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Drodzy Czytelnicy!

Wieczorek czyli Horacy

Przed nami kolejny piękny czas Świąt Bożego Narodzenia,
Czas radości, spotkania z bliźnimi, odpoczynku,
a nadto przebaczenia i miłości.
Pragniemy Państwu z tej okazji złożyć
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, radosnych dni,
wypełnionych ciepłem rodzinnego ogniska,
gdzie każdy smutek idzie w zapomnienie
a szczęście jest stałym gościem.
Niech Boże Dziecię, którego narodzenie w trakcie tych świąt
wspominamy, przyniesie Wam, Waszym Rodzinom
i Naszej gminie wszelki dostatek
i pomoże odsunąć codzienne troski w dal.
Życzymy także, aby nadchodzący Nowy Rok 2019,
wypełniony był spełnianymi marzeniami
oraz sukcesami we wszystkich przedsięwzięciach.

- Wieści z Gminy Lyski
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50 lat po ślubie
Piotr i Anna Bogusław
Wacław i Barbara Chlebowski
Bogumił i Weronika Kosowski
Zygfryt i Agnieszka Malec
Rudolf i Kornelia Malgrab
Jan i Halina Marszolik
Hubert i Hildegarda Michalski
Jan i Maria Pluta
Stanisław i Anna Rojek
Piotr i Bogumiła Rotter
Alojzy i Elżbieta Trzeciok
Antoni i Weronika Węglorz

55 lat po ślubie
Henryk i Zonia Kristof
Józef i Krystyna Waler

60 lat po ślubie
Maria i Stefan Dembczyk
Konrad i Aniela Krajczok

Foto: Baron
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O gwarze ...
Pisząc dalej o gwarze rydultowskiej chcę dzisiaj przytoczyć kilka powiedzeń, porzekadeł, przysłów. One też utworzone zostały na podstawie osobistych spostrzeżeń, przeżyć,
obserwcji otaczającego świata, poczynań w życiu codziennym
itd.
Jo to smola, jo to srom - lekceważyc coś.
Tuknij sie w tyn gupi łeb - pomyśl.
Kto chleje nie dzieje - kto za dużo pije, mało jada.
Baba bez brzucha je jak garniec bez ucha - uprzedzenie do
szczupłych pań.
Babski comber - spotkanie pań.
Chroboka trza zaloć - w dolegliwościach trzeba sie napić kieliszek.
Chwolno rzić - samochwała.
W żić mie ugryź - odczep się.
Leń mie tropi - niczego mi sie nie chce.
Kto wysoko furgo nisko spadnie - nie należy się wywyższać.
Wydarzyło ci sie jak slepej kurze ziorko zneść - miałeś szczęscie.
To co od niego dostaniesz, to wrobel na złomanym ogonie
uniesie - o skąpym człowieku.
Dzierż tyn pysk - przrstań gadać.
Obiecki, podniecki starej babie pod kiecki - obiecywanie bez
szans na dotrzymanie słowa.
Wyży dupy nie podskoczysz - bez przesady i popisywania się.
Zmokłech jak gówno w trowie - przemokłem na deszczu.
Siedzisz jak żić w kraglu - nietowarzyski.
Siedzisz jak funt gnoja na kochtiszu - nietowarzyski gbur.
Wedlug stawu grobla sypiom - mierz zamiary na siły.
Ani mi to w dupie nie lwży - mam to w nosie.
Łazisz jak smrod po gaciach - ktoś chodzi bez celu.
Dioboł sie nigdy na mało kupka nie wysro jyny na wielko biedny, skromny nie ma szczęścia.
Wyży sro niż dupa mo - pyszałek, zarozumialec.
Bulkosz jak stare piwo - gadasz głupstwa.
Pizło mu w dekel - pomieszało mu się w głowie.
Z tobom mom jyny utropy - mieć z kimś zmartwienia, kłopoty.
Chłop sie long coby ciong, baba sie rodziła żeby nie robiła mężczyzna urodził się żeby pracować, kobieta urodziła się dla
wygody.
Nakopia ci do szmat - zlekceważyć, poniżyć.
Co w igrze tego ani dioboł nie wydrze - co popełni się bezmyślnie i z głupoty temu nie da się zaradzić.
Jak sie z gówna robi pon, to mu ni może ani dioboł som - nie da
rady ten, kto nagle z niczego stał się "kimś".
Jo by go umioł i łeżce wody utopić - o kimś kogo sie nie lubiło,
nie tolerowało.
Szkryfiesz jak kura pazurem - o kimś brzydko piszącym.
Placzesz a ołaczki ci nie lecom - o kimś narzekającym.
Ściskała naściskoł a wyskała wywyskoł - o kimś, kto roztrwonił
odziedziczony majątek.
Skończyło sie babce sranie - ktoś stracił dochody, wpływy.
Siedź w koncie bałamoncie - chcom to weznom cie - nie pchać
się na czoło siłą.
Jak nie urok to sraczka - pech.
Powiedzenia te najczęściej używane były w rozmowach,
pogaduszkach i swarach w celu zobrazowania i uzmysłowienia
komuś tego, co się powiedziało. Też w jakimś stopniu urozmaicało długie wypowiedzi. Czasem tymi wypowiedziami kwito-
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wali i osadzali to o czym chcieli opowiedzieć. Rozumiano się
nawzajem o co chodzi.
Napisała : Maria Antonina Wieczorek

Ty, który przyszedłeś na ten podobno najlepszy ze światów spraw, by nie wstrząsały nim
wojny i kataklizmy, by zamiast złości, nienawiści realizowano twoje najważniejsze przesłanie: "Przykazanie nowe daje Wam, byście
się wzajemnie miłowali". Spraw, by człowiek człowiekowi był bratem, nie wilkiem.
Niech Twoja niekończąca się miłość spłynęła
do naszych serc, byśmy się stali lepsi, podobni Tobie. Przyszliśmy bowiem na ten świat
by kochać, a nie współnienawidzić, by każdy
bliźni był naszym bratem, by w każdym
bliźnim zobaczyć Ciebie. Prosimy Cię Boże
dziecię, niech Twoja mała rączka błogosławi
nam i całemu światu.
Horacy

4

AKTUALNOŚCI W PP2
Nasze przedszkolne spotkanie z tradycją
- kiszenie kapusty

Na co dzień wszystko można kupić w sklepach i nikt nie
zastanawia się skąd pewne produkty się biorą. Dzieci przedszkolne często słyszą w domu od babć czy nawet prababć, ze
teraz to wszystko w sklepach jest ale "swojskie" to było lepsze.
Dociekliwość dzieci rodzi pewne pytania, na przykład
co to jest swojska kiszona kapusta. Wychodząc na przeciw tym
pytaniom zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu - tradycyjne kiszenie kapusty.
Grupa "Słoneczka" z Publicznego Przedszkola nr 2 zorganizowała takie warsztaty. Z pomocą przyszły Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Radoszów. Produkty, czyli kapusta,
marchewka, sól i kminek zostały przygotowane przez naszych
zaopatrzeniowców, ale samo kiszenie to już dla dzieciaków
było tylko wspaniałym przeżyciem. Panie pokazały dzieciakom
w jakich proporcjach dodawać składniki do posiekanej kapusty
i jak układać tę mieszankę w tradycyjnych glinianych
"bonclokach". Opowiedziały również, że kiedyś układało się to
w drewnianych i glinianych beczkach, a samą kapustę deptało
się umytymi nogami. Dzieciaki miały ubaw po pachy a kiedy
dowiedziały się, że taka kapusta najlepiej smakowała na wigilijnym stole to oniemiały z wrażenia.
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich dziękujemy na
przybliżenie tej tradycji i spotkanie z naszą przedszkolną gromadką.
Weronika Mosz
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I my mamy 100 lat?

Rezolutne dzieciaki - przedszkolaki wiedzą, że coś się
dzieje, coś się święci. W mediach, na ulicznych plakatach a
także w rozmowach ze starszymi pytają o Święto Niepodległości. Naszym obowiązkiem jest przybliżyć im trochę historii ale
także zorganizować godne uczczenie tego święta.
Przedszkolaki z grupy "Słoneczka " i "Biedronki" skrupulatnie nauczyły się tekstów wierszy, piosenek patriotycznych
aby ładnie wypaść na uroczystości. W dniu 09.11 na uroczystą
akademię zostało zaproszone całe przedszkole wraz z opiekunami i Dyrekcją. Gośćmi honorowymi były także Radne naszego miasta - Panie Teresa Anielska i Barbara Wojciechowska.
Po pięknych recytacjach, tańcach i pieśniach, wspólnie
odśpiewaliśmy Hymn Państwowy.
Takie to było nasze małe świętowanie wielkiego Święta
Niepodległości.
Weronika Mosz
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XXXVII Biesiada Gwarków Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa
Kopalni „Rydułtowy”
Uroczystą - jak zawsze, Biesiadą Koła Zakładowego
SITG, rozpoczęto coroczne obchody Barbórkowe 2018r. W
pięknie przystrojonej Sali Budynku Administracyjnego Kopalni
(od samego wejścia, z pięknie wykonaną płaskorzeźbą św. Barbary), dawały przedsmak i podniosłość spotkania Gwarków. W
sali zabrała się w górniczej gali społeczność dozoru, kardy
kierowniczej, kierownictwa kopalni wraz z osobami towarzyszącymi (paniami), także goście – ze Starą Strzechą włącznie.
Przepiękne słowa powitania do zebranych skierował Prezes
Koła Zakładowego - Adam Musioł, nawiązując do długiej historii Spotkań Gwarków i życząc tradycyjnie wesołej zabawy.
Szczególnie sentymentalne słowa przywróciły pamięć o tych
Gwarkach którzy odeszli na Wieczną Szychtę i związani byli
przez lata z tradycją przyjmowania do społeczności gwarkow-

skiej młodych adeptów – młodych lisów, Tradycyjnie Stare
Strzechy i Lis Major wprowadziły Młodych Lisów w osobach:
Macieja Niespodzianego, Szymona Chromika, Marcina Bierzy, Łukasza Greinera, Sławomira Koniecznego i Chrystiana
Kosteczko, włączając Ich do zaszczytnego grona Gwarków,
poprzez
tradycyjny „skok” i wypowiedzeniu wymaganego
przyrzeczenia. Młodym Lisom złożono życzenia sukcesów,
pomyślności w odpowiedzialnej pracy, zaś materialnym symbolem złożonego przyrzeczenia były pamiątkowe kilofki górnicze. Narratorem ceremonii „skoku przez skórę” był Witold
Reclik.

GWARKI 2018

5

Gościem wyjątkowym Biesiady był Skarbnik. Część rozrywkową uroczystości wypełniły następujące zespoły: Orkiestra
Dęta pod dyrekcją Jana Wojaczka z wokalistami i Zespołem
tanecznym „Sukces”, oraz Zespół Hanys Band”. Całość biesiady prowadził Ryszard Tkocz. Nad całością i przebiegiem imprezy niezawodnie czuwała koleżanka z Zarządu Koła: Grażyna Piechulek. Uczestnicy biesiady, tegoroczną zabawę, na długo i dobrze zapiszą w swej życzliwej pamięci. XXXVII Biesiada Gwarków Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Górnictwa Kopalni „Rydułtowy”, z wieloletnią
tradycją przechodzi do historii Rydułtowskiej Kopalni i Miasta.
Gratuluję pomysłu, pięknej oprawy, zaangażowania i stowarzyszeniowej dokładności.
Jerzy Majer

Z okazji 25 - lecia działalności
Towarzystwa Miłośników Rydułtów
wydano folder
współfinansowany przez
Urząd Miasta Rydułtowy.
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AKTUALNOŚCI
Przyłączenia do sieci ciepłowniczej
w Rydułtowach

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019 w Rydułtowach ciepło
systemowe wpuścili do swoich domów
mieszkańcy nowoprzyłączonych do sieci
budynków jednorodzinnych. Z komfortu, jaki daje to bezobsługowe i ekologiczne ogrzewanie mogą korzystać nowi
odbiorcy dzięki inwestycji rozbudowy
sieci ciepłowniczej zrealizowanej przez
Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. Determinacja mieszkańców i realizatora
przedsięwzięcia pozwoliła na szybką i
sprawną rozbudowę sieci w rejonie ulic
Czechowa, Spokojnej i Krzywej, gdzie
mieszkańcy już tej zimy będą mogli oddychać czystym powietrzem. To nie jedyny rejon, w którym właściciele wybrali ciepło systemowe do ogrzewania swoich domów. Do sieci ciepłowniczej zostały również przyłączone obiekty przy ul. Traugutta i Tetmajera.
Największym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. w 2018 r. była rozbudowa sieci
ciepłowniczej wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich, K. Miarki,
Gen. J. Bema. Nowy odcinek sieci wybudowano w technologii
rur preizolowanych podwójnych (dwie rury ciepłownicze w
jednej rurze osłonowej), które to zastosowanie pozwala na zdecydowane zmniejszenie strat ciepła (o ok. 25%) w porównaniu
do standardowych rur preizolowanych pojedynczych. Obecnie
około kilometrowy odcinek sieci zasila w ciepło obiekt zmodernizowanej hali sportowej w Rydułtowach, która dotychczas
ogrzewana była kotłami węglowymi. Kolejne przyłączenia do
tej sieci planowane są na przyszły rok. Rozbudowa sieci ciepłowniczej pozwoli w przyszłości zasilić w ciepło systemowe
budynki zlokalizowane w sąsiedztwie ciepłociągu i uwolnić w
ten sposób część miasta od dymiących kominów i wylatujących
z nich szkodliwych substancji.
Beata Wilczyńska
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Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „TO JA”
Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
„TO JA” organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin i Osób niepełnosprawnych w Rydułtowach odbył się w RCK „Feniks” po raz szesnasty i na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych na
rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych. Forma festiwalu jest bardzo szeroka, oprócz występów scenicznych, w których
uczestnicy prezentują swoje umiejętności w sposób dostosowany do
indywidualnych możliwości psychofizycznych, organizowana jest
wystawa prac plastycznych. Festiwal jest formą przeglądu i daje możliwość integracji wszystkich środowisk działających na rzecz osób
niepełnosprawnych. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych
uczestnikami festiwalu byli uczniowie klas integracyjnych, szkoły
specjalnej, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, stowarzyszeń i instytucji zajmujących się osobami z
niepełnosprawnością. Swą obecnością zaszczycili wszystkich artyści z
Rydułtów i okolic, ale także z bardzo odległych miejsc - z Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu filia „Bursztyn” Kończyce
Małe oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Katowicach. Swą twórczość na
scenie oraz umiejętności plastyczne prezentowało około 350 osób - 21
prezentacji scenicznych i 2 wystawy plastyczne. Występy odbywały
się w różnych kategoriach: wokalnej, instrumentalnej, tanecznej, teatralnej. Warto dodać, iż celem festiwalu nie jest rywalizacja, lecz
możliwość samorealizacji uczestników. Tak jak powiedziała pani przewodnicząca Barbara Wojciechowska: „Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęły wszystkie prezentacje zespołów, ponieważ wszystkie na
to naprawdę zasłużyły”. Ważne jest to, że udział w tym festiwalu daje
wszystkim poczucie spełnienia, realizacji podjęcia wspólnego przedsięwzięcia oraz sprawia daleką od rywalizacji radość i satysfakcję oraz
zapewnia wspaniałą i niezapomnianą zabawę z wyjątkowymi gośćmi
festiwalu. Impreza ta pokazuje jak można kruszyć bariery i przezwyciężać zahamowania, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Jest potwierdzeniem tezy, że sztuka otwiera, stwarza możliwość
pokonania bólu i alienacji, uwrażliwiając na cierpienie innych osób.
Festiwal przy tak ogromnej liczbie uczestników i widzów wymaga
doskonałej organizacji. Zaangażowanych jest bardzo wielu ludzi: rodziców, opiekunów, terapeutów czy wolontariuszy, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas. Rydułtowskie Centrum Kultury
„Feniks” jak zwykle okazał się wspaniałym miejscem dla organizacji
tego festiwalu. Wszyscy czuli się tam doskonale, co potwierdza ilość
uczestników, gdyż sala teatralna wypełniona była po brzegi. Jak zwykle temu festiwalowi wierny jest zespół „Bebiki”, który pięknie rozpoczął ten festiwal, a na zakończenie uświetnił zabawę przygrywając
szczególnie młodym ludziom, którzy spontanicznie tańczyli w rytm
muzyki.

Bardzo dziękujemy za coroczną organizację tego wspaniałego festiwalu pani przewodniczącej Barbarze Wojciechowskiej oraz całemu
stowarzyszeniu i czekamy na jego następną edycję.

Ewa Morawiec
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100 - LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
PLASTUSIOWO ŚWIĘTUJE 100-LECIE
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ

Większość z pewnością pomyśli, co takie małe dzieci
mogą wiedzieć o Polsce, a dopiero o niepodległości. I tu nie
jeden mógłby się zdziwić. Już od zeszłego roku szkolnego w
naszym przedszkolu intensywnie przygotowywaliśmy się do
100 – lecia odzyskania niepodległości.
Rozpoczęliśmy „Dniem bez zabawek”, gdzie dzieci tworzyły własne tarcze i szable, towarzyszyła im „Pieśń o Wodzu
miłym”, gdzie efektem tych działań była „Parada niepodległościowa”. Kolejnym wydarzeniem była olimpiada sportowa
gdzie odbyła się „Sztafeta dla Niepodległej” z udziałem rodziców. Podkreślając ważną rolę środowiska rodzinnego w wychowaniu patriotycznym dzieci odbył się piknik rodzinny
„Polska rodzina – tu wszystko się zaczyna”, gdzie dzieci
wspólnie z rodzicami bawili się i poznawali ciekawe miejsca
Polski. Dzieci tworzyły również „Kartkę urodzinową dla Marszałka Piłsudskiego” – każda grupa wykonała swoją kartkę, w
której przedstawiły jak rozumieją niepodległość, w ten sposób
stworzyliśmy album dla Marszałka. Kolejnym działaniem było
porównywanie budowli sprzed 100 lat – dzieci wybrały się pod
kościół św. Jerzego oraz szpital w Rydułtowach, następnie porównywały ich wygląd z ilustracjami tych obiektów sprzed 100
lat. Dodatkowo dzieci ruszyły szlakiem Powstań Śląskich
mieszczących się przy budynku Miejskiej Biblioteki.
Celem tych wszystkich działań było budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie tych najmłodszych obywateli dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie,
w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych. Przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, konkursach, warsztatach plastycznych, zajęciach edukacyjnych poznawały pojęcia i wydarzenia związane z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej i wolności. Najważniejsze w tym wszystkim było to, że
robiły to przez zabawę… i co najważniejsze - udało się rozpalić
w nich prawdziwą miłość do ojczyzny!
A kiedy wybiła godzina „zero”, maluchy i starszaki, w
odpowiedniej postawie, w towarzystwie swoich pań ile sił w
płucach, z ogromną dumą odśpiewały hymn. Tego dnia dzieci
były ubrane na biało – czerwono, na koszulkach zawieszone
miały własnoręcznie wykonane kokardy narodowe.
Tak o godzinie 11:11 rozbrzmiał najpiękniejszy
„Mazurek Dąbrowskiego” w wykonaniu naszych Plastusiowych przyjaciół, w ten sposób uhonorowały wszystkie działania dla Niepodległej, bijąc rekord dla niej! Jesteśmy dumni, że
jesteśmy Polakami, a najbardziej dumni jesteśmy z naszych
małych patriotów.

Emilia Marcisz – nauczyciel PP1
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100 - LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

„DZIĘKUJĘ POLSKO”
- UROCZYSTE OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3
W RYDUŁTOWACH
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,,Za mało na pokój za dużo na wojnę”

Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Rydułtowach rozpoczęły się już 8.11.2018r. Zorganizowano zajęcie otwarte dla
rodziców najstarszej grupy na którym dzieci zaprezentowały
swoją wiedzę dotyczącą historii Państwa Polskiego. Na zakoń-

czenie spotkania dzieci z rodzicami wykonały kotyliony w barwach narodowych. Całe spotkanie zakończyło się zrobieniem
pamiątkowego zdjęcia, które zostało wysłane do Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej. W piątek 9 listopada odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowała grupa „Tropicieli” pod
kierunkiem nauczycielek Beaty Urbańczyk i Mirosławy Leśnik.
W tym wyjątkowym dniu obowiązywał ubiór biało-czerwony.
Dzieci recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki takie jak: „Jestem Polką i Polakiem”, „My pierwsza brygada”,
„Rodzinny kraj”. W programie uroczystości były również prezentacje
polskich
tańców
narodowych:
„Poloneza”,
„Krakowiaka” i „Poleczki”. Celem działań było budowanie
tożsamości narodowej, kształtowanie postawy patriotycznej,
przybliżenie dzieciom wydarzeń związanych z dziejami Polski
oraz symboli narodowych jak: flaga, godło, hymn. Wspólne
świętowanie zakończyło uroczyste odśpiewanie czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego o godzinie 11.11. Występ dzieci
został nagrodzony gromkimi brawami.
Beata Urbańczyk - nauczycielka z PP3

W tym roku nasza ojczyzna Polska, obchodziła 100-lecie odzyskania niepodległości. W Polsce odbywały się marsze niepodległości, składano kwiaty pod pomnikami. W Czernicy na dziecińcu ,,Ośrodka Kultury Zameczek” odbył się spektakl teatru
„Safo i przyjaciele” „Za mało na pokój za dużo na wojnę” w
reżyserii pani Kasi Chwałek-Bednarczyk. W spektaklu oprócz
aktorów teatru wzięli udział mieszkańcy Czernicy i Łukowa
oraz grupa rekonstrukcyjna Hed – Majer. O godzinie 17 pani
Agnieszka Janczewka - Pytlik zapowiedziała spektakl. Przedstawienie opowiadało przeżycia dwóch rodzin;
polskiej i niemieckiej Pytlików i Urbanków w czasie plebiscytu
i powstań śląskich. Co musi czuć matka gdy zabijają jej dziecko lub biorą do niewoli. Na koniec przedstawienia spontanicznie zaintonowany przez Patrycję Tomiczek, wspólnie z publicznością odśpiewano
cztery zwrotki Hymnu. Przedstawienie zostało nagrodzone brawami. Starosta rybnicki pan Damian Mrowiec wręczył pani
Kasi bukiet kwiatów w barwach narodowych.
Grażyna Gunia
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KARTKA Z KALENDARZA
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Tunel ma 160 lat!
Kalendarium - grudzień

29 XII 1919r. - zmarł Karol Geissler, farmaceuta, który otworzył pierwszą aptekę w Rydułtowach,
1 XII 1933r. - urodził się Alojzy Mura, lekarz o specjalności
chirurgicznej w naszym szpitalu,
6 XII 1933r. - urodził się Henryk Mikołaj Górecki - kompozytor, w 2011r. został patronem Biblioteki Publicznej w naszym
mieście,
9 XII 1937r. - urodził się Stanisław Leks, długoletni dyrektor
Szkoły podstawowej nr 1 w Rydułtowach,
11 XII 1912r. - urodził się Paweł Bielica, komendant Hufca
ZHP Rydułtowy po II wojnie światowej,
3 XII 1943r. - urodził się Stanisław Pawelec, instruktor ZHP,
3 XII 1941r. - w Michałkowicach został powieszony przez Gestapo instruktor ZHP Józef Skrzek,
15 XII 1967r. - zmarł pierwszy komendant Hufca ZHP Rydułtowy Ludwik Wacławik,
16 XII 1903r. - urodziła się pierwsza instruktorka harcerska
druhna Emilia Węglarzówna,
w grudniu 2018r. przypada 160. rocznica wybudowania tunelu,
2 XII 1996r. - zostało otwarte centrum handlowe przy ulicy
Bema,
2 XII 2010r. - na rynku zaczął tykać zegar,
8 XII 1896r. - ksiądz proboszcz Paweł Bernard poświęcił nowy
murowany kościół w stylu neogotyckim, architektem był Ludwig Schneider z Raciborza,
w grudniu 1788r. Karol Jerzy von Hoym zapoczątkował badania geologiczne na terenie Niewiadomia i Rydułtów,
w grudniu 1938r. przy Kopalni Charlotte powstała orkiestra
górnicza
w grudniu 1968r. połączono Kopalnię Rydułtowy i Kopalnię
Ignacy.
zebrał Stanisław Brzęczek

Składamy najserdeczniejsze
życzenia urodzinowe grudniowym
solenizantom!!
A są to:
1. Maria Pawełek
2. Barbara Pałka
3. Janina Chlebik - Turek
4. Jerzy Zientek
5. Henryka Migalska
6. Krystyna Barnabas
7. Otylia Magot
8. Ryszard Malerz
9. Urszula Jeż
10.Małgorzata Kubik
11.Ewa Pietwalska
12.Magdalena Wadas

Po nadaniu koncesji we wrześniu 1853 roku rozpoczęto budowę tunelu. W styczniu
1855 roku została uruchomiona linia już od Czernicy, jednakże 5 września 1857 roku
tunel zapadł się i o mało nie doszło do bankructwa firmy, która budowała tunel. Na
szczęście 20 grudnia 1858 roku linia kolejowa Katowice - Racibórz została oddana
do użytku.
Napisał Stanisław Brzęczek

KAMIENNE GODY W RYDUŁTOWACH
„już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle maj…”
Kabaret Starszych Panów
Słowa te doskonale charakteryzują wspaniałą Parę – Państwa Krystynę i
Alojza Barnabasów, którzy 18 listopada br. obchodzili 70 rocznicę swoich zaślubin.
Kamienne Gody – to zaszczyt i przywilej dany nielicznym, stąd wpierw
kierowali podziękowania Bogu podczas uroczystej Mszy św. zaś później wszystkim
bliskim licznie Ich otaczających i składających życzenia.
Wielu z nas obecnych pewnie zastanawiało się, jaki jest wzór (może matematyczny ;)) na wspólne, długie lata z zachowaniem pogody ducha, otwartości na
drugiego człowieka, mądrej dbałości o siebie, ciągłej ciekawości świata z jego nowinkami i chęci utrzymania niezależności mimo wielu problemów?
Choć Pan Alojzy życie zawodowe ma już za sobą, to wielu pamięta
domy przez niego projektowane. Na emeryturze nie spoczął, w Towarzystwie Miłośników Rydułtów do zeszłego roku był przewodniczącym komisji rewizyjnej i z roli
tej odpowiedzialnie się wywiązywał. W domu dobry gospodarz i ogrodnik. Pani
Krystyna pewnie nie jeden wieczór spędziła nad obliczeniami do projektów męża,
ale zawsze znajdowała czas na swoje zainteresowania. Przez wiele lat pisała artykuły
do Kluki, czasami tłumaczenia z języka niemieckiego. Pasjonuje ją muzyka, stąd Ich
udział w wielu koncertach, Ona sama często gra na pianinie. Miedzy tym dba o dom,
robi przetwory i serfuje w Internecie.
Jaką posiedli tajemnicę, skąd taka energia? Pewnie z wzajemnej przyjaźni, szacunku i nade wszystko MIŁOŚCI
To niedzielne spotkanie z Parą Jubilatów było prawdziwą Ucztą, nie
zabrakło wspaniałej występów muzycznych, tanecznych, wspólnego biesiadnego
śpiewania oraz wielu ciekawych rozmów również o planach na przyszłość.
Dziękujemy, że jesteście!
Alicja Kołodziej
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O ZDROWIU ...
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Jak zdrowo przeżyć świeta?
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas radości, odpoczynku i wizyt rodzinnych. Niestety zwykle odbywają się one
przy stole, na którym pojawia się wiele kalorycznych potraw.
Ponadto zimno i śnieg ogranicza naszą aktywność fizyczną. Co
zatem zrobić, żeby nie przytyć ? Jak zdrowo spędzić te chwile,
nie obciążając żołądka oraz uniknąć ewentualnej głodówki,
związanej z późniejszym sylwestrem ? Najważniejszy we
wszystkim jest umiar. Ciężko nam go niestety zachować, gdy
widzimy tyle pysznych rzeczy na raz, które dodatkowo lądują
na naszych stołach zwykle raz do roku, dlatego to, są tak intensywnie przez nas wyczekiwane. Istnieje jednak parę żelaznych
zasad, które nie zabronią nam konsumpcji przygotowanych
"specjałów", a jedynie sprawią, że łatwiej będziemy je trawić,
unikając uczucia ciężkości.
Po pierwsze najważniejsza jest rodzina. Zatem przy stole należy nie skupiać się głównie na jedzeniu, a na rozmowie z bliskimi. Na pewno Boże Narodzenie to okres, w którym wiele rodzin ma jedyną okazję w roku, żeby się spotkać. Miło by było
zatem to wykorzystać, nadrabiając stracony czas poprzez praktykowanie rozmowy przy świątecznym stole.
Pamiętajmy o tym, że jedzenie nigdzie nam nie ucieknie. Zatem nie musimy od razu spróbować wszystkich potraw naraz,
gdyż mamy na to całe 3 dni. Delektujmy się zatem posiłkami,
nakładając małe porcje i dokładnie je przeżuwając.
Jeśli już nie mamy miejsca w żołądku to po co dalej jemy?
Czyżbyśmy byli łakomczuchami? Nie jedzmy na siłę, zdając
sobie sprawę, że już nie możemy, gdyż tym jeszcze trudniej
będzie nam oderwać się od stołu i zabraknie nas na świątecznym spacerze.
Po drugie ruch. Zatem po jedzeniu wypadałoby pójść z najbliższymi na spacer. Może do lasu, a może do parku ? Zabierzmy dzieci, niech mają uciechę z zimy. Ulepmy z nimi bałwana,
pozjeżdżajmy razem na sankach. Tak mało jest okazji do
wspólnego spędzania czasu, zwłaszcza na zewnątrz.
A może warto także pomyśleć o tym, aby troszkę
„odchudzić” naszą Wigilię i święta ? Istnieją bowiem kuchenne
sztuczki, które wcale nie umniejszają smakowi świątecznych
potraw, umniejszając jedynie ich wartości energetyczną. Zupy
zabielane mlekiem, zamiast śmietaną. A może pół szklanki
cukru mniej do ciasta niż zwykle? Czy w bigosie musi być tłusta kiełbasa? Może warto pomyśleć o zastąpieniu jej mięsem z
kurczaka bądź indyka. Do potraw z roślinami strączkowymi,
takie jak kapusta z grochem czy fasolą, można dodać przyprawy, na przykład kminek, które nie tylko nadadzą aromatyczny
smak, ale dodatkowo zapewnią lepsze trawienie. Czy pierogi
muszą być polane masłem? A może lepiej smakują gdy są
"gołe" ? Święta to czas jedyny w swoim rodzaju. Rodzinna
atmosfera i wspaniałe, domowe jedzenie, sprzyjają radosnemu
biesiadowaniu i kosztowaniu coraz to nowych specjałów. Nie
odmawiajmy sobie zatem tej przyjemności, ale zachowajmy
zdrowy rozsądek i umiar. Niedosyt jest zawsze lepszy niż przesyt, a dobrego samopoczucia na pewno nie osiągniemy, gdy
będziemy cierpieć na ból brzucha z przejedzenia. Pamiętajmy
przecież, że za kilka dni Sylwester …
Dla przykładu:
- bigos - 1 mały talerz ok. 120 kcal = 35 min spaceru / 30 minut
jazdy na rowerze / 14 minut pływania / 12 minut biegu

- karp w galarecie - mały talerz (100 g) ok. 137 kcal = 35 minut
spaceru / 33 minut jazdy na rowerze / 15 minut pływania / 13
minut biegu
- smażony karp - mała porcja (100 g) ok. 170 kcal = 45 minut
spaceru / 40 minut jazdy na rowerze / 20 minut pływania / 17
minut biegu
- schab ze śliwką - 1 plaster ok. 260 kcal = 1 godzina spaceru /
55 minut jazdy na rowerze / 30 minut pływania / 24 minut biegu
- kompot z suszonych owoców - pół szklanki ok. 278 kcal = 1
godzina 20 minut spaceru /1 godzina 15 minut jazdy na rowerze = 35 minut pływania / 30 minut biegu
A zatem zdrowych, rozsądnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych umiarkowanego jedzenia !
http://www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/artykuly/
art,Jak-zdrowo-przezyc-swieta-.html

Makówki
Makówki (makiełki) – polski deser, potrawa wigilijna.
Śląsk
Pod nazwą „makówki” występuje na Śląsku. Podstawowe składniki
śląskich makówek to mak, bułki kanapkowe lub sucharki, mleko lub
woda, miód lub cukier oraz bakalie (rodzynki, figi, migdały, orzechy
włoskie, wiórki kokosowe, skórka pomarańczowa, rum, pomarańcze,
mandarynki. Namoczone pieczywo układa się warstwami na przemian
z masą makową. Spotyka się także makówki przyrządzane na chałce.
Inne regiony
W Zagłębiu (zachodnia Małopolska), okolicach Poznania i Łodzi potrawa ta znana jest jako „makiełki”. W Zagłębiu zamiast pieczywa
używa się makaronu (zwanego w niektórych rejonach Polski
„kluskami”, stąd inna nazwa makiełek to „kluski z makiem”).
Historia
W biedniejszych rodzinach makówki przygotowywano na wodzie,
a zamiast bakalii dodawano suszone owoce krajowe.

Moczka
Moczka (inaczej bryja)– śląska potrawa przyrządzana na Boże Narodzenie.
Przygotowywana jest ze specjalnego rodzaju piernika, migdałów, rodzynek, suszonych śliwek, suszonych moreli, gruszek, suszonych fig,
suszonych daktyli, orzechów laskowych i dużej ilości ciemnego piwa,
w którym moczy się składniki. Zamiast piwa używano dawniej wywaru jarzynowego lub rosołu na łbach karpi.
Należy dodać, że w każdej części Śląska przepis na moczkę jest inny,
głównie różni się on dodatkami, ale podstawą moczki pozostaje piernik.
Z czasem przepis na moczkę zmieniał się, dziś można spotkać go również bez dodawania piwa, z dodatkiem owoców oraz kompotów, tak
aby moczka była słodka, a nie przypominała zupy jarzynowej z owocami.
wikipedia
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CHÓR „CECYLIA”
25 lat sztandaru „Cecylii”

Jubileusz 110-lecia chóru „Cecylia” zbiegł się z bardzo
ważnym dla chóru wydarzeniem - jubileuszem 25-lecia poświecenia sztandaru, które odbyło się 21 listopada 1993r. w kościele
św. Jerzego w Rydułtowach. Nie każdy chór może pochwalić
się sztandarem, bo wymaga to dużo zachodu i pracy. My mamy
szczęście i jesteśmy dumni z naszego pięknego sztandaru

KLUKA 396/15 grudnia 2018
Są jeszcze w szeregach chóru „Cecylia” chórzyści, którzy pamiętają tę podniosłą uroczystość.
napisała: Elżbieta Jankowska

A zaczęło się tak: 29 kwietnia 1993r. na wniosek prezesa chóru dha Reinholda Tronta podjęto uchwałę o fundacji
sztandaru. Powstał on dzięki finansowej pomocy prezesa Towarzystwa Zachęty Kultury w Katowicach, Urzędu Miasta w
Rydułtowach, MGSM ROW w Wodzisławiu Śląskim, KWK
Rydułtowy oraz PSS w Rydułtowach - można wtedy było podjętą uchwałę zrealizować.
Projekt sztandaru opracował artysta plastyk mgr Krystian Burda z Rydułtów. Sztandar wykonała rodzina Emilii i
Edwarda Łobos oraz ich dwóch synów z Raciborza. Umowę na
wykonanie sztandaru spisano 8 maja 1993r. Podpisali ją
Edward Łobos oraz prezes chóru „Cecylia” Reinhold Tront,
skarbnik H. Kieś, członek zarządu J. Nowak oraz dyrygent chóru mgr Urszula Matuszek (obecnie dyrygent chóru „Lira”).
Poświęcenie sztandaru zbiegło się ze świętem patronki
chóru świętej Cecylii. Po południu odbył się uroczysty Koncert
Pieśni i Muzyki w kinie "Wawel" w Rydułtowach z udziałem
Orkiestry Dętej KWK Rydułtowy, chóru "Mickiewicz" z Niedobczyc, chóru „Seraf” z Rybnika oraz chóru „Cecylia” z Rydułtów.

Napisała Elżbieta Jankowska na podstawie artykułu "Fundacja
sztandaru".
Najwyższe słowa uznania składamy wszystkim ofiarodawcom
fundacji tego sztandaru oraz jego wykonawcom.
Chór "Cecylia" w Rydułtowch

Puchar w Jejkowicach
W tym roku Puchar Przechodni Okręgu Rybnickiego
ŚZChiO im. Reinholda Tronta odbył sie 17 listopada w Jejkowicach. Gospodarzem był chór „Harmonia".
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Przybyłe chóry powitał wójt gminy Jejkowice, który
powiedział, że "śpiew to przyjemność i trzeba ją czerpać ze
śpiewania". W tej 41szej edycji Pucharu wzięło udział 8 chórów. Po zapoznaniu się ze śpiewaczą działalnością poszczególnych chórów oraz po wnikliwej analizie I miejsce i 302 punkty
zdobył chór "Bel Canto" z Gaszowic - dyrygent Janusz Budak,
II miejsce chór „Seraf” z Rybnika - 262 punkty, a III miejsce
chór "Gloria" z Żor - 156 punkty. Naszemu chórowi "Cecylia"
nie powiodło się a złożyło się na to zbyt mało występów oraz
zmiany jakie zaszły w chórze. Mamy nadzieję, że w przyszłej
edycji Pucharu będzie znowu jak dawniej. Następny Puchar w
2019 roku będzie w Rybniku.
Miłą niespodzianką był występ poza konkursem chóru
„Moderato”, który działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w Rybniku. Dyrygent chóru W. Mickiewicz (jest też dyrygentem chóru „Mickiewicz” z Niedobczyc). Był to ciekawy, zróżnicowany i miły dla ucha występ, który nagrodzony został dużymi brawami. Słuchając chóru "Moderato" oraz chóru
„Seraf” ( zajął II miejsce) można odnieść wrażenie, że chóry
idą do przodu i ich repertuar jest lekki i może przez te zmiany
chóry zyskają nowych członków.
Cześć pieśni!
napisała: Elżbieta Jankowska

Ma 110 lat i nadal śpiewa!
O kim mowa? Oczywiście o chórze "Cecylia" z Rydułtów, który 25 listopada br. obchodził 110 rocznicę założenia.
Towarzystwo Śpiewu "Cecylia" zostało założone
w 1908 roku. Na okres I i II wojny światowej zawiesza swą
działalność. Założycielem tej sekcji śpiewaczej był Emanuel
Koźmicki. W lipcu 1939 roku chór uroczyście obchodził 25lecie.
Wznowienie działalności nastąpiło w 1945 roku i trwa
nieprzerwanie do chwili obecnej. Chor „Cecylia” należy do
Rybnickiego Okręgu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w
Katowicach. Jest jednym z najstarszych chórów na Śląsku i w
Polsce.
110 lat - to ponad wiek, to setki godzin prób, niezliczona
ilość występów, koncertów. W ciągu tych lat w chórze śpiewała
ogromna ilość osób i nadal, choć w dużo mniejszym składzie
śpiewamy.
Jubileuszowa impreza rozpoczęła się uroczystą mszą w
niedzielę 25. listopada w kościele św. Jerzego w Rydułtowach.
Tę uroczystą mszę swoim śpiewem uświetnił chór „Cecylia”, a
wierni w kościele na zakończenie oklaskami podziękowali chórowi za śpiew, bo „kto śpiewa ten dwa razy się modli”.
Druga część jubileuszu przeniosła się do Oratorium św.
Józefa. Rozpoczęła się ona od wprowadzenia sztandaru chóru
do sali przy wtórze „Gaude Mater” odśpiewanej przez chor
„Cecylia”. Był to bardzo doniosły moment tego jubileuszu.
Następnie impreza przebiegała tak, jak to bywa na takich uroczystościach. Zaproszeni goście zostali serdecznie powitani
przez prezes chóru panią Ritę Ferenc. Na nasze zaproszenie
odpowiedzieli: poprzednia Burmistrz Miasta Kornelia Newy,
obecny Burmistrz Marcin Połomski, poseł Rzeczpospolitej Polski Krzysztof Gadowski, Prezes Okręgowy R. Mazurek oraz
Dyrygent Okręgowy W. Mickiewicz. Licznie przybyły delegacje chórów, obecni byli też członkowie chóru z Republiki
Czech z Lutyni. Obecni byli z nami członkowie wspierający
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oraz prezes Towarzystwa miłośników Rydułtów Henryk Machnik. Była też nasza była dyrygent Donata Miłowska, która prowadziła nas przez 17 lat. Dal zaproszonych gości chór dał krótki koncert. Zaśpiewaliśmy „Conticorum”, „Laudate Dominum”, „Życzenie”, wiązankę pieśni cieszyńskich i znanego
„Starzyka”, był to solowy występ naszego chórzysty druha Jurka. Następnie nastąpił bardzo miły moment, mianowicie odznaczanie chórzystów odznakami honorowymi „Za zasługi dla
kultury muzycznej". Wręczył je w imieniu Śląskiego Zarządu
Chórów i Orkiestr w Katowicach prezes R. Mazurek. Zostało
odznaczonych odznakami brązowymi 7 chórzystów, srebrnymi
5 chórzystów oraz 3 chórzystów Złotymi Odznakami Honorowymi. Są to: W. E. Jankowska, H. Zdziebczok i A. Tomanek.
Nasza prezes Rita Ferenc otrzymała Złotą Odznakę honorową z
wieńcem laurowym, a dyrygent Z. Lampert - Raszyńska Złotą
odznakę Honorową z laurem. Zostały też wręczone dyplomy
nowym, honorowym członkom chóru „Cecylia”. Zostali nimi:
prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów Henryk Machnik,
Jan Jargoń - długoletni chórzysta „Cecylii”, Jan Świtula oraz
Leontyna Tomanek.
Były dyplomy, kwiaty, podziękowania, ale żeby taka
impreza jubileuszowa mogła się odbyć, same chęci nie wystarczą. Jak wszyscy wiemy, potrzebni są sponsorzy, którzy pomogą finansowo, w zamian niczego nie żądając, ewentualnie serdecznego podziękowania lub dyplomu. Chórzyści „Cecylii”
serdecznie dziękują:
- Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim prezesowi Janowi Grabowieckiemu,
- firmie „Solver” z Katowic - prezesowi Kamilowi Jankowskiemu,
- posłowi RP Krzysztofowi Gadowskiemu,
- FOTO Baron za sesję fotograficzną,
oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego jubileuszu.
Specjalne podziękowania dla członków chóru „Cecylia” za
duże zaangażowanie. Wymagało to dużej pracy, poświęconego
czasu (większość z nas ma rodziny) oraz dobrej kondycji głosowej by te wszystkie próby przetrwać. Serdeczne podziękowania
dla dyrygent pani Zyglindy Lampert - Raszyńskiej za cierpliwość i wyrozumiałość.
Przed nami nowe wyzwania na następne lata. Może dotrwamy do następnego jubileuszu? Chór „Cecylia” przetrwał
bardzo wiele. Dwie wojny światowe, zmieniali się prezesi, dyrygenci, chórzyści przychodzili i odchodzili, a mimo to
„Cecylia” trwa, nadal śpiewa, niesie ludziom radość mimo różnych przeciwności, nieraz niedogodności czy braku finansów.
Ale my się nie damy i jak długo będą chętni do śpiewania to
będziemy to robić. Zapraszamy w nasze chóralne szeregi.
Za zasługi, za całokształt chór „Cecylia” z okazji 105lecia czyli w 2013 roku został odznaczony najwyższym odznaczeniem, mianowicie była to Złota Odznaka Honorowa z brylantem. Zdobyliśmy już to o czym marzy niejeden chór lub
działacz związany z ruchem śpiewaczym.
Cześć pieśni!
napisała: Elżbieta Jankowska
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05. PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA SOCJALNE

za okres od 18 października do 26 listopada 2018 r.

Referat Inwestycji
01. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA
W dniu 17 października zakończono roboty związane
z wykonaniem ogrodzenia panelowego o wartości
8 099,99 zł. W dniu 23 października zakończono roboty
związane z wykonaniem ogrodzenia z przęseł wraz z furtką
i bramą dwuskrzydłową o wartości 11 599.99 zł.
W dniu 24 października dokonano odbioru końcowego robót
i oddano budynek do użytkowania.
Trwa rozliczanie inwestycji.
W dniu 26 października przesłano do pięciu potencjalnych
oferentów zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie tablicy informacyjnej (finansowanie z Funduszy Europejskich) wraz z montażem. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta cenowa firmy EXPODRUK Sandra Szamatowicz na kwotę 98,40 zł. W dniu 16 listopada podpisano
umowę, natomiast w dniu 20 listopada odebrano wykonaną
i zamontowaną tablicę.
02. MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT
Trwa w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. procedura wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Termin opracowania dokumentacji: 14 grudnia.
Wartość umowy: 21 690,00 zł.
Dla fragmentu przebudowy ul. Adama Mickiewicza od budynku nr 6 do skrzyżowania z ul. Ofiar Terroru na długości
85 mb, uzyskano zgłoszenie na wykonanie przebudowy
ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
Trwają prace przygotowawcze w celu określenia zakresu do
projektowania przebudowy ulicy Ofiar Terroru wraz
z infrastrukturą techniczną na odcinku od działki nr 924/97
do przyszłego punktu przesiadkowego.
03. BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL.
OFIAR TERRORU 91 W RYDUŁTOWACH – POPRAWA
UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
Projektant złożył w dniu 27 września wniosek wraz
ze stosownym projektem do Starostwa Powiatowego, celem
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku dworca PKP.
Wartość umowy: 6 150,00 zł
04. PRZEBUDOWA TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM
„MACHNIKOWIEC” - UTWORZENIE MIEJSCA USŁUG
SPOŁECZNYCH
W dniu 15 listopada ogłoszono postępowanie przetargowe
w formule „zaprojektuj i wybuduj” na roboty budowlanomontażowe związane z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec. Termin składania ofert ustalono na dzień 3 grudnia.

W dniu 30 października dokonano odbioru końcowego robót
i oddano budynek do użytkowania.
Trwa rozliczanie inwestycji.
Budynek został już zasiedlony.
Wartość robót budowlanych: 1 573 315,28 zł
06. BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABRIELA NARUTOWICZA - dwa odcinki
W dniu 15 października został przekazany wykonawcy, tj. firmie
PHU Puszyński Krzysztof z Rybnika, teren budowy. Obecnie na
ukończeniu są roboty budowlane związane z wykonaniem brakującej części chodnika etapu I.
07. REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA KAROLA
Trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem
dokumentacji projektowej brakującej części kanalizacji
w obrębie budynku przy oś. Karola 21.
08. UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA KRZYŻKOWICKA
Inwestycję rozliczono.
Wartość umowy dla działek Miasta Rydułtowy: 81 347,02 zł.
Wartość umowy dla działek SM ROW: 75 142,01 zł.
09. MODERNIAZCJA DROGI ULICY ŻYTNIEJ
W dniu 22 października podpisano aneks na wykonanie robót dodatkowych obejmujących wykonanie przebudowy
przykanalika wraz z przełożeniem studni, przebudowy zjazdu, bramy wjazdowej oraz wzmocnienie krawężnika, poszerzenie części drogi wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego polimerowego z rusztem żeliwnym i podłączenia odpływu
do remontowanej kanalizacji deszczowej, montaż płyt ażurowych oraz odtworzenie wjazdu. W dniu 5 listopada dokonano odbioru końcowego robót i oddano drogę do użytkowania.
Inwestycję rozliczono.
Wartość umowy: 348 510,27 zł.
10. MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3
Trwa rozliczenie zadania w części dotyczącej utworzenia
dodatkowej sali zajęć i robót towarzyszących.
Termin wykonania prac: do 1 grudnia.
Równocześnie opracowano dokumentację projektową na
zadaszenie tarasu i uzyskano ze Starostwa Powiatowego
pozwolenie na realizację robót budowlanych.
Wartość umowy: 4 305,00 zł.
Termin wykonania prac: do 1 grudnia.
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11. SIŁOWNIA NA SELEDYNOWEJ WYSPIE

18. MUR OPOROWY PRZY ULICY SKALNEJ

Rozliczono inwestycję.
Wartość robót budowlanych – 37 241,13 zł.

Projektant złożył dokumentację w Starostwie Powiatowym
w Wodzisławiu Śl. w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Wartość umowy: 8 786,99 zł brutto.
Wartość nadzoru autorskiego 1 230,00 zł
Termin realizacji umowy: 4 grudnia.

12. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWOREKREACYJNEJ PRZY UL. RADOSZOWSKIEJ 3 –
OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI

19. MODERNIZACJA ULICY ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO
Rozliczono inwestycję w zakresie dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej.
Wartość robót budowlanych – 29 781,02 zł.
Przesłano do czterech potencjalnych oferentów zaproszenie
do składania ofert cenowych na roboty budowlane - wykonanie ogrodzenia wraz z furtką. W wyznaczonym terminie
wpłynęły dwie oferty cenowe na kwoty: 5 174,00 zł oraz 7
503,00 zł zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego etapu zadania wynosi 2 012,8 zł.
W związku z powyższym unieważniono przedmiotowe postępowanie.
Roboty budowlane zostały zlecone Zakładowi Gospodarki
Komunalnej.
Termin wykonania prac: do 7 grudnia.
13. ROZBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU
MIASTA
W dniu 6 listopada uzyskano pozwolenie na budowę.
Wartość umowy projektowej: 57 072,00 zł.
14. MODERNIZACJA UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO
Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji : 30 listopada.
Wartość umowy: 25 830,00 zł.

W dniu 19 października zamieszczono na stronie internetowej Miasta Rydułtowy zaproszenie do złożenia ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyznaczonym terminie, czyli do dnia 30 października, wpłynęły
cztery oferty cenowe na kwoty od 14 350,00 zł do 23862,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę za kwotę 14 350,00 zł
złożyła firma STUDIO POŁOMSCY Edyta Połomska
z siedzibą w Rydułtowach. W dniu 21 listopada podpisano
umowę z Projektantem.
Wartość umowy: 14 350,00 zł brutto.
Wartość nadzoru autorskiego 350,00 zł
Termin realizacji umowy: 28.02.2019 r.
20. MODERNIZACJA ULICY NOWEJ
W dniu 19 października zamieszczono na stronie internetowej Miasta Rydułtowy zaproszenie do złożenia ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyznaczonym terminie, czyli do dnia 30 października, wpłynęły
dwie oferty cenowe na kwoty: 18 350,00 zł i 43 542,00 zł.
Najkorzystniejszą ofertę za kwotę 18 350,00 zł złożyła firma
STUDIO POŁOMSCY Edyta Połomska z siedzibą w Rydułtowach. W dniu 21 listopada podpisano umowę
z Projektantem.
Wartość umowy: 18 350,00 zł brutto.
Wartość nadzoru autorskiego 350,00 zł
Termin realizacji umowy: 28.02.2019 r.

15. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO
Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
Wartość umowy: 7 084,80 zł brutto.
Termin uzyskania pozwolenia na budowę: 20 październik.
Naliczane są kary umowne.
16. ODWODNIENIE PRZY ULICY PIETRZKOWICKIEJ
W dniu 8 maja przekazano dokumentację projektową do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu
Śl. celem przygotowania stosownego porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji inwestycji.
Wstępne ustalenia określają termin realizacji inwestycji na
rok 2019.
17. MODERNIZACJA STANOWISKA PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ „SKAŁKA”
Rozliczono inwestycję i przekazano użytkownikowi.
Termin zakończenia robót budowlanych: 28.09.2018 r.
Wartość robót budowlanych: 83 999,00 zł.

Seniorzy stali się absolwentami akademii
Seniorzy w Rydułtowach nie mogli narzekać na nudę. Aerobik,
basen, choreoterapia, wycieczki rowerowe, pikniki, zajęcia z
rękodzieła, warsztaty dbałości o zdrowie i ciało, atrakcje świetlicowe - to tylko niektóre z zajęć w ramach rydułtowskiej Akademii Aktywnego Seniora 60+, która działa w Rydułtowach,
prowadzonej przez stowarzyszenie Moje Miasto. Przez ostatnie
miesiące seniorzy pilnie uczestniczyli w przygotowanych dla
nich wydarzeniach, a 30 listopada w Rydułtowskim Centrum
Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie całego projektu.
https://www.nowiny.pl/rydultowy/145727-seniorzy-stali-sieabsolwentami-akademii.html
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Bartosz Mikołaj Ryszka.
Urodził się 02.12.1985 r. w Rydułtowach.
Przygodę z pisaniem zaczął w 2012 r. Jak sam twierdzi, pisze z potrzeby serca. Jego wiersze można znaleźć na licznych
grupach poetyckich Facebook’u , w wielu antologiach, a także na jego fanpage'u: "Wiersze natchnione ciszą" na fb. W
przygotowaniu jest jego debiutancki tomik pod tym samym tytułem. Pisze wiersze numeryczne, tradycyjne. Od roku
należy do Grupy „ZwrOtka”
Ewa Wierzbinska – Kloska
Leśna rozmowa
spytaj się drzewa co dziś czuje
jak dzień przeminął co tam słychać
jak woda w środku dziś pulsuje
i jak przemija leśna cisza

Cud istnienia

jak ono światy wszystkie widzi
za czym tęsknota wnętrza goni
i czy też czasem się nie wstydzi
kiedy dotyka kora dłoni

jak wielką wdzięczność mam za życie
za to że kiedyś mi je dano
za każdy moment każdą chwilę
dziękuję Tobie boski Tato

spytaj się także o pogodę
czy wiatr za mocno nie dotyka
i gdy pluskają deszczu krople
czy nie przeszkadza ich muzyka

oddychać pragnę czystym Światłem
którego w Bogu człowiek szuka
chcę w przekonanie zmienić wiarę
do bram miłości czule pukać

i spytaj także o uczucia
czy drzewo w sobie miłość skrywa
czy w lesie kwitnie przyjaźń bujna
a może ważna tylko cisza

pokornie patrzę w losu lekcje
dziękuję sercem za nie wszystkie
i czasem wzruszam się tak wielce
gdy w lustrze widzę swe odbicie

idź więc na spacer z wnętrzem szczerym
o co dziś spytasz co mu powiesz
gdy piersią dotkniesz drzewa piersi
uczuciem czystym ci odpowie

tak mało jeszcze doświadczyłem
wciąż tyle wyzwań jest przede mną
chcę aby Światła iskry ciche
zgasiły we mnie całą ciemność

22.02.2015

jak wielką wdzięczność mam za życie
choć rzeczywistość barwy zmienia
dziękuję szczerze za te chwile
w których dojrzałem cud istnienia
29.10.2017
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Co z sobą wezmę
a gdy przyjdzie życia kres
gdy odejdę z tego świata
co zabiorę patrząc wstecz
i do czego przyjdzie wracać
nie zabiorę swych pieniędzy
żadnych rzeczy materialnych
i nie będę w życiu pędził
za nicością puchem marnym
wezmę z sobą uśmiech twój
chwile szczęścia i miłości
słodkich uczuć piękny strój
ten co w sercu zawsze gościł
wezmę chwile gdy kochałem
gdy duch pieśni słodko śpiewał
perły z wnętrza jakże małe
co wzdychają o wspomnieniach
wezmę zapach kwiatów wiosny
gdym na trawie miło siedział
oraz cały las pachnący
z ptasim śpiewem w leśnych drzewach
moje wnętrze nieśmiertelne
a w uczucia pełne życie
malowane wiecznym pędzlem
wezmę wszystko co prawdziwe
20.07.2013
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Kto przynosi prezenty ?
Aniołek, Dzieciątko, Mikołaj i Gwiazdor... Czyli o tym, kto przynosi prezenty.
Coraz mocniej czuć zapach świąt. Kończymy poszukiwania idealnych prezentów, pakujemy je w ozdobne pudełka i przewiązujemy wstążką. Ale kto właściwie zostawia podarki pod choinką? Przerywamy wojnę Aniołka z Mikołajem i
rozwiewamy wątpliwości!
Wigilia to dwanaście potraw, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. W
ostatnich latach, coraz częściej głównym punktem tego dnia są jednak prezenty.
No bo jak to, Wigilia bez prezentów? Chociaż większość z nas nie wierzy w
legendy i świąteczne bajki, podarunki pod choinkę przynosi… No właśnie!
Jedni mówią o Mikołaju, drudzy o Gwiazdorze, inni mają dowody na istnienie
Aniołka. Tymczasem wszystko zależy od regionu, z którego pochodzimy.
Dzisiaj wydaje się to nie do pomyślenia, ale zwyczaj obdarowywania bliskich
na dobre zadomowił się u nas dopiero w drugiej połowie XX wieku. Początkowo skromnie i tylko w miastach – słodycze lub owoce, teraz to jedna wielka
komercja.
Mikołaj wszedł przez komin!
Święty Mikołaj swoje święto patronalne obchodzi 6 grudnia, ale dużo dzieci
twierdzi, że prezenty zostawione pod świątecznym drzewkiem to także i jego
sprawka. W ostatnich latach już mało komu kojarzy się z biskupem. Teraz to
raczej starszy pan z siwą brodą, czapką z pomponem, poruszający się saniami
zasilanymi siłą mięśni reniferów.
Mikołaj w czerwonym płaszczu, przynoszący prezenty 24 grudnia, to w dużej
mierze efekt globalizacji. Obecnie przychodzi do coraz większej ilości dzieci
na północy i zachodzie oraz w centralnej części Polski.
Dzieciątko i Aniołek
Na Górnym Śląsku w tradycji króluje Dzieciątko. To oczywiście nikt inny, jak
mały Jezus. Zwyczaj ten przybył na Śląsk z Czech. W tradycyjnym śląskim
domu o Mikołaju w Wigilię nie chce się słyszeć. Święty przychodzi do dzieci w
nocy z 5 na 6 grudnia.
Na prezenty od Aniołka czeka się natomiast w Małopolsce. Jest to tradycja
zakorzeniona na terenach dawnej Galicji. Aniołek przynosi prezenty również na
Podkarpaciu.
Nieprawda, bo to Gwiazdor
Wielkopolska, Kujawy, Warmia, Ziemia Lubuska – to głównie tam prezenty
przynosi Gwiazdor. W gwarach Gwiazdorami nazywało się grupy kolędników,
chodzących w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach.
Postać umiłowana w dużej mierze przez najmłodszych z regionu poznańskiego,
nosi futrzaną czapę, a jego twarz schowaną pod maską pokrywa czarna sadza.
Dawniej wizyta Gwiazdora mogła wiązać się ze sporym stresem. W końcu to
wstyd zamiast upominku otrzymać rózgę.
Podobno to Gwiazdka
Gwiazdka to słowo bardzo świąteczne. Okazuje się, że zanim Gwiazdką
okrzyknięto okres Świąt Bożego Narodzenia, nazywano tak podarunek wigilijny. To nie wszystko! Do niektórych dzieci to Gwiazdka we własnej osobie
przynosi świąteczne prezenty. Według dawnych opisów, jest to dziewczyna lub
chłopak w białym stroju, wędrujący wraz z wigilijnymi przebierańcami.
Na Pomorzu prezenty roznosił gwiżdż i gwiazdka.
Dziadek Mróz i spółka
Z hojności znany jest także Dziadek Mróz. Jego wizerunek porównywany jest z
Mikołajem. Ten jednak przychodzi w Nowy Rok, ma dłuższą brodę, na nogach
walonki, a prezentów nie wrzuca przez komin, tylko kulturalnie wchodzi przez
rzwi. Może właśnie dlatego minimalizuje się ryzyko uszkodzenia podarków, na
które czekają Polacy na Kresach Wschodnich.
Na Warmii zaś, prezenty wigilijne roznosił orszak sług z szlemem, czyli siwym
koniem. To chyba najmniej znani świąteczni darczyńcy.
Źródło: „Boże Narodzenie w polskiej kulturze” Marii Borejszo
https://silesion.pl/aniolek-dzieciatko-mikolaj-i-gwiazdor-kto-przynosiprezenty-na-swieta
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25 LAT TMR

Motto: „Nikt nie rozumie, że młodość odchodzi, - lecz ona odeszła!
I nie czujemy że starość nadchodzi, - lecz ona nadeszła!!!
Czas mknie do przodu niczym „Pendolino:” i nie można go zatrzymać, chociaż na chwilę.”
Każdy z nas ma swój czas, wyznaczony tu na Ziemi!
Lecz nikt nie wie jak długi jest ten wyznaczony, dany nam Czas.
Dlatego cieszmy się każdą chwilą danego nam czasu,
I wykorzystajmy Go tu, teraz i …. Jak najdłużej…!

Okres 25-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Rydułtów, to czas nam dany, wiec staraniem Zarządu, sobotni wieczór 24 listopada przypadło świętować Jubileusz w gronie zaprzyjaźnionych z Towarzystwem Osób. Przyjęli zaproszenie
przedstawiciele Samorządu Miasta i Powiatu, Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Prezesi i Dyrektorzy Firm współpracujących, Orkiestry, Biblioteki, Szkoły Muzycznej, Zespoły Muzyczne, Goście z Klubu Seniora z Rybnika, Hufca „Błękitne
Niebo”, a także licznie przybyli Członkowie i sympatycy naszego Towarzystwa. Okolicznościowym skeczem z 25-letniej
historii i działalności Towarzystwa, zatytułowanym „Oj Ci Miłośnicy” przywitał zebranych Zespół „Ciaproki”. Krótką historię 25-lecia działalności Towarzystwa przedstawili: Alicja Kołodziej i Jerzy Majer. W części artystycznej wystąpili: Zespół
muzyczny OPP prowadzony przez Stefana Drożdżoka, Zespół
„Czelodka” ze SP nr 2, oraz przed przerwą Zespół taneczny
OPP. W kuluarach, podczas przygotowanego poczęstunku
mieliśmy okazję usłyszeć słowa gratulacji, podziękowań za lata
aktywności społecznej, wymieniono poglądy na tematy problemów dotykające organizacje pozarządowe.
W drugiej części wystąpiły zaproszone zespoły z którymi
„Klika Machnika” od lat utrzymuje kulturalną współpracę: chór
„Cecylia”, Zespół „Rzuchowianki”, Zespół taneczny
„Rydułtowskie Sprężynki”, Zespół „Kokoszyczanki”, Zespół
„Pszowiki”, zaś Zespół „Klika Machnika" występem zakończył
część artystyczną wieczoru. Ja zaś tę krótką relację, zakończę
sugestywnymi słowami Naszego Hymnu TMR: „Ciesz się że
przebywasz wśród nas, ciesz się KAŻDĄ chwilą....”
„.. i ja tam byłem.....”
(-) Jerzy Majer
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Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości
w Pstrążnej.
Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Naszą Ojczyznę niepodległości w naszej miejscowości rozpoczęły się wykładem 19 października profesor Uniwersytetu Jana Długosza
dr habilitowanej Pani Julii Dziwoki- mieszkanki gminy Lyski.
Temat wykładu – „Sowieci w parafiach Górnego Śląska w 1945 roku”. Wykład Pani profesor poparty był materiałami fotograficznymi i slajdami. Była w nim informacja o zamordowanym w bestialski sposób ówczesnym proboszczu naszej parafii
księdzu Augustynie Rasku. Inicjatorem wykładu była bibliotekarka Pani Beata Nowok przy współpracy z księdzem Proboszczem naszej parafii Edwardem Fórmanowskim.
11 listopada świętowaliśmy- jak wszyscy Polacy- „Dzień Niepodległości”. Uroczystości rozpoczęły się „Marszem dla Niepodległej”.
Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych gminy Pan Wójt Grzegorz Gryt przewodniczący Rady
Gminy Pan Grzegorz Dudek radni i sołtysi poczty sztandarowe
OSP, oraz delegacja młodzieży ZSP Pstrążna z biało- czerwonymi flagami, nauczyciele, delegacja Towarzystwa Miłośników
Rydułtów, zaprzyjaźnieni harcerze ze Suminy, rodzice z dziećmi i chętni mieszkańcy sołectwa Pstrążna. Przeszliśmy w milczeniu do kościoła pięknie udekorowanego w barwach narodowych. Rozpoczęła się Eucharystia w intencji Ojczyzny oraz o
zdrowie i potrzebne łaski w pełnieniu służby dla społeczeństwa
władz samorządowych Gminy Lyski. Przewodniczyli ks. Proboszcz E. Fórmanowski i ks. Prałat F. Skórkiewicz. Po skończonej Mszy św. udaliśmy się pod Pomnik Powstańców Śląskich gdzie delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki. Odśpiewaliśmy hymn narodowy. Uczennice ZSP Pstrążna wygłosiły wiersze o treści patriotycznej. W tym czasie delegacja harcerzy złożyła na grobach powstańców i bohaterów II wojny
światowej biało-czerwone kwiaty i zapaliła znicze. Uroczystość
zakończyła się poczęstunkiem kawą i kołoczem oraz wojskową
grochówką. Dziękuję za współpracę ks. Proboszczowi, Prałatowi, władzom samorządowym, pocztom sztandarowym, Towarzystwu Miłośników Rydułtów, Dyrekcji z ZSP Pstrążna za
przychylność, harcerzom, wszystkim uczestnikom uroczystości.
Serdeczne podziękowania dla zespołu wokalnego
„Melodia” za uświetnienie uroczystości pięknym śpiewem.
Była to żywa lekcja patriozmu.
Bernadeta Gajda -sołtys
PSTRĄŻNA : PRZEJDZIE ORSZAK
TRZECH KRÓLI
6 stycznia 2019r. przejdzie ulicami „Pstrąski
Orszak Trzech Króli”.
Kacper, Melchior i Baltazar już trzeci raz zawitają do Pstrążnej. Orszak wyruszy z placu kościelnego na plac za Ośrodkiem Zdrowia, gdzie
będzie żywa stajenka, zwierzątka i gorący bufet.
Zapraszają Sołtys Pstrążnej B. Gajda i
ks.Proboszcz E.Fórmanowski
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Jesienny Puchar Wójta w SKACIE
7 października 2018 r. 62 zawodników zebrało się w sali
OSP Lyski, by walczyć o miejsce na podium w XXXV GPO o
Jesienny Puchar Wójta Gminy Lyski. Rozegrano dwie serie po
48 rozdań. Sędzią zawodów był Prezes sekcji skata LKS Lyski
Eugeniusz Cyran.
Po kilkugodzinnej rywalizacji pierwsze miejsce i
puchar wywalczył Michał Bura z Klubu KWK 1 MAJA Wodzisław Śląski uzyskując 2980 punktów, drugie miejsce zdobył
Franciszek Polok z FORTECA Świerklany z 2839 punktami, a
na trzecim miejscu uplasował się Krystian Balcar z WOKiR
Połomia, zdobywając 2795 punktów. Puchar oraz dyplomy
wręczył laureatom Wójt Grzegorz Gryt, składając jednocześnie
gratulacje oraz życząc sukcesów w kolejnych zawodach.

Uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika w
Lyskach
15 listopada br. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika ku czci poległych
mieszkańców Lysek i okolicznych miejscowości w
czasie Powstań Śląskich oraz tym, którzy zginęli w
niemieckich obozach koncentracyjnych. Pomnik zlokalizowany jest na cmentarzu parafialnym w Lyskach przy ulicy Rybnickiej, pomiędzy grobami
zmarłych w bliskiej odległości od głównego wejścia
na cmentarz.
Uroczystość zainaugurowała Msza Święta,
która odbyła się w Kościele p.w. św. Małgorzaty w
Lyskach. Mszy Św. przewodniczył ks. Jan Włosek, a
koncelebrowali ks. dziekan Marek Kirszniok oraz ks.
Paweł Szolonek. Nabożeństwo odprawione było w
dwóch intencjach: za mieszkańców Lysek i okolic,
którzy zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych i poległych w Powstaniach Śląskich oraz w in-
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tencji Ojczyzny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Po mszy świętej zebrani przeszli na cmentarz,
by dokonać uroczystego odsłonięcia pomnika. Odmówiono wspólną modlitwę, którą poprowadził ks.
Jan Włosek, po czym biało-czerwoną wstęgę
na monumencie przecięli Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lyskach Aurelia Oklesińska oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Lyskach Maria Michalska. Następnie pod pomnikiem delegacje złożyły wieńce oraz
zapaliły znicze. Uroczystość uświetnił m. in. występ
uczennicy Szkoły Podstawowej w Lyskach Aleksandry Toman, która wykonała pieśń "Biały krzyż" z
repertuaru Czerwonych Gitar, dostarczając zebranym
wielu wzruszeń. W trakcie uroczystości został również wyrecytowany wiersz „Pieśń o fladze” w wykonaniu uczennicy Nadii Pęczek.

W uroczystym odsłonięciu pomnika udział
wzięli krewni poległych w powstaniach śląskich i
zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt, Sekretarz Gminy Lyski Katarzyna Czogała, Przewodniczą-
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cy Rady Gminy Lyski Grzegorz Dudek, Kierownicy
Urzędu Gminy Lyski, Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lyskach Aurelia Oklesińska, Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Bogusław Adamczyk, Dyrektorzy Szkół, nauczyciele, przedstawiciele władz kościelnych, poczty sztandarowe, radni, sołtysi oraz mieszkańcy.

Ceremonia odsłonięcia pomnika nastąpiła w
asyście pocztów sztandarowych OSP Lyski, OSP
Sumina, Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Lyskach oraz Gimnazjum w Lyskach. Honorową wartę przy pomniku pełnili Harcerze z 20 Drużyny Harcerskiej „Ad Astra” z Suminy.
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MOJE ROZWAŻANIA

Moje rozważania
W tym roku mieliśmy prawdziwy „wysyp” wielkich rocznic;
97 rocznica III Powstania Śl, 95 rocznica włączenia Rydułtów
do państwa polskiego, 95 rocznica harcerstwa na naszym terenie, 100 rocznica Niepodległości, 110 rocznica Chóru Cecylia,
110 rocznica Szkoły Podstawowej Nr 1, 212 rocznica KWK
Rydułtowy, 30 lecie Klubu Emeryta przy SITG i wreszcie nasza
rocznica; 25 lecie Towarzystwa Miłośników Rydułtów. Każda z
tych rocznic skłania do refleksji, nie tylko nad szybko mijającym czasem ale też nad faktem, jak wielu ludzi wpisało się w
historię naszego miasta i regionu. Słusznym jest, że przede
wszystkim przypominamy ludzi którzy oddali swoje, często
bardzo młode życie za Polskę ale warto przypominać ludzi,
którzy czasem kilkadziesiąt lat twórczo pracowali dla innych i
zmieniali nasze otoczenie. Nasza gazeta na miarę możliwości
spróbuje przypomnieć sylwetki niektórych osób. Jesteśmy po
wyborach, więc skończył się okres „obiecywanek” a zaczął
okres w którym nasz Burmistrz i Radni muszą się wykazać
wielką determinacją we wprowadzaniu nowych rozwiązań na
skalę oczekiwań Mieszkańców ale i wyzwań o charakterze
globalnym. Chodzi przede wszystkim o walkę ze smogiem i
nieuchronnie zbliżającym się czasem zaprzestania wydobycia
węgla. Kolejne wyzwania to kanalizacja rozdzielcza, pustostany sklepowe, zakorkowane ulice i parkingi, oczekiwania na
zapowiadane inwestycje na „machnikowcu” itd. Jeśli powiąże
się to z oczekiwaniem naszych Mieszkańców wobec działania
rydułtowskiego szpitala, budowy dróg tzw; południowej i północnej, budowy hali sportowej w LO na Skalnej, modernizacji
części sieci PKP, zmieniającego się otoczenia nie zawsze korzystnego w sąsiadujących gminach to widać, że Władzom „nie
do śmiechu”. Czytając komentarze na forach internetowych to
dochodzę do wniosku, że większość bardziej „rozgrzewa” tzw.
wielka polityka niż przyziemne tematy a winno być odwrotnie
bo podstawową częścią naszego egzystowania to przecież codzienne życie a w tym obchody, koszty, praca, wypoczynek,
zdrowie, uczestnictwo w życiu rodzinnym i publicznym. Ostatnio miałem okazję uczestniczyć w obchodach 70 rocznicy ślubu Państwa Krystyny i Alojzego Barnabas. Przyznacie Czytelnicy, że to nie zwykła rocznica i oczekiwałem, że na Mszy Św.
z tej okazji usłyszę kazanie na temat miłości, przywiązania,
poszanowania wzajemnych pasji, zaangażowania społecznego,
tego wszystkiego czym promieniuje ta niezwykła nasza rydułtowska para a usłyszałem kazanie o tym jaka może być tylko
prezentowana w kościele muzyka. W tym miejscu zastanawiam
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się nad tym czy kościół (budowla) to własność księży albo też
nas parafian, którzy też mogą decydować czy na mszy oprócz
organów może też wystąpić orkiestra, skrzypaczka, gitarzysta.
W RCK Feniks odbyła się też uroczystość uhonorowania kilkunastu par Złotym Medalem przyznawanym parom małżeńskim
za 50 rocznicę ślubu. Uroczystość niezwykła bo też po raz
pierwszy medale wręczali burmistrz Marcin Połomski z przewodniczącym rady miasta Stefanem Sładkiem. W czasie uroczystości była też okazja do rozmów i muszę przyznać, że choć
to nie była powszechna opinia to jednak część jubilatów uważa ,że ich społeczna aktywność jest zbędna (niech działają młodzi) i tu widzę, że trzeba jednak przekonywać do dalszego
uczestnictwa w życiu ogólnie społecznym i nie zamykać swojego świata tylko wokół domu, telewizora, kościoła, bo przecież
ofert uczestnictwa w różnorodnych formach wyżycia w naszym
mieście dla emerytów nie brakuje. Minął okres biesiad górniczych .Wśród nich atrakcyjna Biesiada Gwarków zorganizowana przez Zarząd SITG KWK Rydułtowy gdzie oczywiście
odbyło się tradycyjne pasowanie nowych gwarków ale przede
wszystkim przednia zabawa o którą szczególnie zadbała Orkiestra KWK Rydułtowy, Zespół taneczny Sukces i soliści z Marcinem Wojaczkiem na czele. W kilka dni później biesiadę zorganizował Klub Emeryta (Alojzy Stebel, Stefan Jordan) na którym nasza Klika Machnika miała przyjemność przez godzinę
zabawiać biesiadników. Każdej z imprez rocznicowych powinienem poświęcić co najmniej kilka zdań ale na szczęście inni
też piszą więc i w tym numerze znajdą Czytelnicy artykuły
poświęcone tym niezwykłym rocznicom. Muszę jednak choć
kilka zdań napisać o naszym 25- leciu TMRu a przede wszystkim podziękować UM za współfinansowanie uroczystości, p,
Ricie Pielczyk za bogaty catering w części przez nią sponsorowany, za obecność wszystkich zaproszonych Gości, Delegacjom a szczególnie Osobom obsługi i zespołom, które uświetniły część artystyczną tj; Zespołowi Ciaproki, Czelodce, Chórowi
Cecylia, Solistom SP4 P i zespołowi tanecznemu (instruktor
Aleksandra Wojaczek) - zespoły OPP, Rzuchowiankom, Zespołowi Senioralnemu - „Dziewczynki Sprężynki”, Kokoszyczankom i oczywiście Klice Machnika. Serdecznie dziękujemy za
przekazane życzenia, prezenty i informujemy, że druga część
obchodów w TMR związana tym razem z 25 leciem naszej
gazety Kluka odbędzie się w formie biesiady prawdopodobnie
pod koniec stycznia w Domu Orkiestry. Grudzień dla naszego
TMRu to okres niezwykle pracowity, bo to zakończenie projektu powiatowego: „Interfejs Pomocowy” - czyli codzienne zajęcia dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia przy ul.
Strzelców Bytomskich, rozliczenie projektu „Obchody 25 lecia
TMRu” a jednocześnie organizacja wewnętrznych uroczystości
z udziałem zespołu Ciaproki, organizacja Barbórki dla Członków TMRu i przygotowania zespołu Kliki Machnika do występów w dn. 11/11 w Wodzisławiu Śl, 16/11 w RCK Feniks, 18//11 w TZR w Rybniku. Jak widać, zajęć nam nie brakuje i kończąc życzę Wszystkim Czytelnikom przyjemnego świątecznego
nastroju i wszelkiego szczęścia w Nowym Roku, zaś wszystkich tych co lubią społeczną działalność zapraszamy do naszego TMRu. Ogromnie będzie nam miło jak do nas przystąpią
kolejni mężczyźni którzy zechcą zasilić nasz zespół Klika
Machnika i udowadniać, że męska płeć jest nadal obecna w
życiu kulturalnym naszego miasta i nie tylko!
H. Machnik

REKLAMY
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Gdzie można kupić „Klukę”?
- 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
- 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 i ul Raciborska Zaczarowany Ołówek
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru
- Kwiaciarnia „Margaretka” ul. Spokojna
- Piekarnia Masarczyk ul. Raciborska 607

Psiaki i kociaki szukają domu!
Informacja pod telefonem: 605 109 891

Dziubek

Szczeniaczek

Biszkopt
Cinka

Perełka

Gertek

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rydułtowy, ul. Tetmajera 150

Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9
w Rydułtowach służą pomocą
Wizyty prywatne:
Chirurgia
Dermatologia
Urologia
Reumatologia
USG, Doppler, Radiologia
Kosmetologia
Trychologia
Podologia
Poradnia dietetyczna DIETIKON
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