końca życia. Kiedy osobiście wręczałem mu zaproszenie na spektakl powiedział – Panie Marku ja nie będę na tym spektaklu, bo nie chcę tego po raz kolejny przeżywać… Myślę, że to jest najlepszy dowód jak można
zniszczyć życie niewinnego młodego człowieka tylko za to,
że był uznany za „germańca” Dodatkowym traumatycznym
przeżyciem dla niego było zabicie przez katów ze „Zgody”
jego ojca i nieznany do dnia dzisiejszego pochówek.
W dzień spektaklu podjechałem pod dom Pana Huberta Raszczyka mieszkańca Rydułtów z którym umówiłem się
na przewóz do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Niewiadomiu.
Pan Hubert, jako młody 17-letni chłopak został deportowany
w 1945 roku do obozu pracy w Karagandzie (obecny Kazachstan). Miał duże szczęście, bo wrócił żywy, chociaż jak mówił jego tragedia tak naprawdę rozpoczęła się po powrocie do
swoich rodzinnych Rydułtów. Jego relacje z tego okresu są
bezcenne… Pełen obaw czy spektakl „Jo był ukradziony” nie

Marek Wystyrk
C.D.N.

Klub Emeryta SITG przy KWK Rydułtowy pod przewodnictwem niezmordowanego Alojzego Stebla zorganizował kolejny kilkudniowy czynny wypoczynek, tym razem w
naszym czołowym uzdrowisku w Krynicy Górskiej. Zamieszkaliśmy w hotelu „Kasztelanka”, tuż obok słynnej „Patrii” hotelu niegdyś zbudowanego przez Kiepurę. Co ciekawe wyjazd nie odbył się za pośrednictwem biura podróży, ale dzięki
znajomości p, Alojzego z przewodniczką z Krynicy - pochodzącą z Rybnika. Mieliśmy piękną pogodę (i chwała Bogu)
bo niestety hotel nie był jeszcze ogrzewany a wieczory były
chłodne. Za to program był nader wypełniony propozycjami
zwiedzania, spacerów, więc nikt nie mógł narzekać na nadmiar czasu. Było zwiedzanie Krynicy z przewodniczką, ale
także indywidualne wypady, bo jak tu nie pójść do pijalni ,parku zdrojowego czy restauracji łemkowskiej. Zaliczyliśmy wyjazd kolejką szynową na Górę Parkową, zwiedziliśmy
Muszynę, słynne "zagłębie miodowe" w Kamiannej. Nie
mogło nas zabraknąć w sanktuariach - słynnych nie tylko w
Polsce, czyli w Powrożniku i Tyliczu. Był wyjazd do Słowacji na baseny termalne, a po przyjeździe sprawdzaliśmy zabarwienie włosów u pań! A jakże, były też tańce, poczęstunek
i dobre jedzenie - po prostu wszystko co składa się na dobrze
zorganizowany czynny wypoczynek. W drodze powrotnej
zawitaliśmy na targ w Starym Sączu i tam ku naszemu miłemu zaskoczeniu mieliśmy okazję zakupić za 8 zł grzyby bardzo rzadkie w naszym regionie - rydze! Pochwała szczególna należy się kierowcy autobusu, który pokazał niezwykły
kunszt manewrowania pojazdem, zaś wszystkim wycieczkowiczom należy się pochwała za zdyscyplinowanie i kulturę. Z
Alojzem warto wyjeżdżać - niech jak najdłużej dopisuje mu
zdrowie i ta niezwykła energia, którą wprost promieniuje.
Henryk Machnik
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Projekt „Moc w Rodzinie”
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rydułtowach informuje, iż od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. na terenie miasta Rydułtowy będzie realizowany
projekt „Moc w rodzinie”.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu oraz poprawa
funkcjonowania 10 rodzin, 20 młodych niewydolnych rodziców, 15 osób niesamodzielnych w Rydułtowach w okresie od 1.09.2017-30.08.2019 r.
Projekt zakłada:
1.Wsparcie i rozwój form pracy z rodziną poprzez
następujące działania:
-Asystent rodziny będzie udzielał wsparcia 10rodzinom,
będących klientami MOPS.
2.Rodziny wspierające których zadaniem będzie aktywna
pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.
3.Blok warsztatowy:
-Szkolenia dla młodych i niewydolnych rodziców.
-Warsztaty metodą Klanza i Gestalt mają na celu nabycie
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
rozładowanie stanu napięcia psychologicznofizycznego., wyciszenia.
-Trening kulinarny - tanie gotowanie w ramach treningu
uczestnicy nabędą umiejętności gospodarowania
budżetem domowym.
-Warsztaty rozwoju zainteresowań zostaną dookreślony
na etapie realizacji projektu po zgłoszeniu zapotrzebowania uczestników.
-Warsztaty psychoedukacyjne "Trening radzenia sobie z
emocjami" adresowane do rodzin w których istnieje
podejrzenie występowania przemocy w rodzinie.
-Warsztaty zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem
zasad prawidłowego odżywiania się i higieny osobistej
-Spotkania kulturalne zorganizowane zostaną 2 wyjścia
do Rydułtowskiego Centrum Kultury na wydarzenia
kulturalne
-Zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z umiejętnością
uczenia się. W trakcie zajęć wykorzystana będzie
metoda Biofeedback. Dzięki zajęciom poprawi się
koncentracja uwagi, szybkość myślenia, motywacja
dzieci do pracy, kreatywność i pamięć. Zajęcia te
pozwolą także radzić sobie ze stresem.
4. Utworzenie Klub seniora i realizację następujących
działań:
-ćwiczenia fizyczne pozwalające zadbać o kondycję,
-robótki ręczne,
-wspólne gry i zabawy usprawniające proces myślenia.
-prelekcje z zakresu dostrzegania zagrożeń (np.
„próba wyłudzenia pieniędzy metodą" na
wnuczka", "na policjanta", "na fałszywe faktury" oraz jak nie dać nabrać się na pożyczki
tzw. chwilówki).
-zorganizowane grupy samopomocy sąsiedzkiej
tzw. bank usług lokalnych.
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5.Punkt konsultacji rodzinnej w ramach którego
będą świadczone indywidualne porady przez
psychologa, prawnika, mediatora.
6.Działania środowiskowo – wspierające polegające na zorganizowaniu 2 festynów oraz 2
inicjatyw lokalnych (np. bal karnawałowy,
mikołajki, zieleniak, miejsce integracji) wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, a
które nie zostały sprecyzowane na etapie
tworzenia projektu i zostaną zgłoszone przez
uczestników.
Dyrekcja MOPS Rydułtowy

Warsztaty metodyczne w Dublinie
Lipiec. Wakacje ruszyły pełną parą. Jednak nie dla
wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach był to czas odpoczynku i błogiego lenistwa. W ramach
projektu Erasmus+ sześcioosobowa grupa nauczycieli o różnych specjalnościach – poloniści, angliści, matematycy i
przyrodnicy: Ilona Lemiesz, Aldona Skrzyszowska, Irena
Szramowska, Danuta Mandrysz, Barbara Pawłowicz i Ewelina Domarecka – Wilk, wyjechała do stolicy Irlandii, by w
dniach 11.07.17 - 21.07.17 uczestniczyć w warsztatach językowo-metodycznych „English for teachers”. W trakcie kursu
podnosili oni swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania placówką, metodyki i warsztatu pracy.
Przygotowania do tego wyjazdu i praca nad projektem trwały przez cały rok szkolny 2016/17. W tym czasie
nauczyciele doskonalili swoje umiejętności językowe i realizowali wspólnie z uczniami kilka projektów edukacyjnych,
m.in. Dzień Maltański, czy Dzień Irlandzki, kiedy to szkoła
„zamieniła się” w „Szmaragdową Wyspę”. Dzięki tym inicjatywom cała społeczność szkolna poszerzyła swoją wiedzę o
wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
W trakcie pobytu w Dublinie nauczyciele uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na słynnym Uniwersytecie
Trinity College. Codziennie, przez osiem godzin, doskonalili
swój warsztat pracy w międzynarodowych grupach (w kursie
wzięli udział nauczyciele z 16 krajów UE). Czas spędzony w
Dublinie pozwolił na wymianę doświadczeń zawodowych i
pracę zespołową z osobami z innych krajów. Dzięki czynnemu udziałowi w różnego rodzaju zajęciach warsztatowych
nauczyciele poznali nowe, aktywizujące metody pracy z
uczniem, rozwinęli także swoje umiejętności interpersonalne.
Poznali takie aspekty życia Irlandczyków, jak: sztuka, muzyka, taniec, literatura czy sport.
Zdobyta na warsztatach wiedza, nowe doświadczenia
i nowatorskie metody pracy zostaną wykorzystane podczas
zajęć z uczniami już od września.
Pobyt w Irlandii pozwolił na nawiązanie kontaktów ze szkołami z innych krajów UE (Finlandia, Rumunia, Hiszpania,
Włochy, Niemcy), co ułatwi realizację międzynarodowych
projektów e- Twinning, dzięki czemu uczniowie będą mogli
w dalszym ciągu poszerzać swoją wiedzę o innych krajach
europejskich, a opracowane przez uczestniczki kursu innowacje pedagogiczne, zaangażują uczniów z różnych poziomów
edukacyjnych. Takie działania na pewno wpłyną na dalsze
podnoszenie jakości pracy szkoły i efektywność działania
placówki.
Kurs zakończył się uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji i
zdobyciem międzynarodowego certyfikatu English Matters
„English for teachers”.
Barbara Pawłowicz
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Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I
URZĘDU
za okres od 22 czerwca do 30 sierpnia 2017 r.

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC ADAMA MICKIEWICZA I STRZELCÓW BYTOMSKICH WRAZ Z
BUDOWĄ ODCINKA ULICY ŁADNEJ
Wykonawca zakończył następujące roboty:
- wykonano nawierzchnię bitumiczną (podbudowa wiążąca )
dla
etapu II,
- wykonano stabilizację i ułożenie podbudowy z kruszywa etapu
I ul. Mickiewicza,
- położono część krawężników,
- wykonano część obrzeży,
- wykonano stabilizację etapu III w km 0+150 do km 0+300,
- trwa wykonywanie oświetlenia.
PWiK Wodzisław Śl. zakończył roboty związane z układaniem
wodociągu na etapie I i II oraz w kierunku RCK. Obecnie prowadzone są roboty na etapie III.
Planowany termin zakończenia budowy wodociągu – 15 września.
Wartość robót budowlanych etapu I-IV : 4 780 000,01 zł
Termin wykonania etapu I – IV : 16 październik.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GIMNAZJUM NR 1
Teren budowy został przekazany wykonawcy w dniu 1
czerwca. Podstawowe roboty budowlane zostały wykonane w
terminie. Gotowość do odbioru została zgłoszona w dniu 18
sierpnia. Podczas wykonywania robót zaistniała konieczność
wykonania robót dodatkowych, polegających na wykonaniu
dodatkowego wymiennika ciepła obsługującego centralę nawiewno–wywiewną oraz wykonaniu obudowy kanałów wentylacyjnych na sali gimnastycznej z podwójnej warstwy płyt kartonowo– gipsowych. Koszt wykonania robót dodatkowych wynosi 13 713,26 zł brutto. Wykonawca zgłosił w dniu 28 sierpnia
zakończenie niniejszych robót. Obecnie trwają czynności odbiorowe.
W dniu 13 czerwca wysłano do 5 oferentów zapytanie
ofertowe na zakup i montaż tablicy promocyjnej. Złożona została oferta cenowa Agencji Reklamowej CMYK Bogusław
Dera z Radlina na kwotę 123,00 zł brutto i z tą firmą zawarto
umowę.
Termin realizacji inwestycji: 1 czerwca – 18 sierpnia.
Wartość robót budowlanych: 777 560,49 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego: 5 780,00 zł
Wartość robót dodatkowych: 13 713,26 zł
Termin wykonania robót dodatkowych: do 28 sierpnia.
Wartość tablicy pamiątkowej: 123,00 zł
ZIELONE WYSPY MIASTA – ROZWÓJ TERENÓW
ZIELENI W RYDUŁTOWACH
W dniu 16 sierpnia wykonawca robót zgłosił gotowość
do odbioru. Trwają prace odbiorowe.
Wartość robót budowlanych: 1 098 230,49 zł.
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTOWICZA
Projektant zobligowany jest uzupełnić złożoną w Starostwie
dokumentację. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów
upływa z dniem 4 września.
Wartość prac projektowych: 40 098,00 zł.
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT
Trwają prace i ustalenia z zakresu podziału nieruchomości.
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MODERNIZACJA WNĘTRZA BUDYNKU OSP RADOSZOWY
Czynności odbiorowe zostały zakończone. Trwa rozliczanie
inwestycji.
Wartość robót budowlanych: 178 000,00 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego: 3 850,00 zł
MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ – BOCZNEJ II
Rozliczono inwestycję drukiem OT.
Termin wykonania robót budowlanych: 31 maj.
Wartość inwestycji: 199 907,78 zł
PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE M. STRZODY I W. WRÓBLEWSKIEGO – PROJEKT
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie
robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29
sierpnia. Złożono 1 ofertę cenową na kwotę 595 919,21 zł.
Przetarg unieważniono, gdyż kwota oferty przewyższała kwotę
jaką zamawiający przewidział na realizację zamówienia.
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA SOCJALNE
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie
robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22
sierpnia. Złożono 3 oferty cenowe w przedziale od 1 500
745,09 zł do 1 802 131,66 zł.
Przetarg unieważniono, gdyż kwoty ofert przewyższały kwotę
jaką zamawiający przewidział na realizację zamówienia.
W dniu 7 sierpnia na stronie internetowej Miasta Rydułtowy
ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin składania ofert upłynął 18 sierpnia.
Złożono 4 oferty cenowe od 8 794,50 zł do 66 420,00 zł. Trwa
badanie ofert, Wystosowano pisma do wykonawców
o uzupełnienie dokumentów.
Termin uzupełnienia – 15 wrzesień.
MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 – PROJEKT POSADZKI MAŁEJ SALI SPORTOWEJ
Podczas prowadzenia robót zaistniała konieczność wykonania
robót dodatkowych, polegających na wykonaniu nowego podłoża betonowego.
Termin wykonania robót budowlanych: 15 września.
Wartość inwestycji: 138 720,88 zł
MODERNIZACJA ULICY ŻYTNIEJ
Trwają prace projektowe. Projektant złożył koncepcję drogi do
wniesienia uwag przez Zamawiającego.
Wartość umowy: 19 500,00 zł
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 października.
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ
Projektant złożył kompletną dokumentację w dniu 31 lipca. W
chwili obecnej przygotowuje się materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego.
REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA KAROLA
W dniu 21 sierpnia odbyło się spotkanie z projektantem,
na którym omówiono szczegóły projektowe związane z rewitalizacją terenu pogórniczego osiedla Kolonia Karola wraz z termomodernizacją budynków na w/w osiedlu. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonywany jest
projekt wykonawczy.
Termin wykonania: 2 październik.
Wartość umowy: 119 000,00 zł.
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WIEŚCI Z GMINY LYSKI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA 273
Wykonano kompleksową wymianę źródła ciepła w budynku,
co wiązało się z wyburzeniem obecnie istniejących piecy na
opał stały. Dokonano kompleksowej wymiany instalacji wewnętrznej wraz z grzejnikami, wybudowano dwa nowe trzony
kominowe wentylacyjne. Wykonano kompleksowe ocieplenie
ściany tylnej, bocznej oraz frontowej budynku wraz z robotami towarzyszącymi w postaci obróbek blacharskich. Obecnie
trwają prace związane z oczyszczeniem portalu wejściowego
na ścianie frontowej oraz prace termomodernizacyjne ściany
bocznej. Wykonawca ze względu na zaistniałe problemy
związane z
wznoszeniem nowych trzonów kominowych wystąpił o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 14 września.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GEN. JÓZEFA
BEMA
Trwają prace związane z wyburzaniem ścian, wzmacnianiem
fundamentów. Został wykonany wieniec na ścianach hali.
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
Trwają prace projektowe. Projektant przedstawił koncepcję
drogi do wniesienia uwag przez Zamawiającego. Zwrócono
się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie organu zastępczego do przeprowadzenia postępowania. Jako organ zastępczy został wyznaczony Prezydent Miasta Wodzisław Śląski.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 listopad.
Wartość umowy: 16 367,00 zł
MODERNIZACJA DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓRZU
Trwają prace projektowe. Projektant przedstawił koncepcję
drogi do wniesienia uwag przez Zamawiającego.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 15 października.
Wartość umowy: 15 260,61zł
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA ULICY JASNEJ
W dniu 10 lipca przekazano plac budowy wykonawcy robót,
tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej. W dniu 29 sierpnia
wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Obecnie
trwają prace związane z odbiorem inwestycji.
Termin wykonania: 31 sierpnia.
UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA KRZYŻKOWICKA
Trwają prace projektowe. Projektant przedstawił koncepcję
drogi do wniesienia uwag przez Zamawiającego. W związku
z planowanym spotkaniem z projektantem w dniu 6 września
oraz koniecznością dochowania terminów, projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie realizacji przedmiotu umowy.
Wartość umowy: 4 910,16 zł
Podstawowy termin wykonania przedmiotu umowy: 15 września.
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA
ULICY ANTONIEGO CZECHOWA- UL.KRZYWA
Projektant opracował dokumentację projektową i zgłosił roboty na przebudowę kanalizacji deszczowej do Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
Termin opracowania: 30 września.
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Wartość umowy: 7 250,00 zł.
MUR OPOROWY PRZY ULICY SKALNEJ
Trwają prace komisji przetargowej. W dniu 19 czerwca
wszczęto postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Do dnia 10 lipca zgłosiła się tylko
jedna firma, której oferta wynosiła 480 574,96 zł i znacząco
przewyższała kwotę, jaką przeznaczano na realizację zadania.
W związku z powyższym przetarg został unieważniony. W
dniu 2 sierpnia wszczęto drugie postępowanie przetargowe z
określeniem daty otwarcia na dzień 18 sierpnia. Do ogłoszonego postępowania nie zgłosiła się żadna firma.
PIŁKOCHWYTY NA BOISKU NA OSIEDLU NA
WZGÓRZU
Na ogłoszone zapytanie chęć udziału w postępowaniu zgłosiło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ML Design
Piotr Lilla z Kończyc Małych. W dniu 3 lipca została zawarta
umowa. Termin zrealizowania opracowania projektowego
upływa dnia 29 października.
Wartość umowy: 4 500,00 zł.
Termin opracowania: 29 października.
Zorganizowano XXV Dni Rydułtów. Koncerty gwiazd Anny
Wyszkoni, zespołu Tabu i Krzysztofa Zalewskiego cieszyły
się wielkim zainteresowaniem przybyłych. Dodatkowo święto
miasta uatrakcyjniły – wesołe miasteczko, animacje dla dzieci, osada Drengów znad Górnej Odry, gastronomia, prezentacje stowarzyszeń i firm znajdujące się na terenie imprezy.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
W okresie wakacji zorganizowano wypoczynek w miejscu
zamieszkania dla dzieci i młodzieży z całego miasta. W ramach realizacji programu „Bezpieczne wakacje 2017” przeprowadzono: festyn rodzinny na powitanie wakacji, półkolonie dla dzieci w wieku 6 – 13 lat, zajęcia rekreacyjno – sportowe na kompleksach boisk „Orlik 2012”, zajęcia opiekuńczo
– wychowawcze w klubach „Bielik” i „Orlik” i imprezy wyjazdowe dla podopiecznych klubów, gry, zabawy, konkursy i
turnieje dla najmłodszych na „RAFIE w sobotnie dopołudnia.
W dniu 8 lipca na kompleksie boisk „Orlik 2012” przy ul.
Kochanowskiego odbył się IV MŁODZIEŻOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ.
W dniu 12 sierpnia na kompleksie boisk „Orlik 2012” przy ul.
Kochanowskiego odbył się turniej koszykówki ulicznej.
W dniu 18 sierpnia na kompleksie boisk „Orlik 2012” przy ul.
Mickiewicza zorganizowano dziecięcy turniej piłkarski.
W dniu 27 sierpnia występy zespołów muzycznych prowadzonych przez S. Drożdżoka uświetniły obchody XXV DNI
RYDUŁTÓW.
Państwowe Ognisko Plastyczne
Przeprowadzono prace porządkowe i przygotowano pracownie do zajęć dydaktycznych. Zakupiono materiały potrzebne
do realizacji zajęć.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce 4 września o godzinie 16:00. Pani Anna Miguła w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskała w dniu 24 sierpnia stopień
nauczyciela dyplomowanego.
Urząd Miasta Rydułtowy
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Kolejne Święto Piwa w Wodzisławiu
Śląskim.

100 – lecie istnienia Orkiestry Kopalni Rydułtowy i 25 – lecie zespołu tanecznego „Sukces

W dniach 16-24 września br. na Wodzisławskim Rynku, pod
wielkim namiotem, Urząd Miasta zorganizował kolejną edycję „Święta Piwa” (świadomie używam tej nazwy, by nie być
posądzonym o złamanie prawa do nazwy zastrzeżonej dla
cyklicznej imprezy „Oktoberfest” w Bawarii).

Muzykowanie i taniec towarzyszą nam od zawsze,
więc i nasi pradziadkowie mimo wojny, zaborów chcieli grać
i robili to z pasją pomimo codziennej ciężkiej, górniczej pracy. Muzykanci uświetniali przemarsze wojsk, procesje kościelne, pogrzeby, widzimy ich na zdjęciach pochodów 1majowych, przygrywali na zabawach ludowych, w muszlach
koncertowych na Machnikowcu czy Ignacu i bez względu na
opcje polityczne w kościele na Barbórce. A później były koncerty przed papieżem św.Janem Pawłem II w Rzymie, w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych, a tego z pewnością nie
spodziewali się założyciele przykopalnianej orkiestry.
Dzisiejszą orkiestrę tworzą wykształceni muzycy na
co dzień już nie pracujący pod ziemią, ale w zawodowych
orkiestrach, szkołach muzycznych czy innych miejscach.
Koncert z okazji 100 lecia istnienia Orkiestry i 25
lecia zespołu tanecznego „Sukces” wypełnił salę widowiskową RCK po brzegi. Wśród zaproszonych gości byli Senator
RP Adam Gawęda, obecny Dyrektor Kopalni Rydułtowy do
spraw pracy Marcin Maciejczyk, byli dyrektorzy Andrzej
Bywalec i Adolf Widera, Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy, Wice-Burmistrz Marcin Połomski, Przewodniczący Rady Miasta Lucjan Szwan, wielu radnych, władze
powiatu reprezentowały Janina Turek i Danuta Maćkowska,
byli proboszczowie parafii rydułtowskich. Zawitali w rydułtowskie progi: Dowódca Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w
Bytomiu Kapitan Krystian Siwek, Dowódca Kapelmistrz Orkiestry Policyjnej w Katowicach Waldemar Skotarski wraz z
muzykami orkiestry wojskowej i policyjnej. Obecny był Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju
prof. Stanisław Śmietana, który wykształcił wielu z pośród
obecnych w orkiestrze, byli dyrektorzy rydułtowskich szkół,
do których uczęszczały tancerki zespołu. Byli też przedstawiciele TMRu, chórów „Cecylia” i „Lira”. Bardzo ciepło przywitana została Zofia Dąbrowska wieloletnia choreografka
„Sukcesu”. Największa burza oklasków rozległa się jednak
wtedy gdy prowadzący przywitali wszystkich byłych muzyków Orkiestry KWK Rydułtowy oraz wszystkie tancerki zespołu wraz z rodzicami, bliskimi, przyjaciółmi, bo to przecież
każdy z nich zostawił cząstkę życia w tych wspaniałych zespołach.
Ceremonię otwarcia jubileuszu poprowadzili w
prawdziwie holyłudzkim stylu para rodzeństwa Aleksandra
Wojaczek Wolner wraz z Marcinem Wojaczkiem, ona tancerka, zaś brat muzyk i wokalista. W telegraficznym skrócie
przedstawili kilka informacji z historii oraz największe osiągnięcia. Pierwszym dyrygentem orkiestry w 1917r był Gustaw Seman a od 1982 do dziś sprawuje tę funkcję Jan Wojaczek.
Do najważniejszych osiągnięć Orkiestry należą:
- I miejsce na Przeglądzie Zespołów Artystycznych
Ministerstwa Górnictwa i Energetyki
- I miejsce w mustrze paradnej na Ogólnopolskim
Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych o
Puchar Ministra Edukacji Narodowej
- I miejsce wśród 12 europejskich zespołów w mustrze paradnej w Rostocku
i wiele innych, które przez minione lata budowały
prestiż i sławę Orkiestry.
Zespół taneczny „Sukces” został założony w 1992 roku przez
dyrygenta Orkiestry Jana Wojaczka. Swoje pierwsze próby
zespół prowadził w Liceum Ogólnokształcącym w Rydułtowach pod okiem pani Ireny Bernackiej przygotowującej równocześnie wiele prezentacji tanecznych, były to głównie tańce
narodowe.

W dniach tych na scenie „Święta Piwa” przewinęło się
wiele znanych zespołów i artystów gdzie dominował humor,
dobra – do słuchania muzyka, taniec, śpiew z akcentami Bawarskimi, przeplatane zawodami, po prostu pełny luz! Zaś na
stoiskach pod namiotem, dużo regionalnego jedzenia, różne
gatunki piwa do posmakowania z różnych browarów.

Rydułtowy – zaakcentowały swoją obecność na Święcie Piwa także w dniu 24. września (piątek) gdzie z grupy 19
osób Towarzystwa Miłośników Rydułtów, wyłonił się zespół
„Klika Machnika” która miała okazje podkreślić swój udany

występ z piosenkami okolicznościowymi na scenie w tradycyjnych zielonych strojach.
Święto radości, rodem z Bawarii, zapewne integruje
mieszkańców nie tylko Wodzisławia, daje okazję do przedniej
zabawy, luzu, a dopisujące pogoda, dobrze zorganizowana
impreza, cieszyły przybyłych Gości i mam nadzieję że Święto
Piwa w Wodzisławiu zagości w roku przyszłym.
(-) Jerzy Majer
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Jako, że dziewczęce zespoły taneczne miały spore
wzięcie, swoje tournée po całym świecie zespół wraz z orkiestrą rozpoczął już rok po powstaniu czyli w 1993r. od wyjazdu do Villefranche i Lomme we Francji. Towarzyszył im redaktor Michał Fajbusiewicz, który stał się prawdziwym przyjacielem zespołów. Zyskiwali sobie coraz większą popularność, stawali się rozpoznawali stąd potrzebni byli zagraniczni
menadżerowie zespołów, tak rozpoczęli współpracę z impresario Belgiem Timmermanem oraz Włochem Fulwio Trifelli,
z którym związani są do dnia dzisiejszego.
Wymagania artystyczne stale rosły wobec zespołów
tanecznych. Pracy nad podniesieniem poziomu artystycznego
zespołu podjęła się choreografka Zofia Dąbrowska, która
przez wiele lat pracując z zespołem „Sukces” stworzyła ponad 100 przepięknych i unikatowych choreografii w różnych
rodzajach i stylach tanecznych. Zaproszenia dla Orkiestry i
Zespołu przychodziły z różnych państw i miejsc.
Zespół wraz z orkiestrą wyjeżdżał na różnorodne Międzynarodowe Festiwale za granicę aż 95 razy, byli 49 razy we
Francji, Hiszpanii, Danii, Irlandii, Portugalii, Włoszech,
Niemczech, Belgi, na Sardynii, Sycylii czy Korsyce. Najbardziej jednak w pamięci wszystkich utkwiły z pewnością wyjazdy do Stanów Zjednoczonych w 2002r., do Turcji 2005r. i
Chin w 2012r.
Z pewnością ogromnym i niezapomnianym przeżyciem była możliwość 3-krotnej audiencji u nieżyjącego papieża św. Jana Pawła II, gdzie byli pierwszą orkiestrą w historii
Watykanu, która mogła zagrać świeckie utwory podczas środy popielcowej w auli Pawła VI.
Zespoły koncertowały z takimi sławami polskiej estrady lub aktorami jak: Michał Milowicz, Ewa Kuklińska, Małgorzata Lewińska, Tomasz Stockinger, Rudi Szubert, Iwona
Pawlowicz, Katarzyna Cichopek, Mariusz Pudzianowski,
Wojciech Cejrowskim, Maciej Dowbor czy amerykańską
piosenkarką muzyki country i aktorką Dolly Parton
W minionych 25 latach wyjazdy zagraniczne łączyły
się z wieloma ograniczeniami, zaś uczestnicy artystycznych
tournée mieli możliwość nie tylko zauroczyć obcokrajowców
występami, ale także zwiedzić miasta, sprawdzić swoje
umiejętności językowe, skorzystać z licznych atrakcji turystycznych znajdujących się m.in. w Paryżu , Disneylandzie,
Rzymie, Monako, Monte Carlo, Barcelonie, Saragossie, Londynie, Monte Cassino, Lourd, Fatimie i wiele, wiele innych
Orkiestra i zespół taneczny brały udział w 5- krotnym nagraniu telewizyjnym. 2- krotnie z redaktorem Michałem Fajbusiewiczem na jego benefisie w krakowskim Teatrze Stu.
Tak wielki skrót minionych lat pozwala sobie zaledwie
wyobrazić ile interesujących chwil za muzykami i tancerkami, warto jeszcze dodać wcale nie na marginesie, że tak bliska współpraca obrodziła w związki małżeńskie: p.Bryl,
p.Wysockich, p.Graniecznych, p.Myszor i p.Wolnerów, a stąd
i kolejne pokolenie.
Wszyscy czekali na wystąpienie samego kapelmistrza
Jana Wojaczka, który całe swoje życie zawodowe i rodzinne
poświęcił właśnie rozwojowi artystycznemu orkiestry i zespołowi tanecznemu. W tle swojego jubileuszu 70 urodzin jak
zwykle skromnie mówił o swojej roli, chętniej o muzyce w
jego życiu, o spotkaniach z ludźmi, którzy stawiali przed nim
takie wyzwania jak chociażby poprowadzenie orkiestry. Bawił historyjkami z artystycznych wojaży, dokonywał podsumowań, np.; wyjazdy te zazwyczaj były mało komfortowe,
zawsze brakowało czasu na noclegi stąd niejednokrotnie życie w autokarach, którymi objechali ponoć 10 krotnie kulę
ziemską. Wszyscy w wielkim skupieniu lub z gromkimi brawami przyjmowali jego refleksje.
A potem były podziękowania, a było komu dziękować.
Wpierw Kapelmistrzowi a później Aurelii Wojaczek,
żonie kapelmistrza, która przez minione lata organizowała i
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zaprojektowała ponad setkę pięknych kostiumów, uczestnicząc w wyjazdach dbała o wszystko, pozostając w cieniu artystów.
Dziękowano wszystkim muzykom, tancerkom czyli
tym, którzy tworzyli zespół i orkiestrę przed laty, dziękowano
za zaangażowanie i wytrwałość, dziękowano choreografkom
Irenie Bernackiej, Zofii Dąbrowskiej, która nie tylko tworzyła
przepiękne choreografie, ale wykształciła kolejne pokolenia
tancerek, wielokrotnie dzisiaj prowadzącym własne zespoły
taneczne, Karolinie Zbroszczyk, obecnie tworzącej układy
taneczne, Karolinie Wałach za pełnienie funkcji szefowej
zespołów, Michalinie Halfar i Karolinie Komorek za przygotowywanie kostiumów i opiekę nad garderobą, krawcowej
Katarzynie Adamczyk. Dziękowano obecnym tancerkom i
muzykom.
Wszystkie tancerki zespołu „Sukces”: Aleksandra Śliwa, Aneta Wieczorek, Monika Głód, Katarzyna Strzelec,
Karolina Fonfara, Monika Marszolik, Sara Dzierzęga, Zofia
Adamczyk, Roksana Pawluczuk, Wiktoria Kaleta, Olga Bilczewska, Wiktoria Fuss, Daria Chlebowska, Wiktoria Manderla, Aleksandra Szymańska, Kinga Świerczyna, Agata Maroszek, Klaudia Kapłon oraz członkowie orkiestry: Marcin
Wojaczek, Kamil Wolner, Zygmunt Matuszek, Kazimierz
Paliński, Artur Wita, Łukasz Szostek, Grzegorz Marszolik,
Bartek Głombica, Franciszek Wawrosz zostali obdarowani
przez kapelmistrza jubileuszowymi kubkami.
Wszystko to działo się pomiędzy krótkimi występami
artystycznymi dającymi przedsmak właściwego koncertu i
kiedy nastał czas dla gości to najpełniej ich podziw wyrażały
kwiaty, bo słów często brakowało.
Gala jubileuszowa, tak jak zapowiedzieli prowadzący,
na długo zapadnie w pamięci uczestników, bo była pełna
kunsztu i artyzmu, zaangażowania i profesjonalizmu wypracowanego przez tyle lat działalności Orkiestry i zespołu tanecznego „Sukces”.
Koncert prowadził nas „Od portu do portu”, dzięki
czemu zobaczyliśmy tańce i pieśni narodowe różnych krajów
od Poloneza, Kalinki, Czardasza, Samby, największe przeboje
np.: Prawy do lewego, Grek Zorba i inne. Pomiędzy tańcami
albo w ich tle swoje umiejętności pokazali wokaliści orkiestry. Prawdziwie historycznymi momentami były prezentacje
kilkudziesięciu kostiumów scenicznych tancerek z minionych
25 lat, wzbudzały aplauz i wzruszenie u byłych tancerek.
Warte podkreślenia było to, że występowały grupy taneczne
w różnym wieku, ale wszystkie perfekcyjnie przygotowane.
Rodzynkiem na torcie był najmłodszy zespół, który wystąpił
z tańcem pt: „Orkiestra”. Wszystkie występy a szczególnie
ten daje pewność, że w następnych latach będziemy mogli
uczestniczyć w kolejnych artystycznych jubileuszach. Wszyscy zgodnie też życzyli Orkiestrze i „Sukcesowi” aby zaproszenia spływały z różnych stron świata, bowiem wielu z nas
po tymże koncercie uświadomiło sobie, że poziom i kunszt
zespołów jest godny nie tylko rydułtowskiej sceny.
Potem były dla wszystkich kołacze i torty równie wyśmienite jak i cała gala.
Na następny dzień wielu dziękowało u św. Jerzego
za orkiestrę i zespół na wspólnej mszy.
Po niej, w ten sobotni wieczór, jak przystało na
prawdziwych artystów odbyła się zabawa, sądzę, że trwała aż
do rana, bo kondycji i umiejętności nikomu z obecnych nie
brakowało. Tańcom, ale i wspomnieniom o minionych występach, o tym czego doświadczyli i się nauczyli nie było końca.
Alicja Kołodziej
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WIEŚCI Z GMINY LYSKI
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Święto plonów w Dzimierzu!
20 sierpnia był dniem obchodów tegorocznych Dożynek Gminno – Sołeckich w Dzimierzu. Uroczystości
dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą o godz. 12.00 w
kościele p.w. św. Mikołaja w Pstrążnej, której przewodniczyli ks. Proboszcz Edward Fórmanowski, ks. Prałat Franciszek Skórkiewicz i ks. Andrzej Króliczek z parafii św.
Antoniego w Rybniku. Ulicami Dzimierza przeszedł barwny i wesoły korowód z udziałem zaproszonych gości, władzami województwa, powiatu oraz sąsiednich gmin. W
efektownych bryczkach przemieszczali się zaproszeni goście, przedstawiciele Gmin Partnerskich z Węgier, Słowacji
i Czech oraz władze Gminy. W korowodzie nie zabrakło
radnych gminnych i powiatowych, sołtysów oraz przedstawicieli tutejszych stowarzyszeń i organizacji. Starostowie
Dożynek – Barbara Patron i Jan Miliczek wręczyli właprzygotowali radosny program dla dzieci „Smerfne
Hity”. Imprezę zorganizowaną przez sołtysa Gabriela
Patrona oraz mieszkańców wsi Dzimierz zakończył
efektowny pokaz sztucznych ogni. Dziękujemy mieszkańcom za udział w Dożynkach, a tym samym włączenie się w kultywowanie pięknej tradycji święta
plonów.
Urząd Gminy Lyski

dzom samorządowym symboliczne bochny chleba, wypieczone już z zebranego w tym roku ziarna.
Orkiestra Mix Band, wraz z solistami i mażoretkami,
rozpoczęła część artystyczno – rozrywkową. Na scenie pojawiły się lokalne zespoły taneczne „Wesołe Kruszynki” oraz
zespół taneczny z Węgier. Zaprezentowały się także zespoły
MELORYTM – TYROL BAND oraz Zespół JAMBO AFRICA. Dożynkowy koncert odegrali również Brygida i Robert
Łukowscy. Z kolei finałem artystycznej odsłony tegorocznych Dożynek Gminno-Sołeckich był występ zespołu DBOMB, po którym wspólną zabawę taneczną dla zebranych
gości zaproponował DJ KRIS.
Dla najmłodszych przygotowano gry, zabawy oraz
dmuchaną zjeżdżalnię i ściankę wspinaczkową. Gospodarze
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PORADY ŻYCIEM PISANE
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Co powinno zaniepokoić rodziców i przyjaciół w zachowaniu młodego człowieka?

Świat niebezpiecznych eksperymentów
Cała przygoda z narkotykami rozpoczyna się zwykle
od spróbowania. Żaden narkoman nie sięgnął po narkotyk, by
się uzależnić. A jednak...często jest tak, że jeden, głupi wybryk może być początkiem uzależnienia.
O narkotykach mówi się wiele, nie każdy jednak
zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie pociągają za
sobą tego typu używki.
W całej przygodzie z narkotykami niebezpieczne jest
tak zwane uzależnienie psychiczne, które objawia się przymusem zażycia narkotyku. Osoba uzależniona jest przekonana,
że bez kolejnej dawki nie rozładuje swego napięcia. Są to
niejednokrotnie tak silne emocje, że potrafią zagłuszyć racjonalne myślenie.
Zapytawszy narkomana o powód sięgania po narkotyk odpowie nam, że ''chce mieć odlot'', ''chce zapomnieć o
otaczającej go rzeczywistości'', ''chce poczuć się choć przez
chwilę cudownie''.
Żyje w swoim wyimaginowanym świecie nie potrafiąc z niego wyjść. Staje się niewolnikiem świata, nad którym
stracił kontrolę. Uzależnienie psychiczne nie boli, aż do czasu
pojawienia się uzależnienia fizycznego, które daje typowe
objawy chorobowe. Jest to stan przystosowania się organizmu
narkomana do przyjmowanego narkotyku. Kiedy odczuwamy
brak substancji w organizmie, wówczas dochodzi do dolegliwości fizycznych. Narkoman odczuwa głód narkotykowy,
który jest określany jako zespół abstynencyjny.
Zespół taki objawia się często drżeniem, lękiem,
potliwością, skurczami mięśni, nudnościami oraz innymi nieprzyjemnymi dolegliwościami. Narkoman, który odczuwa
takie dolegliwości, często nie zdaje sobie sprawy z faktu, że
nadszedł etap, kiedy on sam nie decyduje już o tym, kiedy
weźmie. O tym decyduje już jego ciało, które domaga się
coraz większych dawek...
Co skłania młodych ludzi do sięgania po narkotyki?
Powodów eksperymentowania z narkotykami jest
mnóstwo. Najczęściej są to nastolatkowie, którzy odczuwają
brak poczucia bezpieczeństwa, osamotnienie lub presję otoczenia. Obawa przed tym, że zostaną odrzuceni i będą się
różnić od rówieśników stają się motywacją do brania narkotyków.
Kolejnymi czynnikami, które wpływają na nałóg narkotykowy, jest na pewno chęć zwrócenia na siebie uwagi,
chęć zaimponowania czy też ucieczka od problemów. U podłoża narkomanii nastolatków tkwi często emocjonalna niedojrzałość. Młodzież nie potrafi pogodzić się z problemami, jakie niesie życie. Wierzą w to, że narkotyki, zmienią ich pojmowanie o otaczającej ich rzeczywistości. Niestety jest to
tylko świat iluzji, który szybko znika, a problemy wracają.

Podstawowym sygnałem ostrzegawczym jest na
pewno pogorszenie relacji dziecko-rodzic oraz relacji koleżeńskich. Wszelkiego rodzaju konflikty i kłopoty, jakie dotykają młodego człowieka, cz powodują często lęk i stany depresyjne. Młody narkoman staje się zbyt gadatliwy lub nadzwyczaj milczący. Przygnębienie, zmiana stylu życia to kolejne bardzo istotne czynniki. U narkomana obserwuje się często
zaburzenia snu w postaci późnego zasypiania i wstawania jak
również zasypiania o nietypowych porach. Wielu narkomanów popada w konflikty z prawem. Dlaczego? Narkotyk
kosztuje, a kiedy w grę wchodzi głód narkotykowy, nie ma
ceny, której narkoman nie zapłaci za jego zlikwidowanie.
Ucieczka do życia przestępczego jest więc często obserwowana u uzależnionych od narkotyków młodych osób.
Jeśli zauważymy niepokojące objawy mogące świadczyć o tym, że nasze dziecko lub przyjaciel zaczął ''brać'' reagujmy od razu. Nie odkładajmy tego na potem. Nie pozwólmy, by narkotyki stały się substytutem rozmów z rodzicami, akceptacji i miłości. Drodzy rodzice, nie twórzmy rodziny, w której jesteśmy obok siebie. Rozmawiajmy z sobą
otwarcie, nie bójmy się trudnych tematów.
Artykułem tym zadebiutowałam w kwartalniku
''Feniks Psychoterapia Uzależnień'' w grudniu 2012 roku.
Myślę, że te parę słów może być ostrzeżeniem dla osób poszukujących niebezpiecznych eksperymentów...
Ania Głowacka

Drugi raz też byśmy to zrobili…
Jarosław Ruda i Jarosław Jasita, pracownicy ruchu
Rydułtowy kopalni ROW PGG, którzy w sobotę w Pradze
uratowali z Wełtawy znanego aktora Jana Třiskę, przyjęli
gratulacje i podziękowania od Grzegorza Tobiszewskiego,
wiceministra energii i Tomasza Rogali, prezesa Polskiej Grupy Górniczej. - Nikt nie zrobi tak dobrej reklamy spółce, jak
ci dwaj pracownicy swoim przykładowym zachowaniem –
podkreślił prezes Rogala.
Jarosław
Ruda
pracuje
jako dyspozytor
w Ruchu Rydułtowy. Jego kolega Jarosław Jasiuta jest czynnym
ratownikiem górniczym.
Obaj wcześniej
zajmowali
się
także ratownictwem wodnym. Dzięki temu mogli przeprowadzić akcję ratunkową w wodzie, wydobyć człowieka na statek i walczyć o
przywrócenie mu funkcji życiowych. - To się nam udało.
Drugi raz zrobiliśmy dokładnie to samo. Nawet chwili byśmy
się nie zastanawiali – podkreślają.
Za sprawną akcję podziękowała im lekarka pogotowia, która
przejęła aktora. Usłyszeli też gromkie oklaski z Mostu Karola, z którego ich zmagania z nurtem rzeki, a potem walkę o
życie aktora obserwowały setki osób.
Nadesłał: Jerzy Majer
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Niewybuch z czasów II wojny światowej
w Rydułtowach
Kierowcy, którzy w poniedziałek przejeżdżali
w pobliżu przebudowywanego skrzyżowania ulic Adama Mickiewicza i Strzelców Bytomskich w Rydułtowach z pewnością
zastanawiali się, w jakim celu stoi tam radiowóz policyjny.
Okazuje się, że budowlańcy natknęli się na wybuch z czasów
II wojny światowej.
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Wprowadzenie nowej frakcji odpadów wynika ze zmian w
przepisach, które obligują samorządy do wprowadzenia jednolitego na terenie całego kraju systemu segregacji odpadów
komunalnych. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji odbierane będą w zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym, w zabudowie wielolokalowej w pojemnikach, natomiast
z nieruchomości niezamieszkałych w workach lub pojemnikach, koloru brązowego.
W ramach powyższej fakcji należy oddawać: odpady
po owocach i warzywach, resztki żywności, fusy po kawie,
herbacie, obierki, skorupki jajek, stare pieczywo, zużyte ręczniki papierowe. Worki koloru brązowego w zabudowie jednorodzinnej dostarczane będą w ramach uiszczanej przez mieszkańca opłaty za odpady komunalne wraz z pozostałymi workami do prowadzenia selektywnej zbiórki. Pierwsze worki na
odpady kuchenne ulegające biodegradacji dostarczone będą
przez przedsiębiorcę przed 1 listopada 2017 r.
Julian Rak

Pracownicy firmy budowlanej realizującej inwestycję
przy pracach ziemnych natrafili na przedmiot wyglądem przypominający pocisk. Do przyjazdu saperów teren budowy był
więc zabezpieczony i strzeżony, tak by ruch mógł być płynny
i bezproblemowy.
20 września specjaliści z jednostki wojskowej
z Gliwic zabezpieczyli przedmiot, który rzeczywiście okazał
się pociskiem artyleryjskim z okresu II wojny światowej. Został zabrany w celu unieszkodliwienia, prace budowlane są
kontynuowane bez opóźnień.
Julian Rak

Odpady kuchenne do segregacji już od 1
listopada 2017
Od 1 listopada 2017r. obowiązkiem właściciela nieruchomości
będzie wysegregowanie kolejnej frakcji odpadów komunalnych tj. odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

Orzeł czy reszka
Na stacji bez nazwy
bezludnym peronie
znak czyjejś obecności –
nadgryzione jabłko w zakurzonej panierce
pies z wyleniałą sierścią nieufnie rozgląda się wkoło
czeka na kogoś
a może na pociąg by jechać w nieznane
wierzyć czy nie wierzyć w przeznaczenie
w miłość co przychodzi i odchodzi
w młodość co spieszy się ku dorosłości
w dorosłość niespieszącą - by się zestarzeć
w starość bez jarzma pogardy
chwilę co znika bez śladu
i w ciebie chociaż jesteś obok.
H. Sordyl
Tam gdzie twoje ramiona
tam gdzie twoje ramiona
rozmywają się prawdziwe obrazy
w różnych dźwiękach
rozpoznaję twoje kroki
próbuję poczuć dawne ciepło
nową zmarszczką zapisuję śniadanie obiad kolacja
Pieskie chwile
Budzi mnie skowyt zza ściany
Samotność dopada nie tylko ludzi
próbuję oszukać ją muzyką.
Wsłuchuję się w odgłosy
samotnię rozrywa szczekanie
przywołuje ciebie.
Nie mieścisz się w rzeczywistości
gdzie dni jak krople
pasują do siebie.
H. Sordyl
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Drogi czytelniku!

BORYS

Jeżeli zauważyłeś w mieście coś niepokojącego, albo
wręcz przeciwnie - chciałbyś coś pochwalić, zapraszamy, by
swoje uwagi zgłosić w siedzibie TMR. Z redakcją można się
także kontaktować telefonicznie pod nr tel. 32 414 00 66. Biuro czynne od poniedziałku do piątku, od godz. 09:00 do 13:00.
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców do zgłaszania swych
uwag i propozycji.
Prezes TMR
Henryk Machnik

Malta - aktywna nauka . Wyjazd na Maltę nauczycielek języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach
Na przełomie lipca i sierpnia nauczycielki języka angielskiego Ewelina Domarecką-Wilk, Justyna Galdia i Michaela Koszorz wyjechały na tygodniowy kurs metodyczny na
Maltę.
Kurs „Nauka języka , zabawy i gry: metodyka w szkole
podstawowej” był częścią projektu ERASMUS+KA1
(Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej) pod nazwą „Dobra komunikacja, lepsza edukacja”.
Szkoła ETI znajdowała się w malowniczej miejscowości St. Julian's niedaleko stolicy Valetty. Zajęcia były prowadzone w międzynarodowych grupach. Poznałyśmy wielu
wspaniałych nauczycieli, bo nasza grupa liczyła 14 osób z
Włoch, Bułgarii, Słowenii, Hiszpanii i Polski. Zajęcia mieliśmy od 8.45 do 14.15 z dwoma przerwami. Każdego dnia pracowaliśmy w innych, 4 osobowych zespołach. Wiele zajęć
było prowadzonych w nowoczesny, kreatywny sposób, korzystaliśmy z komputerów, Internetu, tablicy interaktywnej.
Zajęcia prowadziła świetna nauczycielka – pani Tessie
Bezzina, która wspaniale łączyła przekazywanie wiadomości
teoretycznych z praktyczną nauką. Zajęcia były prowadzone
głównie metodami aktywnymi, tak że wszystkie nowe gry i
zabawy mogliśmy od razu przećwiczyć i sprawdzić ich atrakcyjność.
Oczywiście nie tylko nauką żyłyśmy podczas tego wyjazdu. Szkoła zapewniła studentom bardzo atrakcyjny program
pozalekcyjny. Popołudniami mogłyśmy zwiedzić najatrakcyjniejsze miejsca i zabytki Malty, poznać jej przeszłość ,a wyspa
choć mała, może się poszczycić naprawdę bogatą historią.
Tydzień zleciał bardzo szybko, ale zostanie w naszej pamięci
na długo .Będziemy pamiętać życzliwych ludzi, wspaniałe
krajobrazy. Zaś przede wszystkim to, czego nauczyłyśmy się
na kursie, mam nadzieję, będzie procentować w naszej dalszej
pracy pedagogicznej.
Michaela Koszorz

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 czworonożnych pupili, które z różnych względów straciły swój dom i
czekają na adopcję. Wszelkie osoby, które chciałyby przygarnąć psiaka lub kociaka proszone są o kontakt z wodzisławskim
stowarzyszeniem pod numerem: 605109891. Co ważne, adopcja jest bezpłatna, a dodatkowo finansowane jest również chipowanie, szczepienie, odrobaczanie i kastracja/sterylizacja
przygarniętego czworonoga. Serdecznie zachęcam wszystkich,
którzy mają warunki do utrzymania naszych „braci mniejszych” i chcieliby przygarnąć któregoś do siebie by się nie
wahali! Dziś dla odmiany kilka miauczących podopiecznych
stowarzyszenia!
Łukasz Majer
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Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla ;
urodzonych w październiku

Piotr Szynk
Adam Kała
Eugenia Habram
Kornelia Newy
Danuta Kałuża
Stefania Stebel Swoboda
Karol Klimanek
Krystyna Żurczak
Erwin Kosteczko
Łukasz Majer
Engelbert Porembski
Zbigniew Seemann
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MOJE ROZWAŻANIA

Moje rozważania
Czy już rozstrzyga się nasz rozbrat z UE? Jeszcze kilka
miesięcy temu wydawało się to niemożliwe, ale uporczywe
negatywne stanowisko naszych władz wobec ogromnego problemu emigracji, przestrzegania podstawowych zasad obowiązujących w UE, odmowa zastosowania się do orzeczenia o
zaprzestanie wycinki w Puszczy Białowieskiej - to wskazuje,
że tak się stanie. Ponieważ nasi obywatele popierają naszą
przynależność do UE, Władze odwracają "kota ogonem" głosząc, że to komisarze UE chcą nas z Unii wyprowadzić. Pokazuje się kraje UE jako kraje niebezpieczne, wypaczone ideologicznie, antykatolickie, a obecnych Niemców jako odpowiedzialnych za zbrodnie swoich przodków i mających za to płacić. Bo na końcu wisi prawda, że po latach ogromnej pomocy
UE od 2020 nasza składka do finansów UE przewyższy unijne dotacje więc nasz Rząd chce się z tego obowiązku uchylić.
Już wspomina się o przywróceniu granic z krajami UE by
"ustrzec naszych obywateli przed terrorystami ". Czy zatem
nie będziemy wpuszczać w ogóle obcokrajowców do naszego
eldorado? A co z naszymi rodakami w UE - będą deportowani
do Polski? Śląsk ma szczególne, historyczne, kulturowe i ludnościowe powiązania z krajami Europy Zachodniej i coraz
częściej słyszę głosy, że jeśli polski Rząd doprowadzi do wyjścia z UE to trzeba doprowadzić do ogłoszenia autonomii Śląska i ogłoszenia referendum o pozostanie w UE na wzór Szkocji. A na naszym Śląsku rozpoczęła się poważna walka o czyste powietrze - walka ze smogiem. Czy ją wygramy? Uważam,
że nie tak prędko. Same zakazy i nakazy niewiele zmienią. Tu
decyduje domowy budżet i bez wsparcia zewnętrznego na
sfinansowanie przykładowo kosztów utrzymania sieci poza
sezonem grzewczym, dopłat za przesył energii, ludzie będą
robić wszystko by ogrzewanie było jak najtańsze, bo po prostu
wielu na ogrzewanie ekologicznie nie stać - potrzebne są dopłaty a w tej kwestii cisza. Zdaję się też, że koszty kontroli
egzekwowania prawa mogą przewyższyć koszty ewentualnych
dotacji do ogrzewania ekologicznego. Obecny dodatek 500+
jest ważny ale jakże będzie mało skuteczny dla zdrowia najważniejszego elementu w naszym życiu jeśli nie rozwiążemy problemu smogu. Namawiam Władze naszego miasta,
powiatu, regionu do poważnych rozmów z naukowcami, ekonomistami, firmami i wypracowania najlepszych rozwiązań i
"bombardowania" Posłów i Rządu o pomoc finansową i nie
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tylko. Źródeł ciepła prócz węgla mamy dużo. Są to m. innymi:
panele słoneczne, ciepło z hałd i ścieków, ciepło z podziemnych wyrobisk, metan, ciepła woda z chłodzenia, czyli źródła
ciepła wykorzystywane w niewielkim stopniu na Śląsku. Ale
jest problem z odbiorem ciepła poza sezonem grzewczym a to
już problem dla inżynierów i naukowców. Drugim jakże ważnym problemem to odbiór ścieków- czyli kanalizacja, bo z
uwagi na gęste zaludnienie naszego miasta (jedno z największych na Śląsku) inne rozwiązania raczej nie mają sensu, a jest
to kosztowne i wydaje się, że bez pomocy środków unijnych
niemożliwe do zrealizowania. Jeśli do tego dodamy potrzeby
komunikacyjne, zdrowotne, sprawy bezpieczeństwa, potrzeby
inwestycyjne w sferze bytowej, to przyszłych kandydatów na
Burmistrza Miasta już musi boleć głowa. Dodatkowych boleści przysparzają też reformy rządowe np.. oświaty zlikwidowano gimnazja, które w naszym mieście cieszyły się
znakomitą renomą, wręcz konkurowały w niektórych działaniach z naszymi równie dobrymi Szkołami Ponadgimnazjalnymi. Jak będzie teraz - nie mam pojęcia, ale bardzo trudno będzie odbudować kontakty młodzieży z krajami UE i nie tylko,
które wypracowały sobie poprzez różne projekty dotychczasowe gimnazja. Obchodzimy w różny sposób 25-lecie Samorządności Miasta. Jakże pięknie w ten jubileusz wpisują się
obchody 100-lecia Orkiestry KWK Rydułtowy i 25-lecia zespołu tanecznego „Sukces”. Uroczysty koncert zorganizowany
przez Kierownictwo Orkiestry odbył się przy wypełnionej Sali
w dn.15/09/ w naszym RCK Feniks. Było to niezwykłe widowisko-wręcz rewia. Oczywiście od wielu lat w Orkiestrze i
zespole „Sukces” dominują artyści rodzin: Wojaczek, Wolner,
Matuszek, którzy wynieśli zespoły na same szczyty,
o czym świadczą wyjazdy zagraniczne i liczne nagrody. Na
ten piękny koncert przybyli parlamentarzyści, władze miasta
wszystkich kadencji, władze powiatu, duchowni, przedstawiciele kopalni, delegacje stowarzyszeń (TMR, Cecylia, Lira),
szkół, instytucji a przede wszystkim byli członkowie Orkiestry
i liczne tancerki ze swoimi dziećmi. Były wyróżnienia dla
najofiarniejszych działaczy wręczane przez kapelmistrza Jana
Wojaczka i prowadzącą Aleksandrę Wolner, były wspomnienia, skrócona historia Orkiestry i zespołu tanecznego i wreszcie piękny muzycznie, choreograficznie spektakl w wykonaniu
Orkiestry, solistów i licznych zespołów tanecznych z
„Sukcesem” na czele. Była niezwykła prezentacja prawie 100
różnych strojów w których na przestrzeni 25 lat występował
„Sukces” a ich projektantką była p. Aurelia Wojaczek.
Na pewno znajdziemy sporo opisów, zdjęć, filmików z tego
artystycznego wydarzenia a my rydułtowicy możemy być
dumni, że w naszym mieście mamy takie znakomite zespoły.
Na drugi dzień w kościele św. Jerzego odbyła się uroczysta
msza św. ku czci muzyków i tancerek z zespołów Orkiestry i
„Sukcesu” a potem zabawa taneczna w byłym Domu Kultury
zorganizowana przez Zarząd Orkiestry. W cykl obchodów 25lecia samorządności naszego miasta wpisują się i nasze działania TMR-u.
Henryk Machnik
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Felgi
aluminiowe, stalowe
Wulkanizacja
Wymiana tłumików
Wymiana i sprzedaż opon

PIASKOWANIE
spawanie
PROSTOWANIE malowanie

Układanie parkietów. Cyklinowanie starych
podłóg po farbie oraz
schodów
Tel. 4578293 kom. 797122166
30-letnia praktyka!

Gdzie można kupić „Klukę”?

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

Sprzedaż ekogroszku z KWK Piekary ,workowany i
luzem wraz z dostawą.
Tel: 501 538 428
www.transstal.eu

- 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
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru
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