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Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego
dyngusa oraz odpoczynku w rodzinnym gronie Ŝyczy Czytelnikom Redakcja Kluki.
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Chcecie to wierzcie, a nie nie wierzcie…

Kot indywidualista
JuŜ pisałam, Ŝe pies był pierwszym zwierzęciem oswojonym
przez człowieka. Do tego wyróŜnienia „najwcześniejszego
oswojonego zwierzęcia” pretenduje takŜe kot. Jak juŜ wspominałam trudno dziś odtworzyć te pierwsze powiązania, tą
wyjątkową przyjaźń człowieka, psa i kota. One przetrwały
tysiąclecia, przezwycięŜyły najtrudniejsze próby. Kot uchodził za zwierzę święte — ubóstwiali go Libijczycy, Egipcjanie. Jego zranienie bądź umyślne zabicie karano chłostą
a nawet śmiercią. Gdy umierał, zwłoki balsamowano. Widziałam takie w jednym z grobowców faraona. Czasem pogrąŜeni
w Ŝałobie domownicy golili głowy na znak smutku. Przypisywali mu nadprzyrodzoną moc mieszkańcy Polinezji, Japonii,
Indianie i Europejczycy. Część boską nadal mu się oddaje
w Syjamie. Bywał symbolem mądrości podobnie jak sowa.
Kiedy indziej symbolizował szatana. Bywał teŜ skazywany na
spalenie na stosie jako zwierzę przeklęte, zaś szczególnie
wielbiony był przez Greków. Rzymianie go pieścili. Europejczycy podziwiali. Trafił teŜ do literatury (znamy filmy, wiersze Tuwima, Staffa, Brzechwy) muzyki, sztuki – Petrarka
(staroŜytny poeta). Po utracie swej ukochanej Laury znalazł
pocieszenie w przyjaźni z kotem. Dantemu koty przewracały
kartki księgi i przynosiły do rąk drobne przedmioty. La Fantaine (francuski dramaturg) uwaŜał koty za istoty perwersyjne
(obłudne, przewrotne). Wolter twierdził, Ŝe są złowrogimi
kreaturami. Napoleon nie miał do nich specjalnej sympatii ani
wrogich uczuć. Dumas (autor trzech muszkieterów) mianował
kota arystokratą zasługującym na szacunek. Głuchy kot Dickensa (powieściopisarz angielski) gasił łapą świecę, kiedy
uznał, Ŝe jego pan juŜ dość się napracował. Koty pojawiają
się teŜ na kartkach ksiąŜek Balzaka, Zoli, Moranda, Cocteau,
Colette. Podobnie w malarstwie począwszy od Tintoretta do
Picassa od Toulouse Lautreca do Gericaulta w rysunkowych
filmach Disneya. Dziś we Francji koty z dwunastego miejsca
zwierząt najbardziej popularnych wysunęły się na drugie po
psach a przed chomikami, złotymi rybkami, papugami, małpkami i Ŝółwiami. Sama mam kota przybłędę którym się opiekuję i kupuję mu wiskas. Pozostaje pytanie, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Dlaczego te istoty tak nas fascynują bez
mała od 7 tyś lat. Kochamy je, zarówno wtedy kiedy mruczą
i łaszą się z zadowolenia, odnoszą się do nas z rezerwą, są
tajemnicze, nieodgadnione, pogardliwe lub milczące. NaleŜą
jednak do zwierząt najbardziej tajemniczych i nieodgadnionych. Myślę Ŝe koty starają się dochować wierności pierwotnej naturze. PrzecieŜ są kuzynami tygrysów, lampartów, ocelotów, jaguarów, gepardów, rysiów i Ŝbików. „Kot wieczny
łowca”. Interesujące jest uwaŜne patrzenie na kota polującego
w polu, ogrodzie, w lesie, gdy się skrada, zdobywa poŜywienie. Potem wraca do zagrody ociera się o nogi gospodyni Ŝeby upewnić się, Ŝe w jakimś stopniu pozostał dzikim zwierzęciem, Ŝe jest i pozostanie zawsze małą panterą, niezaleŜną
i dziką która chadza własnymi drogami. Myszy, szczury, wró-
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ble, gołębie, ryby łowi nie dlatego Ŝe są jego wrogami, ale po
to Ŝeby udowodnić, Ŝe jest doskonałym łowcą. Zjawia się ni
stąd ni zowąd. Poluje z zasadzki, podziwu godne jest to, Ŝe
poluje z zasadzki. Zjawia się nie wiadomo skąd i znika nie
wiadomo kiedy. Chodzi bezszelestnie. Czatuje cierpliwie
z niebywałą inteligencją. KaŜdy ruch jest przemyślany. Polowanie jest dla niego nie tyle sposobem zdobywania poŜywienia co raczej sposobem spędzenia wolnego, czasu nieustannego sprawdzania swej kondycji, zręczności i przewagi. Często
jak jest dobre łowisko poluje jak tylko się da. Trofea układa
w równe rządki niczym
myśliwy. Chodzi własnymi drogami i rzadko z nich zbacza. Kiedy ściga go pies umyka
czym prędzej, nie
wspina się na drzewo
które jest najbliŜej ale
na to, które juŜ kiedyś
dało mu schronienie.
Jego postępowanie
związane jest z terenem obojętnie gdzie Ŝyje w mieszkaniu czy na wolnym powietrzu, ustala trzy strefy. Pierwsza – moŜe to być szafa, szuflada, koszyk, drzewo lub rów. Jest to jego kącik obserwacyjny – ulubiony. Druga strefa – przylegająca do poprzedniej –
to strefa Ŝycia codziennego pobytu. Trzecia – oddalona do
osiemset metrów, to miejsce spacerów. WyróŜnia nie tylko
miejsca ale takŜe opiekunów. Jednak posłuszny jest tylko
jednemu prawu – własnej przyjemności. Raz prowokuje nas
do pieszczot. Innym razem nie Ŝyczy sobie takiego spoufalania. Dzieci tego najczęściej nie uwzględniają. Wtedy kot wyraŜa swoje niezadowolenie. Gdy to nie pomaga broni się jak
potrafi. Ucieka lub broni się pazurami. Nie jest fałszywy tylko oburzony, Ŝe nie szanujemy jego indywidualności bardziej
niŜ my. Jest wraŜliwy na bodźce zewnętrzne. Więcej od nas
ma zakończeń nerwowych w skórze. Więcej teŜ niŜ pies. Dlatego teŜ nadmiar czułości z naszej strony odczuwa jako nieprzyjemny. Szanujmy więc jego indywidualność!
Horacy

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze ś. p. Jana Sosny
Dzieciom, Wnukom, Prawnukom,
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym,
Sąsiadom oraz Orkiestrze i Chórowi
„Cecylia”
Serdecznie podziękowania składa
śona Eryka
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INFORMACJE URZĘDU MIASTA

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU
za okres od 20 lutego do 19 marca 2014 roku
1. KOMPLEKSOWA TERMMOMODERNIZACJA SZEŚCIU OBIEKTÓW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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W związku z problemami technicznymi i formalnymi,
związanymi z przebudową gazociągu średniego ciśnienia, został wydłuŜony do dnia 4 lipca termin
opracowania dokumentacji.
Wartość umowy : 23 247,00 zł
7. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP1

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie
instalacji solarnej dla Przedszkoli Publicznych Nr 2,
3, 4 oraz Zespołu Szkół w Rydułtowach. Do dnia 10
marca wpłynęło 14 ofert cenowych w przedziale od
194 955,00 zł do 367 100,61 zł.
Trwają prace komisji przetargowej.
Ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór inspektora
nadzoru nad robotami związanymi z instalacją solarną na 4 obiektach uŜyteczności publicznej.
W dniu 12 marca ogłoszono postępowanie przetargowe na remont kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania w OSP Radoszowy. Termin złoŜenia ofert upływa dnia 28 marca.
2. MODERNIZACJA ULICY śELAZNEJ
W wyniku postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy robót budowlanych wybrano firmę
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. z
Raciborza (za kwotę 838 888,88 zł). Dnia 3 marca została zawarta umowa. Termin wykonania prac upływa
15 października.
W dniu 19 lutego zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Projektowanie-Nadzory
Kazimierz Kondrot z Rybnika.
W dniu 6 marca przekazano plac budowy wykonawcy
robót.
3. MODERNIZACJA ULICY RADOSZOWSKIEJ
Trwają prace projektowe.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15
maja.
Wartość umowy : 180 810,00 zł
4. BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. RADOSZOWSKIEJ
Trwają prace projektowe.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 15
lipiec.
Wartość umowy : 14 760,00 zł
5. MODERNIZACJA UL. RACIBORSKIEJ – BOCZNEJ
Trwają prace projektowe
Termin wykonania dokumentacji projektowej (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę) upływa 16 czerwca.
Wartość prac projektowych: 4 920,00 zł
6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI STRZELCÓW BYTOMSKICH I JAGIELLOŃSKĄ

W wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie
dokumentacji zabezpieczeń przeciwpoŜarowych do
dnia 28 lutego wpłynęło 10 ofert w przedziale cenowym od 33 210,00 zł do 172 200,00 zł. Postępowanie
zostało uniewaŜnione, poniewaŜ oferta z najniŜszą
ceną nie spełniała wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych, a ceny wszystkich ofert złoŜonych
w postępowaniu przewyŜszały kwotę przeznaczoną
na realizację zamówienia. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Termin składania ofert upływa
dnia 24 marca.
8. MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W GIMNAZJUM NR 1
Trwają prace projektowe.
Termin realizacji zadania: 14 sierpnia.
Wartość dokumentacji projektowej i robót do zrealizowania (formuła „zaprojektuj i wybuduj”): 184623,00 zł.
9. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W dniu 17 marca Pracownia Projektowa „DOMINO”
s.c. przekazała program funkcjonalno-uŜytkowy, na
podstawie którego w najbliŜszym czasie zostanie
ogłoszone postępowanie przetargowe, prowadzone
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
10. PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
Trwają prace projektowe, związane z opracowaniem
projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do SP3. Termin wykonania dokumentacji upływa z dniem 31
marca.
Wartość prac projektowych: 516,51 zł.
11. MODERNIZACJA ULICY STANISŁAWA LIGONIA –
PROJEKT
Wpłynęła odpowiedź Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji, dotycząca moŜliwości wykorzystania
istniejącej kanalizacji sanitarnej na kanalizację deszczową w ulicy Ligonia.
Ostateczna decyzja zostanie podjęta po zrealizowaniu przez PWIK nowej kanalizacji sanitarnej w tym
rejonie.
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12. ODWODNIENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW
JEDNORODZINNY NAD SKARPĄ PKP
Dokumentację projektową zlecono firmie „ML DESIGN” Piotr Lilla z Kończyc Małych.
Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30
czerwiec.
Wartość umowy: 8 490,00 zł
13. MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ – ODWODNIENIE
W dniu 13 marca zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
Oferty składać moŜna do 24 marca.
14. DROGA NA OSIEDLU NA WZGÓRZU 2B-2E
Do dnia 18 lutego wpłynęły 4 oferty cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej w przedziale cenowym od 4 050,00 zł do 24 415,50 zł. W dniu 25 lutego podpisano umowę na kwotę 4 050,00 zł
z Piotrem Lillia, prowadzącym działalność pod firmą
„ML DESIGN”.
Termin opracowania projektu upływa dnia 20 maja.
15. MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA
RYDUŁTOWY – ETAP I
Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy programu funkcjonalno-uŜytkowego instalacji
wentylacji i klimatyzacji drugiego piętra budynku
Urzędu. Wpłynęła jedna oferta cenowa na kwotę
3 567,00 zł, którą złoŜyła firma MS Instal Marcin
Szweda z Rybnika.
Termin opracowania programu funkcjonalnouŜytkowego ustalono na 15 kwietnia.
16. BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Opracowano zapytanie ofertowe na opracowanie
programu funkcjonalno-uŜytkowego.
W wyniku zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy AT GROUP S.A. z Krupskiego Młyna i z tym projektantem zostanie podpisana umowa. Termin wykonania programu funkcjonalno-uŜytkowego upływa 18 kwietnia.

Pod Szarlotą lubią szarlotkę
Chyba juŜ słyszeliście o naszej Szarlocie. Tak, oczywiście, Ŝe to hałda nasypowa skały płonnej. Tak, jest najwyŜsza w Europie. A jest szansa na to, Ŝeby była jeszcze wyŜsza.
Wiecie więc takŜe, Ŝe mieszkamy obok tej hałdy w naszych kochanych Rydułtowach.
Od zawsze uczono nas wytrwałości i cięŜkiej pracy. Pracowaliśmy cięŜko przez pokolenia. Przez pokolenia budujemy teŜ u siebie górę. Góra pochodzi z odpadów
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węgla, wydobywanego z naszej kopalni. Tak właśnie
powstała nasza ukochana Szarlota. Szarlota to nasza
duma, nasz znak rozpoznawczy i drogowskaz do Rydułtów.
Pomyśleliśmy, Ŝeby wykorzystać naszą hałdę, jako nasz
produkt rynkowy. Tylko, Ŝe ona wcale nie jest smakowita...
Ale nam przecieŜ od pewnego czasu kojarzy się tylko
dobrze i smakowicie. MoŜe więc skojarzyć ją z … szarlotką ?
Szarlotka pod szarlotką - całkiem ładnie to brzmi. A zapewne i całkiem fajnie by smakowało.
Więc do dzieła – zbieramy przepisy na szarlotkę.
Ale do tego potrzebna jest nam Wasza pomoc.
Chcemy zebrać jak najwięcej przepisów na szarlotkę.
A co to jest szarlotka ? Według nas to ciasto, którego
jednym ze składników są jabłka.
MoŜe jakiś cukiernik się oburzy. Ale to przecieŜ nasza
definicja a nie jego.
Pora więc na Wasze działanie.
Co trzeba zrobić ? Nie trzeba wcale mieszkać w Rydułtowach. Wystarczy jedynie:
-spisać swój przepis;
-upiec ciasto według przepisu;
-zrobić zdjęcie wypiekowi.
Całość (przepis i zdjęcie w formie papierowej bądź
elektronicznej) dostarczyć do nas:
-listownie (Urząd Miasta Rydułtowy, ul Ofiar Terroru 36,
44-280 Rydułtowy) - na kopercie naleŜy umieścić dopisek „Pod Szarlotą lubią szarlotkę”;
-do Urzędu Miasta Rydułtowy - Kancelaria - propozycja
powinna być złoŜona w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Pod Szarlotą lubią szarlotkę”;
-elektronicznie – na adres mailowy um@rydultowy.pl w tytule maila prosimy wpisać „Pod Szarlotą lubią szarlotkę”.
Koniecznie naleŜy (oprócz przepisu i zdjęcia) podać:
a) imię, nazwisko, wiek,
b) adres zamieszkania,
c) telefon,
d) e-mail (nieobowiązkowo).
Dlaczego aŜ tyle danych ? Bo przewidujemy nagrody za
najlepsze przepisy. Do tego najlepsze przepisy w formie
wypieków wystawione zostaną na tegorocznych Dniach
Rydułtów (30-31 sierpnia).
JeŜeli uzbieramy dostatecznie duŜą ilość przepisów, to
wydamy je w formie publikacji.
Jest więc na co się skusić - warto przesłać swój kuszący przepis na szarlotkę.
Czekamy na przepisy do 31 maja 2014 roku.
Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania przesłanych do nas przepisów do celów promocyjnych miasta.
Gwarantujemy jednak, iŜ informować będziemy zawsze
o imieniu
i nazwisku autora przepisu.
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Z Ŝycia miasta i sąsiadów

Po konsultacjach społecznych gospodarki
odpadami komunalnymi
12 marca br. w RCK FENIKS odbyły się konsultacje społeczne w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi w naszym
mieście. Organizatorami spotkania mieszkańców z władzami
miasta było Stowarzyszenie MOJE MIASTO. Faktem poprzedzającym to wydarzenie był wniosek złoŜony przez Klub
Radnych MOJE MIASTO na styczniowej sesji Rady Miasta
do Przewodniczącego Lucjana Szwana o pilne zorganizowanie spotkania z udziałem mieszkańców, przedstawiciela spółki Naprzód i Urzędu Miasta celem, którego będzie wyjaśnienie sytuacji roszczeń spółki w stosunku do UM a takŜe wskazanie moŜliwych rozwiązań. W odpowiedzi na przedmiotowy
Wniosek, Burmistrz Kornelia Newy zaproponowała zorganizowanie spotkania z mieszkańcami po kwietniowej sesji tj.
28 kwietnia br.
Według
nas
termin ten był
zbyt
odległy.
Dlatego
aby
poznać opinię
mieszkańców
o funkcjonowaniu
nowego
systemu gospodarki odpadami
a
przede
wszystkim wysłuchać propozycji, jakie przedstawią zainteresowani postanowiliśmy o przeprowadzeniu konsultacji w marcu. Przeprowadzenie wcześniejszych konsultacji było jak najbardziej sensowne, po to by móc na wskazanym przez UM spotkaniu
w kwietniu odnieść się do uwag mieszkańców, które zebraliśmy w marcu. Na tym właśnie polegają konsultacje, Ŝe najpierw się słucha głosu mieszkańców, potem analizuje a później realizuje. Na początku spotkania głos zabrał Pan Marek
Wystyrk – Prezes Stowarzyszenia MOJE MIASTO jak równieŜ Przewodniczący Klubu Radnych, który przedstawił prezentację proponowanych rozwiązań zmian w obecnie funkcjonującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
Następnie prezentację przedstawiła Pani Sylwia Jędrysik –
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rydułtowy, która przedstawiła Informację na temat funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Po przedstawionych prezentacjach głos zabrali zaproszeni goście – Pani Kornelia Newy – Burmistrz Miasta oraz
Pan Lucjan Szwan – Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy. Niestety w spotkaniu nie wziął udziału Pan Andrzej
Adamczyk Prezes Spółki Naprzód ze wzg. na waŜne obowiązki słuŜbowe. Po wystąpieniach obecnych na spotkaniu
gości prowadzący – moderator Pan Waldemar Wollny
przedstawił reguły dyskusji i poprosił zebranych o zadawanie
pytań. Pytań i sugestii było bardzo duŜo, padło wiele uwag,
które naszym zdaniem jak równieŜ zaproszonych gości naleŜy
wziąć pod rozwagę przy wprowadzeniu zmian do regulaminu
utrzymania czystości w gminie. Jako organizatorzy zobowiązaliśmy się do utworzenia listy propozycji, które zostaną
przedstawione na Radzie Miasta Rydułtowy.
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim
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mieszkańcom – uczestnikom konsultacji jak równieŜ zaproszonym gościom. Jesteśmy głęboko przekonani, Ŝe Wasz głos
w dyskusji nie był zmarnowanym a wiele rzeczowych i merytorycznych uwag będzie miało odzwierciedlenie w zmianach
obowiązującego systemu gospodarki odpadami. Ze swojej
strony gwarantujemy, Ŝe waŜne sprawy społeczne są i będą
nam zawsze bliskie. Dlatego będziemy się starali prowadzić
jak najczęściej konsultacje z mieszkańcami celem dokonania
najlepszych społecznie wyborów.

„Pogrzebanie Basa”
przez emerytów w Rydułtowach.
Uroczystość tą zorganizowały klub SITG i klub emerytów
KWK Rydułtowy po raz 25. W uroczystości wzięło udział
145 osób. Byli to przede wszystkim byli pracownicy KWK
Rydułtowy Anna. Zabawa była przednia co potwierdziło, Ŝe
ta grupa emerytów nie lubi siedzieć w domu, ale teŜ lubi bawić się a bo zabawa to ruch tak potrzebny emerytom, a powodem do tańca były świetne melodie grane przez zespół
„Atlantis” z Rydułtów. Wiadomo, Ŝe gdzie jak gdzie, ale na
zabawie czas szybko upływa i o godzinie 23.30 rozpoczął się
obrzęd „Pogrzebania Basa”. Orszak pogrzebowy z Basem na
marach poprowadził jak zawsze Jan Swoboda. Rolę księdza
pełnił Jerzy Kawulok, kościelnym był Alojzy Stebel, ministrantem Ryszard Malerz (z dzwonkami), (kropidłowym był)
pan Stanisław Musiolik, zaś z kadzidłem piszący Bogumił
Kosowski. Tregrami którzy nieśli na marach Bas byli Eugeniusz Sładek, Jan Grabiniok, Henryk Sobala, Stanisław Groborz. Z tyłu, w orszaku pogrzebowym szły płaczące niewiasty
w czarnych woalkach za odchodzącym Basem. Były humorystyczne teksty, przyśpiewki i sporo fotoreporterów. Orszak
odszedł z basem na 40 dni by ponownie po takim terminie
pojawić się na zabawie. Zabawa była bardzo udana a uczestnicy zabawy zadowoleni. Tu naleŜy pochwalić organizatorów, Ŝe zadbali o właściwe jadło, napoje i sprawną obsługę.
Nad tą częścią czuwali Jadwiga i Stefan Jordanowie. Do następnego spotkania. B. Kosowski

Foto.
H. Machnik
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Relacja z Walnego Zebrania SprawozdawczoWyborczego
Towarzystwa Miłośników Rydułtów.

N

a sobotę 01 marca br. do Gimnazjum nr1, Zarząd
TMR zaprosił swoich Członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Wymagane kworum Członków TMR zebrało się na godzinę 10.00.
Zaszczycili swoją obecnością zaproszeni Goście: poseł RP Ryszard Zawadzki, Ks. Dziekan - Konrad Opitek, dyrektorka
PCPR – Irena Obiegły, prezes FOPSZ - Arkadiusz Skowron,
dyrygent Orkiestry Kopalni „Rydułtowy-Anna” – Jan Wojaczek, prezes Stowarzyszenia „Tacy Sami”- Barbara Wojciechowska, prezes chóru „Cecylia” – Rita Ferenc, prezes diabetyków – Rudolf Warło,
oraz samorządowcy Powiatu
i Miasta a zarazem członkowie TMR: Wicestarosta - Zbigniew
Seemann, Burmistrz Miasta - Kornelia Newy i sekretarz Miasta - Krzysztof Jędrośka.
Zebranych przywitał prezes Henryk Machnik, zaś muzycznie Gości przywitał trębacz – Daniel Ochwat – uczeń Gimnazjum nr 1. Podziękowania za owocną współpracę z Ŝyczeniami
długich lat Ŝycia skierowano do Pana Alojzego Barnabasa wieloletniego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej TMR.
Prowadzenie Walnego Zebrania powierzono kol. Jolancie Otawa, której doświadczenie wraz z pozostałymi członkami Prezydium Zebrania, posłuŜyło na sprawne obrady. Merytoryczny
nadzór sprawowały komisje: uchwał i wniosków oraz wyborcza. Zebranym przedstawiono sprawozdania programowe
i finansowe Zarządu (opublikowane w lutowym wydaniu
„Kluki”), oraz sprawozdania: komisji rewizyjnej i Redaktora
Naczelnego „Kluka”. Wnioskowano o udzielenie absolutorium
i przyjęcie sprawozdań: programowego, finansowego w tym
bilanse i rachunek zysków i strat, oraz sprawozdanie komisji
rewizyjnej. Przeprowadzono procedurę wyboru prezesa TMR,
członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
W wystąpieniu Gości Poseł Ryszard Zawadzki wyraził podziękowanie za dotychczasową współpracę i wyraŜając wolę
dalszej owocnej współpracy z nowym Zarządem TMR; burmistrz Miasta pokreśliła róŜnorodną i znacząca tematykę działań Towarzystwa w Mieście, zaś wicestarosta ocenił wielki
wkład Prezesa Henryka Machnika w realizację projektu
„Świadomy Obywatel”.
Wybrani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu
03 marca br. dokonali wyboru osób funkcyjnych na kadencję
2014-2018. Prezesem Towarzystwa Miłośników Rydułtów
został Henryk Machnik, któremu ustępujący Zarząd wyraził
serdeczne podziękowania za wkład ogromnej pracy, za zaangaŜowanie w prowadzeniu Towarzystwa w tak trudnym okresie finansowym. Dziękujemy za gościnność Pani Dyrektor
Gimnazjum – Alicji Kołodziej.
Jerzy Majer
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Uroczystość wręczenia
Śląskiej Nagrody Obywatelskiej
W katowickiej restauracji "Oko miasta" wręczono Śląską Nagrodę Obywatelską.
Celem inicjatywy było docenienie pracy osób zaangaŜowanych w działania trzeciego sektora w województwie śląskim,
uznanie ich zasług na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz działań pro publico bono.
Decyzję o przyznaniu nagrody podjęła komisja oceniająca,
w składzie: Prezes Stowarzyszenia Projekt Śląsk, Prezes Fundacji Nowa Nauka oraz Europoseł dr Marek Migalski.
Podczas uroczystości dr Marek Migalski wręczył trzy zwycięskie statuetki oraz dziewięć wyróŜnień.
Statuetki otrzymali:
Pani Krystyna Świerkot ze Stowarzyszenia Pomocna Dłoń
Krystyn i Sympatyków z Mikołowa
Pani ElŜbieta Piotrowska ze Stowarzyszenia Oligos z Rybnika
Pani Celina Nowakowska ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych "Babiniec" z Kuźni Raciborskiej
WyróŜnienia otrzymali:
1. Klaudia Mazur – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
wsi Wierzchowisko
2. Marta Grzesica- Stowarzyszenie Rozwój Wsi Chruszczobród
3. Ewa Kołodziejczyk – Stowarzyszenie Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
4. Henryk Machnik – Towarzystwo Miłośników Rydułtowy
5. Mariusz Andrukiewicz- Być Razem
6. Barbara Podgórska Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
OPP
7. Barbara Nowara Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd
Miejski
8. Ewa Gawlas –Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki
9. Andrzej Kanclerz Stowarzyszenie Miłośników Tarnowskich
Gór
Nagrodą dla zwycięzców i wyróŜnionych jest wyjazd do
Brukseli ufundowany przez posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego.

Lista Członków Zarządu TMR
Henryk Machnik (prezes), Jerzy Majer (v-ce prezes), Alicja Kołodziej (v-ce prezes), Barbara Pałka (skarbnik),
Alicja Pawełek (sekretarz), Wanda Jankowska (członek), Jolanta Otawa (członek), Jan Swoboda (członek),
Krystian Gajda (członek), Henryk Mańka (członek), Bogumił Kosowski (członek), Grzegorz Krajczok (członek),
Mariusz Stebel (członek)
Lista Członków Komisji Rewizyjnej
Adolf Widera (przewodniczący Komisji), Rudolf Warło (v-ce przewodniczący Komisji), Krystyna Garbas (sekretarz),
Jan Jargoń (członek), Danuta Nowak (członek), Edyta Paciulan (członek), Erwin Kosteczko (członek)
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Obóz Młodych Gospodarzy. Czy pamiętasz?

Uczniowie byłej SP4 przed pomnikiem Dembczyka.

Warta TMR-u i Koła Gospodyń w 85 rocznicę włączenia Rydułtów do państwa polskiego.
Kadra inŜynierska i techniczna przed byłym klubem
kopalni Ignacy

Prosimy Czytelników
o dostarczenie do
Redakcji zdjęć, dyplomów, dokumentów
do opublikowania
(Gwarantujemy zwrot
materiałów).

100 dni przed maturą! LO Rydułtowy. Lata? Rok?
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dniu 06.03.2014r. na hali sportowej MOSiR
w Radlinie jak co roku przy licznie zgromadzonej publiczności został rozegrany finał
XIII Edycji Turnieju Piłki Siatkowej
Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty
Powiatu Wodzisławskiego i Burmistrza Miasta Radlin.
Wcześniejsze eliminacje przeprowadzone w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie wyłoniły cztery finałowe zespoły tj.:
Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim,
Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego
w Radlinie.
Nagrody dla uczniów zostały ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Urząd Miasta w Radlinie, Radę Rodziców ZSP w Radlinie.
Tegorocznym zwycięzcą Turnieju został ZSZ w Wodzisławiu Śląskim, który w meczu finałowym pokonał gospodarzy turnieju ZSP im. Sejmu Śląskiego w Radlinie.
W meczu o III miejsce zwycięsko z rywalizacji wyszła
szkoła ZS im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu
Śląskim pokonując ZSP nr 1 im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.
Dyrektor ZSP im. Sejmu Śląskiego w Radlinie pan Jarosław Rudol w imieniu Starosty Powiatu Wodzisławskiego
pana Tadeusza Skatuły i pani Burmistrz Radlina Barbary
Magiera wręczył pamiątkowe puchary, dyplomy, pucharki
dla najlepszych zawodników z poszczególnych reprezentacji
szkół a takŜe puchar dla najlepszego zawodnika XIII Edycji
Turnieju ,którym został Kamil Rauza zawodnik ZSZ w Wodzisławiu Śląskim.
Sędzią tegorocznego turnieju była pani ElŜbieta Marek.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych reprezentacjach
szkół to:
Gilner Daniel – ZSP im. Sejmu Śląskiego w Radlinie,
Gruszka Radosław – ZSZ w Wodzisławiu Śląskim,
Wojtanowski Mateusz – ZS im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
Szymon Skupień – ZSP nr 1 im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i juŜ dziś zapraszamy na kolejną XIV edycję turnieju.
Organizatorami rozgrywek byli nauczyciele wychowania
fizycznego ZSP im. Sejmu Śląskiego w Radlinie: mgr Lyko
Jarosław, mgr Tomasz Dylich, mgr Bernadetta Koczy, mgr
Wiaderna Alina.

AKTUALNOŚCI

9

ZAPRASZAMY DO:
XVI REGIONALNEGO KONKURSU GAWĘDZIARZY
W NIEWIADOMIU PO ŚLĄSKU - „Moje ulubione śląskie słowo, powiedzonko, rymowanka”
CEL:
- pielęgnowanie i kultywowanie gwary śląskiej,
- uwraŜliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość Śląska,
- stworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- umoŜliwienie młodym ludziom prezentowania własnych
talentów.
ADRESACI:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych bez względu na miejsce zamieszkania.
TERMINY:
Konkurs odbędzie się 14 maja 2014 r. (środa)
od godz. 9.00 - uczniowie szkół podstawowych,
od godz. 12.00 - gimnazjaliści.
Udział w konkursie naleŜy zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub faksem (nie telefonicznie), wysyłając dokładnie
wypełnioną kartę zgłoszenia na adres:
Dom Kultury w Rybniku- Niewiadomiu
ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik
niewiadom5@op.pl
fax: 32 43 30 957
do 8 maja br. (czwartek).
Karta do pobrania na www.dkniewiadom.eu
W sprawie kolejności występów moŜna dzwonić od 13 maja
br.
Obrady jury, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą
się w dniu przesłuchań konkursowych.
MIEJSCE:
Sala widowiskowa Domu Kultury w Rybniku- Niewiadomiu.
PREZENTACJE:
Repertuar powinien składać się z jednej lub kilku
gawęd po śląsku, wykonanych indywidualnie. Występ moŜna wzbogacić
regionalnym strojem
i rekwizytami. Mile widziane będą teksty własne,
w których uczestnicy opowiedzą o swoim, ulubionym, magicznym, uniwersalnym śląskim słowie,
rymowance, powiedzonku,
które są im emocjonalnie
bliskie, z którymi wiąŜe się
ciekawa rodzinna historia lub zabawne wydarzenie.
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RóŜne
Działania w miesiącu marcu

3 marzec – spotkanie nowego Zarządu TMR i opracowanie
zadań na najbliŜszy okres oraz ukonstytuowanie się Zarządu
w składzie: prezes Henryk Machnik, zastępcy mgr Alicja Kołodziej, mgr inŜ. Jerzy Majer, sekretarz mgr Alicja Pawełek,
skarbnik Barbara Pałka, członkowie: Krystian Gajda, ElŜbieta
Jankowska, Bogumił Kosowski, Grzegorz Krajczok, Henryk
Mańka, mgr Jolanta Otawa, Mariusz Stebel, Jan Swoboda.
3 marzec – spotkanie nowej Komisji Rewizyjnej i ukonstytuowanie się Komisji. Skład: przewodniczący mg inŜ. Adolf
Widera, zastępca przewodniczącego mgr Rudolf Warło, sekretarz Krystyna Garbas, członkowie: Jan Jargoń, Erwin Kosteczko, Danuta Nowak, Edyta Paciulan.
3 marzec – spotkanie konsultacyjne między kierownictwem
TMR-u H. Machnik, J. Majer z kierownictwem stowarzyszenia „Moje Miasto” M. Wystyrk, J. Wolny.
6 marzec – RCK „FENIKS” udział w konferencji „Szarlota
PIK” H. Machnik, D. Nowak.
6 marzec – udział w konferencji w Wodzisławiu „Razem –
znaczy lepiej” A. Kołodziej, H. Machnik.
8 marzec – udział w konferencji – warsztatach „Między sektorowa współpraca – czyli wspólnota samorządowa w innym
wymiarze (restauracja „Szarlota”) B. Kosowski, H. Machnik
10 marzec Katowice finał konkursu „Śląska Nagroda Obywatelska” wśród 10 szefów organizacji z całego województwa
śląskiego znalazło się teŜ wyróŜnienie dla prezesa TMR-u H.
Machnika ( nagroda wycieczka do Brukseli 23 – 27 marzec).
14 marzec – udział przedstawicieli TMR-u w VI festiwalu
„Niezapominajka” – RCK „FENIKS”.
15 marzec – udział w warsztatach „Badanie przez ludzi”( restauracja „Szarlota”).
20 marzec – Rzuchów udział w imprezie dla dzieci z Rzuchowa „Powitanie wiosny” wystąpili między innymi zespół
„Rzuchowianki” z „Miłośnikami z TMR-u”.
17 -30 marzec – przygotowywanie projektów grantowych do
Urzędu Miasta.
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Emeryci zrobieni w BAM-BU-KO!
13 marca 2014 r. Zarząd Kompani Węglowej na podstawię
uchwały nr. 173/2014 oraz na podstawie wniosku Biura Finansów spółki uchwalił – Ŝe wyraŜa zgodę na zmianę realizacji wypłat ekwiwalentu z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób z terminem do grudnia bieŜącego roku. Zarząd wyraŜa zgodę na
moŜliwość zamiany ekwiwalentu pienięŜnego na realizacje
prawa do węgla w naturze. Uchwałę podjęto jednogłośnie w
głosowaniu jawnym. Z uwagi na sytuację finansową spółki
decyzja o wypłacie świadczeń pozostaje w gestii Wiceprezesa
Do Spraw Ekonomiki i Finansów. Co wy na to? Ciekawostką
jest teŜ to, Ŝe Kompania Węglowa wstrzymała zakupy regionalnych czasopism np. ”Kluka” aŜ w liczbie 3 sztuki. JeŜeli
chcecie emeryci i renciści czegoś więcej się dowiedzieć, to
moŜecie dzwonić pod nr tel. 757 22 74.
P.S Do niekorzystnej sytuacji emerytów i rencistów przyczyniły się teŜ związki zawodowe, które wyraziły zgodę na taki
scenariusz.
Z szacunkiem do wciskającej się biedy
w Kompani Węglowej
B. Kosowski

15 -28 marzec – przygotowywanie nowej gazety „KLUKA”.

Ślonsko Nacyjo to luft?
Czy Ślązacy są jak powietrze? Kto ich w końcu uzna? Ślonsko Ferajna zaprasza 1 kwietnia na kolejny heppening do Katowic. Tym razem na rogu ulicy 3 Maja i Stawowej odbędzie
się akcja „Ślonsko nacyjo to luft? Wto nos uzno”.Początek
o godz. 11. – Po tym jak kolejny sądy odmawiają nam istnienia, państwo polskie nas nie uznaje, moŜe w końcu znajdzie
się ktoś na świecie, kto nas uzna? MoŜe Dania nam udostępniła kawałek Grenlandii? – pyta Ŝartobliwie Pyjter Langer ze
Ślonskiej Ferajny. Tak naprawdę jednak nie jest mu do śmiechu, poniewaŜ kolejne starania o rejestrację Stowarzyszenia
Osób Narodowości Śląskiej zakończyły się fiaskiem.
– I trwa to juŜ wszystko tyle lat – dodaje Pyjter Langer.

Artykuł z Niezapominajki 2014 na str. 20
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Gazetka ''Kluka''

ematem przewodnim 44 Sesji Rady Miasta
Rydułtowy był sport w mieście Rydułtowy.
Zasadniczym tematem, absorbującym Radę
i Radnych były problemy Klubu Sportowego
''Naprzód ''Rydułtowy
W artykule Bogumiła Kosowskiego, zamieszczonym
w ostatnim wydaniu gazety „Kluka” pojawiły się powaŜne nieścisłości.
Oto one:
Klub sportowy, o którym mowa, nie jest zadłuŜony
w ZUS ani w Urzędzie Skarbowym - warunkiem uzyskania dotacji z Miasta jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS oraz podatku do Urzędu Skarbowego.
Pracownicy zatrudnieni w Klubie otrzymują pobory i mają odprowadzane składki ZUS oraz podatek do Urzędu
Skarbowego.
Poprzednia Komisja Rewizyjna nie przeprowadzała kontroli i nie informowała Urzędu Miasta o istniejącym
w Klubie problemie.
Aktualnie działająca Komisja Rewizyjna pracuje od
kwietnia 2013 r. i doprowadziła do prawidłowego obrotu
gotówki oraz „uzdrowiła” wewnętrzną sytuację
(organizację) Klubu.
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Klubu jest obecnie
radna Halina Zając a od stycznia tego roku skład Komisji uzupełniono o kolejnych dwóch radnych, tj.: Jerzego
Wróblewskiego oraz Adama Meslika. W Zarządzie Klubu zasiada przewodniczący Rady Miasta - Lucjan
Szwan.
Pełne informacje o funkcjonowaniu Klubu i jego bieŜących problemach były przedstawiane pani Burmistrz
i Radzie Miasta. Były takŜe tematem posiedzeń komisji
problemowych Rady Miasta.
W związku z powyŜszym pani Burmistrz i Rada Miasta
nie muszą badać spraw Klubu i pochylać się nad problemem, poniewaŜ znają je bardzo dobrze. Na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać, bo problem jest powaŜny.
Nie znaczy to jednak, Ŝe mamy do czynienia z
„dramatem”.

Z powaŜaniem
Przewodniczący Rady Miasta
- Lucjan Szwan
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KS „Naprzód” Halina Zając
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AD vocem

o wypowiedzi przewodniczącego Rady Miasta Rydułtowy Pana Lucjana Szwana i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej KS Naprzód
Rydułtowy Pani Haliny Zając. Artykuł który
napisałem w gazecie „KLUKA” był oparty na wypowiedziach prezesa Naprzodu Pana Przemysława śyły a z
tych wypowiedzi wynikało jednoznacznie, Ŝe klub nie
posiada środków do dalszego działania. Środki klubu to
wpłata osobista prezesa w wysokości 30 tyś zł. To znaczy gdyby nie te środki to klub by musiał zaprzestać
dalszej działalności – była nawet podana data
1.03.2014 r. Komisja Rewizyjna klubu Naprzód Rydułtowy nie przedstawiła na sesji RM materiałów z kontroli co
wzbudziło podejrzenia Ŝe taka komisja to fikcja. Tłumaczenie Przewodniczącego RM i pani Przewodniczącej
Komisji Naprzodu Rydułtowy Ŝe pracowała od 1 kwietnia 2013 r. nic nie tłumaczy. Ciekawą rzeczą jest Ŝe
Radni klubu Radnych „Moje Miasto” nie otrzymali dokumentów nad którymi nie mogli by się pochylić. JeŜeli
Pan przewodniczący RM jest tak dobrze poinformowany
to teŜ powinien wiedzieć jako Członek Zarządu Klubu ilu
Radnych jest członkami Klubu Sportowego Naprzód, a
nie zgadywać dwie lub trzy osoby. Dobrze się stało, Ŝe
pani Burmistrz Kornelia Newy wzięła sprawy w swoje
ręce i pojechała do Wojewody na rozmowy w sprawie
klubu Naprzód. Radzie przedstawiła w sposób bardzo
rzeczowy jakie są zamiary władz miasta w sprawie
obiektów Klubu Naprzód. Nie wiem jaką rolę pełnił Pan
przewodniczący RM towarzysząc w wyjeździe pani Burmistrz. Jednak na sesji Przewodniczący RM oświadczył
Ŝe pani Burmistrz i RM mieli pełne i szczegółowe informacje na temat problemów Klubu Naprzód. Ja niestety
słuchając na sesji wypowiedzi Radnych zwłaszcza z
Klubu Moje Miasto nie jestem przekonany, Ŝe tak było.

P.S.
Od lat gazeta Kluka jest gazetą a nie jak pan to nazwał
w tytule „gazetką” - uczmy się przez całe Ŝycie!
Z powaŜaniem
B. Kosowski

Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu zgonu
ś.p. Ireny Langrzik
składamy MęŜowi Grzegorzowi
oraz Córkom:
Oli i Agacie z Rodziną.
Sąsiedzi.
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AKTUALNOŚCI
ZIMOWA PODRÓś „SKALNIAKÓW” NA
EUROPEJSKĄ WYSPĘ „MULTI - KULTI”,
CZYLI – NASZA ANGLIA 2014

W

trakcie warsztatów językowych
w
Anglii,
zorganizowanych
w lutym 2014 roku przez naszą
szkołę, zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, dowiedzieliśmy się duŜo o innych i…
o sobie. Pierwszego dnia naszej wycieczki odwiedziliśmy
centrum LONDYNU, gdzie wielu z nas po raz pierwszy
miało moŜliwość zobaczenia słynnego Big Ben’a, twierdzy i mostu Tower, czy teŜ pałacu Buckingham. Przyjrzeliśmy się takŜe wspaniałym zbiorom Muzeum Techniki oraz Historii Naturalnej, jednak najciekawszą atrakcją
była zdecydowanie parada, którą obserwowaliśmy przed
pałacem ElŜbiety II. Uczestniczący w niej słynni, konni
wartownicy w tradycyjnych mundurach i futrzanych czapach zrobili na nas olbrzymie wraŜenie. Jeszcze wizyta
w Galerii Narodowej – no, „Słoneczniki” naleŜało znaleźć, obserwacja niedzielnych rozrywek Londyńczyków
na placu Trafalgar pod srogim okiem Nelsona , skok na
Picadilly Circus i podróŜ metrem do Plumstead- jednej
z wielu dzielnic - sypialni Londynu. Zakwaterowano nas
w prywatnych domach brytyjskich rodzin, mogliśmy
więc „na własnej skórze” poznawać tajniki kultury,
kuchni i obyczajów Brytyjczyków. Następnego dnia pojechaliśmy do BRIGHTON , gdzie odwiedziliśmy ogromne Oceanarium, w którym mieliśmy okazję zobaczyć
wiele gatunków zwierząt morskich. Przechodząc przez
wodny tunel podziwialiśmy rekiny, olbrzymie płaszczki
i ośmiornice. Następnie zwiedziliśmy pełen przepychu
Pawilon Królewski i udaliśmy się na Molo, które tak naprawdę jest pięknym parkiem rozrywki kilkanaście metrów nad wzburzonym morzem. Sztormowa pogoda nie
powstrzymała mieszkańców przed spacerami i zabawą
na Brighton Pier. Trzeciego dnia odwiedziliśmy STONEHENGE. Słońce rozświetlające tajemniczy krąg kamieni
dało nam wiele przyjemności ze zwiedzania ; wielu
z nas uwaŜa tę wycieczkę za najciekawszy punkt naszej
podróŜy. Dzień zakończyliśmy sukcesem w poszukiwaniu
oryginału dokumentu Magna Carta w przestronnych
murach strzelistej katedry w urokliwym SALISBURY.
Następnego dnia pojechaliśmy do OXFORDU, podziwialiśmy tam budynki oraz skwery i ogrody kolegiów słynnego Uniwersytetu. Mijając setki studenckich rowerów
„zaparkowanych” przed biblioteką Bodleian i teatrem
Sheldonian, dotarliśmy do upragnionego przez nas
punktu naszej wycieczki, czyli szaleńczego
„zwiedzania” Primark’u. Ostatni dzień na Wyspie był
wypełniony rewelacyjnymi atrakcjami; zobaczyliśmy
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panoramę miasta z lotu ptaka unosząc się w jednej
z kapsuł London Eye nad wzburzona Tamizą. Odwiedziliśmy równieŜ Muzeum Figur Woskowych MADAME TUSSAUD’s, w którym oprócz sesji zdjęciowej ze znanymi
postaciami,
odbyliśmy
historyczną
przejaŜdŜkę
londyńskimi taksówkami . Siedząc w czarnych
"samochodzikach" podziwialiśmy bogatą przeszłość stolicy Królestwa. Co odwaŜniejsi przeszli przez Komnaty
Horroru, doświadczając strachu, jak w czasach Francuskiej Rewolucji. Film w technice 4D z ekipą SpiderMan’a, ratującą Londyn od wszelkich zagroŜeń, pomógł
ukoić skołatane nerwy. Jeszcze tylko całkiem realny
bieg w deszczu na ulicę Pokątną w poszukiwaniu róŜdŜki
Harry Pottera i juŜ koniec - wyjazd do Dover. A na promie, miotanym sztormowymi wodami Kanału La Manche
- to się dopiero działo! I w tym miejscu, zamiast szczegółowego opisu, podsumowanie naszej eskapady. Przygodę, którą przeŜyliśmy w Anglii zapewne kaŜdy z nas
zapamięta na lata; poznaliśmy wiele ciekawych miejsc
i opowieści, zawarliśmy nowe znajomości, przetestowaliśmy i pogłębiliśmy nasze umiejętności językowe. Jedynym negatywnym aspektem wycieczki była nieustannie
zmieniająca się , nieprzewidywalna pogoda – mroźny
deszcz ze śniegiem, a po paru minutach gorące słońce i tak kaŜdego dnia. Pomimo przedziwnych warunków
atmosferycznych, nie moŜna było narzekać na brak
przygód oraz atrakcji. Jednak najbardziej pamiętne będzie pewnie doświadczenie Ŝycia codziennego wielokulturowych rodzin, u których mieszkaliśmy. Bardzo zaintrygowała nas pełna akceptacja mieszkańców Londynu
dla róŜnic w wyglądzie, wyznaniu, przekonaniach i zwyczajach społeczeństwa , które czerpie z wielu kultur –
azjatyckiej, afrykańskiej, arabskiej, europejskiej i rdzennej - wyspiarskiej. Doszliśmy takŜe do wniosku, Ŝe nie
tylko znajomość języka gospodarzy, ale przyjazne podejście do ludzi i pełne poszanowanie dla ich odrębności
zawsze otwiera drzwi i serca.
Tekst: Agata Dwojakowska / Mirosława DykaPłonka
KolaŜanka: Dominika Buchta
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach
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WSZYSTKO O ZDROWIU
Czas zadbać o swoją odporność.

Humor Humor Humor

OdŜywianie na wiosnę
Nazwa firmy

Wiosna to czas przemiany i szybkieZ Ŝycia wyŜszych sfer

go wzrostu. Jak mówią klasycy medycyny naturalnej, jest to dobry czas

Hrabia z Hrabiną tańczą walca na wielkim balu.
- Psst, hrabino, teraz kręcimy się w drugą stronę.
- DlaczegóŜ to, mój hrabio ?
- Kończy mi się gwint w protezie...
----------------------------------------------------------------------------Do pokoju wchodzi strasznie pobity hrabia.
- Hrabio, co się panu stało ?! - pyta Jan.
- Dostałem w twarz od barona.
- Od barona ? PrzecieŜ to chucherko ! Musiał mieć coś
w ręku !
- Miał łopatę.
- A pan, panie hrabio ? Nie miał pan nic w ręku ?
- Miałem - lewą pierś Ŝony barona. Piękna rzecz, nie
przeczę, ale do
walki zupełnie się nie nadaje.
----------------------------------------------------------------------------Bal. Młoda margrabianka tańczy ze starym hrabią.
- IleŜ to lat macie, hrabio ?
- Osiemdziesiąt, moja panno !
- Powiada pan ? Nie dałabym...
- Bo teŜ i ja bym prosić nie śmiał !
----------------------------------------------------------------------------Hrabia budzi się rano i widzi na śniegu napis: "Hrabia to
idiota"
Wkurzony woła Jana i pyta:
- Kto to zrobił !!!
- Zaraz sprawdzę, jaśnie panie
Po chwili wraca Jan i mówi
- Mocz ogrodnika, a pismo pani hrabiny.
----------------------------------------------------------------------------- Janie, kiedy to ostatnio polowaliśmy na jelenia ?
- Wczoraj, Jaśnie Panie.
- No widzisz ! To dlaczego dziś na obiad znowu jest konina ?
- Proszę wybaczyć, ale kucharz serwuje tylko to, co Jaśnie Pan raczy trafić !
----------------------------------------------------------------------------Dzieci podchodzą do hrabiego spacerującego po parku
i wskazując na zamek, pytają :
- Czy pan mieszka w tym zamku?
- Tak.
- A czy tam nie ma Ŝadnego straszydła ?
- Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.

-------------------------------------------------------

na wejrzenie w swoją prawdziwą
naturę i podjęcie działań naprawczych.
Aby wspomóc organizm na wiosnę
poŜywienie powinno być lekkostrawne. Kontynuacja cięŜkiej zimowej diety bogatej w tłuszcze,
białka oraz pokarmów wysoko przetworzonych, które dzięki
konserwantom zdolne są przetrwać niejedną zimę, moŜe być
jedną z przyczyn dolegliwości nazywanych przesileniem wiosennym.
Dobrze jest aby poŜywienie miało charakter sezonowy czyli
zawierało świeŜą zieleninę, wiosenne warzywa czy kiełki. Wymienione pokarmy doskonale współgrają z charakterem wiosny, mają działanie detoksykujące i wspomagające oczyszczanie organizmu.
I wreszcie, podobnie jak natura budzi się do Ŝycia i wychodzi
do słońca, wyjdźmy i my. Nie ma nic lepszego na wyrwanie się
z zimowej stagnacji niŜ ruch fizyczny, szczególnie na świeŜym
powietrzu.
Wiosenne herbatki:

- z hibiskusa, rumianku, owocu róŜy czy lukrecji
pomogą wyrwać się z zimowej stagnacji i wspomogą organizm w wiosennej odnowie
-z pokrzywy, szałwii, mniszka wspomogą oczyszczanie wątroby i krwi
zielona herbata wspomoŜe spalanie tłuszczu
wzmacniając rezultat wiosennych ćwiczeń fizycznych!
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„Złote Grabie”
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nia z jakimi przychodzi im się zmierzyć w Ŝyciu.
Zwiedzając wystawę istnieje moŜliwość zakupu prezento-

G

aleria Sztuki „Złote Grabie” w Rydułtowach

wanych prac. Zapraszamy serdecznie, wstęp wolny.

zaprasza do zwiedzania wystawy pt. „Radość
tworzenia- sztuka osób niepełnosprawnych”,
która potrwa do 31 marca.

Wystawa przedstawia twórczość podopiecznych: Śląskiego

Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” z Katowic, Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych z Rydułtów,
Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Hiacynta i Franciszka
z Wodzisławia Śl., Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Perła”
z Wodzisławia Śl., a takŜe prace osób malujących ustami
i nogami ze zbiorów Wydawnictwa „Amun” z Raciborza.
Grupy prezentują malarstwo, rysunek i rękodzieło.
Podczas wernisaŜu, który odbył się 26 lutego, Marek Koczorowski ze Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach dał popis swoich umiejętności gry na
keyboardzie, a współpracujący z Wydawnictwem „Amun”,
artysta malarz Stanisław Kmiecik, wykonał przed zgromadzonymi rysunek stopą.

Na otwarcie wystawy przybyło wielu gości, którzy swoją
obecnością potwierdzili sens i wielką potrzebę powstania
takiego przedsięwzięcia. Galeria „Złote Grabie” w ciągu 5lecia swojego istnienia zorganizowała wiele wystaw, a takŜe
prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci.
Niniejsza wystawa jest szansą dla osób niepełnosprawnych
do aktywnego udziału w Ŝyciu kulturalnym oraz do pokazania swoich prac szerokiemu gronu odbiorców. W pracach

Monika Maria Opałko

widać wielką kreatywność, wyobraźnię, pełną gamę kolorów.

Galeria „Złote Grabie”

Osoby te są bogate wewnętrznie, bez względu na ogranicze-
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Wieczór Kolęd Międzynarodowych wspólne kolędowanie pokoleń.
Liceum Ogólnokształcące im.Noblistów Polskich
w Rydułtowach, tradycyjnie co roku, organizuje Wieczór
Kolęd Międzynarodowych, celem którego jest pielęgnowanie
tradycji boŜonarodzeniowych związanych ze wspólnym śpiewaniem kolęd w róŜnych językach, zwiększenie motywacji
do nauki języków obcych oraz integracja środowiska lokalnego. Na początku była to cykliczna, kameralna impreza szkolna, która na stałe wpisała się do tradycji naszego Liceum „na
Skalnej”. Z czasem przerodziła się w imprezę międzyszkolną.
Do współpracy zaprosiliśmy uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. W ramach
integracji środowiska oraz zbliŜania pokoleń zaprosiliśmy do
udziału chóry z Rydułtów i Radlina. W tym roku patronat
honorowy nad imprezą objął starosta powiatu wodzisławskiego oraz burmistrz miasta Rydułtowy, za co serdecznie
dziękujemy.

Wieczór Kolęd Międzynarodowych organizowany
był po raz drugi we współpracy z Rydułtowskim Centrum
Kultury „Feniks”. Serdecznie dziękujemy RCK za współpracę i pomoc w przygotowaniu imprezy.
Nasze zaproszenie do współpracy spotkało się z przychylnością i zaangaŜowaniem, a Wieczór Kolęd Międzynarodowych
zaszczyciło swoją obecnością wielu zacnych gości. Zaszczycili nas swoją obecnością Posłowie na Sejm RP: Ryszard Zawadzki i Henryk Siedlaczek, Burmistrz Miasta Rydułtowy Pani Kornelia Newy, Starostwo Powiatowe reprezentował
pan Zbigniew Seemann, zaś Europosła Bogdana Marcinkiewicza pani Daria Orlik. Zaszczycili nas teŜ swoją obecnością:
Radna Rady Powiatu Janina Chlebik-Turek i Małgorzata
Skowronek, Dyrektorzy szkół oraz nasza Asystentka Językowa Comeniusa z Niemiec Karin Hertl.
Na scenie wystąpili przedstawiciele róŜnych pokoleń:
- CHÓR MIESZANY LIRA z Rydułtów pod opieką Pani
Urszuli Matuszek
- CHÓR CECYLIA z Rydułtów pod dyrekcją Pani Donaty
Miłowskiej
- CHÓR MIESZANY IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO z Radlina pod opieką Pani Agnieszki Patalong
-Uczniowie GIMNAZJUM nr 1w Rydułtowach
-Uczniowie ZESPOŁU SZKÓŁ w Rydułtowach
- Uczniowie GIMNAZJUM w Pszowie
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-Uczniowie ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu
Śl.
-Uczniowie ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Pszowie
- Uczniowie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.
Noblistów Polskich w Rydułtowach
KaŜdy chór dał krótki koncert, następnie występowali uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Występy na
bardzo wysokim poziomie były niezwykle urozmaicone,
bardzo podobały się licznie zgromadzonej publiczności i były
nagradzane gromkimi brawami. Były tradycyjne kolędy polskie, które wszyscy znamy, ale równieŜ mniej znane pastorałki i piosenki boŜonarodzeniowe w róŜnych językach. Koncert
zakończyła nastrojowo Iga Pawlak kolędą „Cicha noc” zaśpiewaną w 5 językach, zapraszając publiczność do wspólnego kolędowania.
Imprezę
prowadzili
niezwykle
profesjonalnie
tegoroczni maturzyści z Liceum
na
Skalnej:
Grzegorz
Kózka i Tobiasz
Lepiarczyk.
Czas
poświąteczny
jest
dobrą
okazją, by
stworzyć
moŜliwości
współpracy
i zrozumienia między
pokoleniami
oraz promować udział
młodzieŜy
i osób starszych we wspólnych inicjatywach. Wspólne występy na scenie oraz śpiewanie kolęd i piosenek boŜonarodzeniowych
w róŜnych językach było wspaniałą okazją integracji środowiska lokalnego.
W imieniu społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach pragnę wyrazić podziękowanie pod adresem wszystkich, którzy zaangaŜowali się w
nasze wspólne przedsięwzięcie.
Małgorzata Piotrowska
nauczyciel LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
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DruŜyna UKS „Dwójka”), piłka noŜna (Rafał Mandrysz)

Rydułtowskie Wiktorie 2013

i sporty szybowcowe (Mateusz Siodłoczek). Spotkanie za26 lutego br. w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”

szczyciła swoją obecnością Radna Miasta Rydułtowy - Pa-

odbyło się doroczne spotkanie Burmistrza Miasta Rydułtowy

ni Barbara Wojciechowska, prezesi klubów sportowych, tre-

z najlepszymi sportowcami roku, podczas którego wręczane

nerzy i rodzice nagrodzonych sportowców. Burmistrz Miasta

były wyróŜnienia „Rydułtowskie Wiktorie”. WyróŜnienia te

Rydułtowy wręczył sportowcom wyróŜnienia w postaci statu-

przyznawane są na podstawie uchwały Rady Miasta Rydułto-

etek „Rydułtowskich Wiktorii”, a opiekunom (trenerom, pre-

wy nr 31.220.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regu-

zesom, rodzicom) list gratulacyjny z podziękowaniem za trud

laminu przyznawania WyróŜnień Burmistrza Miasta Rydułto-

i włoŜony wysiłek w pracę nad młodymi sportowcami. DuŜą

wy „Rydułtowskie Wiktorie” za osiągnięcia w dziedzinie

grupę wśród nagrodzonych stanowili pływacy w kategorii

sportu. W br. wpłynęło 46 wniosków o przyznanie tych wy-

masters.

róŜnień.

Sportowcy ci pokazali, iŜ wiek nie jest ograniczeniem w uzyCzterech sportowców otrzymało wyróŜnienia z inicjatywy

skiwaniu wysokich wyników.

własnej Burmistrza. Nagrody otrzymali sportowcy w takich

Część artystyczna spotkania

dziedzinach sportu jak: lekka atletyka (Martyna Polit, Sandra

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach. Wystąpiły gru-

Kuriata, Katarzyna Konofał, Paskal Antończyk, Piotr Słonka,

py taneczne Sempre, Sempre 2, Sempre D (prowadzone przez

Patryk Woźnica, Denis Antończyk, Bogdan Bojko, Sławo-

Panią Annę Skomorowską) oraz Klarnetki i Klarnetki Mini

mir Szurek), szachy (Agata Stebel, Olga Bilczewska, Paulina

(prowadzone przez Panią Aleksandrę Wolner).

Robakowska, Oliwia Samborksa, Kacper Bilczewski, Mikołaj

Wszystkim sportowcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy

Polczyk, Martin Rybka, Piotr śyliński, Kamil Piechota, Dru-

wysokich wyników i Ŝyczymy dalszych sukcesów.

została przygotowana przez

Ŝyna UKS „Ognisko”), pływanie (Zofia Adamczyk, Renata

Alina Styrnol

Macionczyk, Jerzy Ciecior, Tomasz śurczak, Jan Klapsia,

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Urzędu Miasta Rydułtowy

Rudolf Bugla, Sławomir Szurek), szermierka (Przemysław
Kotulski, Krzysztof Bezuch), kolarstwo (Dominika Ryś, Paulina śmijewska, Sandra Adamczyk, Wioleta Brzeziok, Zuzanna Ryś, Robert Gawlik, Sebastian Ryłko, Marcin Knesz, Przemysław Kotulski), triathlon (Sławomir Szurek), ju-jitsu
(Klaudia Chowaniec, Robert Chowaniec, Jakub Urbański),
sztuki

walki

(Michał

Krajewski,

Aleksander

Pluta,

Piotr Winkler), judo (Zuzanna Komarek, Tomasz Gwóźdź,
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Turniej piłkarski druŜyn rocznika 2004
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styczną muzyką, natomiast wręczający puchary i dyplomy -

inicjatywy członków Zarządu Związku Zawo-

Wiceprzewodniczący pan Piotr Smołka zaprosił wszystkich

dowego Górników w Polsce przy KWK Ryduł-

na

ko-

towy-ANNA z Przewodniczącym Arturem
Małuchem oraz znanym działaczem sporto-

wym Januszem Machnikiem 22 lutego 2014 r. w hali Klubu
Sportowego ,,Naprzód Rydułtowy” rozegrany został turniej
piłkarski druŜyn rocznika 2004. W turnieju wzięło udział
sześć druŜyn, a zwycięzcami okazali się młodzi piłkarze Klubu RKP-ROW Rybnik. Podczas zawodów wyróŜniono najlepszego zawodnika, którym został Michał Janosz z Klubu
RKP-ROW Rybnik, najlepszym bramkarzem okazał się Szymon Drabiniak z Akademii Piłkarskiej Jastrzębie, a królem
strzelców został Sebastian Melcer z KS ,,Naprzód RydułtoDRUśYNA
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lejne turnieje. PoniŜej przedstawiamy tabelkę turnieju.
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wy”.
W trakcie turnieju organizatorzy zapewnili uczestnikom
smaczne przekąski w postaci kiełbaski, soczku oraz słodyczy,

wymiana tłumików
PIASKOWANIE
spawanie
PROSTOWANIE malowanie

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

co spowodowało, Ŝe wszyscy zawodnicy zadeklarowali udział
w następnych rozgrywkach sportowych. Organizatorzy zadbali równieŜ o licznie zgromadzonych kibiców i rodziców
zawodników, częstując ich wyśmienitą kawą. Turniej
z „mikrofonem w ręku” rewelacyjnie prowadził pan Mirosław
Manderla, który przerwy pomiędzy meczami umilał fanta-

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

1

marca 2014 r. w Kobyli w miejscowym GOK-u odbyło się spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia „LYSKOR”. Celem tej imprezy było zapoznanie uczestników ze starym obrzędem „Pogrzebania
BASA”. „BAS” to największy instrument w kaŜdej kapeli
przygrywającej w czasie trwania karnawału. O zwyczaju
i jego oddziaływaniu na lokalną społeczność opowiedziała
prezes Stowarzyszenia „LYSKOR” p. Helena Serafin.
„Jak wiadomo karnawał to okres zabaw, tańców oraz dobrego

wyraził opinię po zimowym u nas pobycie: „w pewnej porze
roku – na wiosnę, chrześcijanie dostają wariacji i dopiero
jakiś proch sypany im na głowy leczy ich z tego”.
Ceremoniał „Pogrzebania BASA” przedstawiło KGW PstrąŜna. Panie z Koła co roku przedstawiają w róŜnych miejscowościach działania „LYSKOR”-u. W imprezie tej uczestniczyło
ponad 100 osób z róŜnych miejscowości. Byli takŜe zaproszeni goście z Gminy Jejkowice na czele z Wójtem, Przewodniczącym Rady Gminy i delegacją 3 pań z miejscowego KGW.
Wszyscy uczestnicy imprezy dobrze się bawili konsumując
Ŝur Ŝeniaty, sałatki śledziowe, jajeczne, Ŝur postny,
wodzianka i sałatki kartoflane.
Helena Serafin - Prezes Stowarzyszenia LYSKOR
i tłustego jedzenia. Jest on jednak ograniczony w czasie
i szybko się kończy. Ostatni dzień karnawału to „ostatki”.
Wypadają one we wtorek przed środą popielcową, która rozpoczyna Wielki Post. Dzień ten nazywamy jest „śledziem”,
gdyŜ od tego dnia (od godz. 2400) królować będzie ”śledź”
symbolizujący jałowe jedzenie, trwać to będzie aŜ do Wielkanocy. Zobaczycie państwo korowód przebierańców niosących
na barach największy instrument kapeli, czyli kontrabas.
W korowodzie zobaczycie Ŝałobników i płaczki, które

Klachy, kosmetyki i pląsy czyli Babski Comber
2014 !

wychwalały jego zalety i lamentowały nad koniecznością
jego pogrzebania na 40 dni. Skończą się bale do rana i obfite,
tłuste jedzenie oraz zapowiada się koniec „szalonych dni”.
Nadszedł czas rozmyślań nad upływającym czasem i na znak
pokuty w środę popielcową posypywano głowy popiołem.
Wiemy, Ŝe w okresie zabaw duŜo grzeszyliśmy i za to musimy „odpokutować” w trakcie trwania postu. Główne grzechy
tego okresu to „obŜarstwo i swawola wszelaka”.
W XVI w. w Polsce przebywał poseł sułtana Sulejmana i taką

3 marca 2014 r. o godz. 16.00 Świetlicą Środowiskową
w Nowej Wsi zawładnęły kobiety, a to za sprawą kolejnej,
piątej juŜ edycji Babskiego Combru organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem LYSKOR.
Na początek publiczność rozbawiły artystki z KGW PstrąŜna
oraz KGW Dzimierz, które przedstawiły skecz pn.
„Andrzejki”. Podczas imprezy nie zabrakło róŜnorodnych
konkursów z atrakcyjnymi nagrodami m.in.: konkurs gwary
śląskiej, czy konkurs na najlepszą gospodynię. Panie mogły
równieŜ skorzystać z porad kosmetyczki dotyczących sztuki
robienia makijaŜu na róŜne okazje. Tradycyjnie nie zabrakło
takŜe świątecznego kiermaszu, pełnego oryginalnych, ręcznie
robionych dekoracji Wielkanocnych. Spotkanie to dla ponad
setki uczestniczek było świetną zabawą w doborowym kobiecym towarzystwie.
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W świecie sztuki Krystiana Burdy. „...sztuka nie
moŜe być oderwana od człowieka...”
„Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie co
posiadacie”
To stare przysłowie co jakiś czas wraca do Rydułtów, jak kierunkowskaz i swoista „przypominajka”. Oczywiście Krystiana Burdy nie trzeba szukać, gdyŜ nigdy nie opuścił Rydułtów
na stałe, ale naleŜy przypomnieć Jego sylwetkę mieszkańcom.
Urodził się w 1935 roku w Rydułtowach. Pierwszych lekcji
rysunku i rzeŜby udzielał dwunastoletniemu chłopcu Ludwik
Konarzewski, załoŜyciel Państwowego Ogniska Plastycznego
w Rydułtowach. Talent pana Krystiana zawiódł Go w 1955
roku w progi Akademii Sztuk Pięknych na Wydział Rzeźby
w Warszawie. Śląski chłopak, wychowany w katolickiej rodzinie, w niewielkim mieście Rydułtowy, łaknący wiedzy
i kontaktów z światem wielkiej sztuki, odnalazł swoje miejsce
wśród studenckiej braci. I choć czas nie sprzyjał rozwojowi
indywidualnych talentów On znalazł swich mistrzów – profesorów Oskara Hansena i Jerzego Januszkiewicza - i z uporem dąŜył do celu. W trakcie studiów brał udział w tajnych
zajęciach z budownictwa sakralnego organizowanych przy
kościele akademickim św. Anny, które zaowocowały w 1959
roku budową instalacji Grobu BoŜego w wspomnianym kościele św. Anny. Na owe czasy instalacja była dowodem niezwykłej odwagi i buntu przeciwko zastanej rzeczywistości.
Przydeptana polska flaga stanowiła symbol czytelny dla
wszystkich oglądających Grób. Rzecz odbiła się szerokim
echem w kraju, mówiono o instalacji w radiu Wolna Europa,
a autorzy stali się persona non grata na Akademii. Skończyło
się stałym nadzorem bezpieki nad studentami. Pan Krystian
stracił stypendium w Danii. W roku 1961 z wyróŜnieniem
ukończył studia. Jego niesamowita praca dyplomowa wywołała kolejne poruszenie w gronie profesorów i znawców sztuki. „Droga do śelazowej Woli – studium czasoprzestrzeni”,
nowatorska w formie interpretacja tematu „pomnika dla Chopina w 150 rocznicę urodzin” sprowadziła na artystę tyleŜ
słów uznania co problemów. Powstał projekt pomnika-drogi
upamiętniający wielkiego kompozytora. Pomnik, który oglądać naleŜało z drogi, podczas jazdy samochodem do śelazowej Woli z wyliczoną wtedy prędkością 60 km na godzinę.
Całość dzieła Krystian Burda i Andrzej J. Wróblewski poparli
filmem dokumentującym projekt i podkreślającym rolę rytmu
drogi. To była istna rewolucja w sztuce zdominowanej przez
monumetalne i statyczne rzeźby. Muzyka Chopina oŜyła, klawisze grały w przestrzeni. Okazało się, Ŝe tak modna dziś
synergia sztuk znalazła odbicie w dziele zdolnego studenta.
Dzieła nigdy nie zrealizowano. Dopiero po 52 latach, w roku
2013 w śelazowej Woli odbyła się konferencja poświęcona
pracy dyplomowej artysty. Zrekonstruowano makietę pomnika, podkreślono jego niezwykłość i aktualność, przywrócono
Jego autorowi naleŜne Mu miejsce w polskiej historii sztuki.
Krystian Burda wrócił po studiach na Śląsk. Skupił się na tzw.
sztuce uŜytkowej. Pomogła dwuletnia praktyka studencka
w zakresie wzornictwa przemysłowego w Zakładach Artystyczno-Badawczych przy ASP w Warszawie pod kierunkiem
profesora Jerzego Sołtana. Rozpoczął pracę w Hucie Silesia
w Rybniku jako projektant wzornictwa przemysłowego. Nigdy nie traktował tej pracy jako zesłania ale jako źródło nowych, wielkich i wspaniałych moŜliwości by przybliŜyć sztukę Ŝyciu. Z Jego inicjatywy przeprowadzono pierwszą
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„konsultację społeczną” czyli ankietę na łamach „Kobiety
i Ŝycia”, w której Polacy wypowiadali się na temat garnków,
własnych potrzeb i preferencji. Artysta projektował nie tylko
garnki ale lodówki i całą promującą wyroby oprawę graficzną, kalendarze, a nawet stoiska z prezentacjami Huty
w czasie targów. Trzy razy projektował Muzeum Huty Silesia
ale... W roku 2000 Hutę zamknięto, a jej cały dorobek zniszczono i tak ponad dwustupięćdziesięcioletnia historia waŜnego dla Śląska zakładu została zapomniana. Pan Krystian, pracując w Hucie, wykorzystał moŜliwości artystyczne, jakie
dawało emalierstwo. Pracując nad poprawą błędów w wypalaniu opracował i zastosował do architektury technikę malarstwa na blasze stalowej emaliowanej i posłuŜył się nią w dziełach artystycznych projektując całe ściany obrazów w emalii
złoŜone z płytek 30x50 cm. Tworzył artystyczne elewacje
budynków. Do dziś zachowało się zaledwie kilka; w ośrodku
w Sąpłatach na Mazurach, w Zlatych Morawcach w Czechach
i na jednej ze ścian RCK „Feniks” w Rydułtowach oraz w
O.W. „Gwarek” w Ustroniu Morskim. Tworzył równieŜ rzeźbę sakralną. Jego dzieła moŜna oglądać m.in. na ołtarzach w
Górkach Śląskich, w kościele św. Jerzego w Rydułtowach czy
w kościele na Orłowcu. Całej Jego twórczości towarzyszą
słowa Jego profesora Oskara Hansena; „...Forma Otwarta to
kompozycje zmienne […] Sztuka w konwencji Formy Otwartej
polega na kształtowaniu przestrzeni poznawczej, rozumianej,
jako tło zmieniających się zdarzeń w Ŝyciu przyrody i człowieka”. Zawsze przekłada sztukę na ruch, czas
i przestrzeń, co znajduje odbicie w tytułach prac: „Ślady przestrzeni”, „Sześcian w przestrzeni”, „Dynamika”, „Struktura”,
„Narodziny nowego rytmu”, „Uczytelnianie rytmu” itp. W
kaŜdym swoim dziele dąŜy do upraszczania, syntezy, szukania środka, swoistego absolutu. Jego sztuka zawiera w sobie
matematyczną logikę i sprawdzalność ale równieŜ abstrakcyjną wyobraźnię zadawanych uniwersalnych pytań bez odpowiedzi. W 1977 roku napisał na swoim plakacie „Otaczający
współczesny świat, z którym stykam się co dzień, narzuca mi
w pewnym stopniu sposób rozwiązywania czytania formy
i koloru, wobec którego nie chciałbym pozostać obojętny.
Produkcja przemysłowa, standaryzacja, urbanistyka, komunikacja – to dziedziny, gdzie artysta powinien grać rolę porządkującą.” To właśnie stara się robić od lat. Jest członkiem
Związku Polskich Artystów Plastyków, utrzymuje kontakty
z europejskim światem sztuki, tworzy i wystawia swoje prace
na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Zna Go Europa
i Ameryka, Jego twórczość jest więc artystyczną wizytówką
swego rodzinnego miasta Rydułtowy i Śląska.
Z ogromną przyjemnością zapraszam w imieniu Burmistrz
miasta , Kornelii Newy i swoim własnym, mieszkańców Rydułtów i okolicy na wystawę pt. „Krystian Burda – portrety”,
która będzie miała miejsce w Rydułtowskim Centrum Kultury
„Feniks” w dniach 21 marca – 25 kwietnia 2014 roku. Wstęp
wolny.
Janina Chlebik-Turek
Dyrektor RCK „Feniks”

Zainteresowanych bezpłatnymi poradami
prawnymi z poza miasta Rydułtowy odsyłamy na
stronę internetową:
www.fopc.org.pl
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Tak mogłaby wyglądać Szarlota.

K

olejna, tegoroczna edycja festiwalu piosenki
„Niezapominajka”, poświęcona była Grzegorzowi
Ciechowskiemu, wybitnemu poecie polskiego
rocka. Do konkursu na scenie Rydułtowskiego
Centrum Kultury przystąpili: Patrycja Fojtzik z Piotrowic
Wielkich, Ewa Ganz – studentka Uniwersytetu Śląskiego,
Filip Konofał – Rydułtowik, czasowo mieszkający we Wrocławiu, Paweł Ramian z Gliwic, Hanna Warło z Rydułtów, Jan
Wójcicki z śor, Aleksander Zieleźny – z Pszowa, Rafał Kozik
z Rybnika, Sabina Niewiadomska z Gliwic oraz Joanna Przesmycka z Rydułtów.
Piosenkarzom
towarzyszył,
doskonale rozumiejący się muzycznie Zespół
akompaniujący
w składzie: Jakub Niemirski,
Bartosz Głombica, Karol Husak,
Marek
Ogonowski
i Piotr Tkaczyk.
Jury konkursowe
festiwalu
w
składzie:
Hanna Hołek,
Anna
Urbańczyk, Katarzyna
Wuwer, Beata
Mazurek i Roman Kuzior, dokonała trudnego wyboru laureatów tegorocznej
VI „Niezapominajki”. Laureatami zostali (w kolejności
miejsc) - Rafał Kozik (1), Paweł Ramian (2), Sabina Niewiadomska (3) którym wręczono nagrody. Ponadto jury konkursu wyróŜniło Ewę Ganz. Organizatorem kolejnej – VI-tej
edycji „Niezapominajka” było Liceum Ogólnokształcące im.
Noblistów Polskich w Rydułtowach, zaś współorganizatorami
byli: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., Urząd Miasta
Rydułtowy oraz Szkoła Muzyczna I stopnia im. Pawła Świętego w Rydułtowach. Nad organizacją i koordynacją festiwalu
pieczę sprawowali: Katarzyna Konofał, Przemysław Grzybek,
Anna Urbańczyk, Joanna śmudziak, Joanna Kowalska, Krystyna Osińska – Francuz oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. Konkurs zapowiadali: Miłosz Bugla i Grzegorz Kózka - uczniowie
liceum.
Jerzy Majer

RYDUŁTOWY. 6 marca w Rydułtowach odbyła się na konferencji rozpoczynająca konkurs na projekt zagospodarowania
rydułtowskiej hałdy pod nazwą Szarlota Pik. W czasie konferencji absolwenci Politechniki Śląskiej przedstawili swoje
pomysły zagospodarowania obiektu. Autorką jednego z projektów jest pochodząca z Olzy Anna Jabłońska. Jej koncepcja
„Kretowisko” zakłada m.in. stworzenie na hałdzie kompleksu
muzealno-naukowego. – Hałda Szarlota ma niezwykły potencjał, który naleŜy wykorzystać i który jest szansą na poprawę
jakości Ŝycia mieszkańców, przyspieszenie rozwoju ekonomicznego oraz stworzenie dogodnych warunków dla turystyki,
a co za tym idzie – nowych miejsc pracy. Nowo powstała
przestrzeń ma być ogólnodostępną atrakcją i katalizatorem
w rozwoju miasta – mówiła o koncepcji Anna Jabłońska.
Cztery strefy. Projekt zakłada podział zwałowiska na cztery
strefy funkcjonalne. KaŜda ze stref ma inny charakter uzaleŜniony od ukształtowania terenu i indywidualnych aspektów,
które narzucają konkretną funkcję na danym obszarze.
Wszystkie strefy oplata wokół pas parkingów oraz droga, którą moŜna objechać całą hałdę dookoła. Wewnątrz strefy znajdują się juŜ tylko ścieŜki piesze i rowerowe oraz system ścieŜek edukacyjnych.
Obiekt pod ziemią. Koncepcja zakłada teŜ stworzenie obiektu
o charakterze edukacyjnym. – Pomysł stworzenia muzeum
górnictwa nasuwa się sam, z powodu bogatej tradycji i historii
górnictwa w mieście. Rozwój technologiczny związany z eksploatacją węgla spowodował powstanie wielu ciekawych maszyn i urządzeń, które moŜna byłoby tam podziwiać – podkreśla autorka. Centrum nauki natomiast miałoby przybliŜyć
zwiedzających do nowinek technologicznych naszych czasów.
– Inspiracją do stworzenia podziemnego budynku stało się
wydobycie węgla i tunele. ZałoŜeniem projektu było nie konkurowanie z kontekstem i zastaną formą hałdy, dlatego obiekt
całkowicie ulokowany jest pod ziemią. W obiekcie zastosowana specjalną konstrukcję podwójnych ścian. Zewnętrzna to
ściana oporowa, która zabezpiecza skarpy przed osunięciem.
Jest to samodzielny element, wewnątrz którego umieszczono
budynek właściwy składający się z modułów 9x9m – dodała.
Pragnę dodać, Ŝe organizacja Konferencji była doskonała.
Wystąpili świetni prelegenci a wszystkie projekty przedstawione przez młodzieŜ uniwersytecką i młodych architektów
zaskakiwały śmiałą wizją wykorzystania bryły „Szarlota”. Są
to jednak wizje przekraczające moŜliwości finansowe miasta i
do zrealizowania praktycznie po zakończeniu eksploatacji
węgla przez Kopalnie Rydułtowy. Ale kto wie, moŜe i takie
marzenia zaproponowane przez młodzieŜ się spełnią!
H.M
Zdjęcia na stronie 22.
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„Czerwony Kapturek”
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Zjazd Krystyn!

Przedszkolaki i Personel Przedszkola nr 4 im. Jana
Brzechwy w Rydułtowach występowali na scenie w
Rydułtowskim Centrum Kultury przedstawiając
„Czerwonego Kapturka”.

Od Redakcji
Występ przedszkolaków był prawdziwą rewelacją.
Podkreśliła to teŜ pani Burmistrz a miarą zainteresowania był fakt, Ŝe sala RCK „Feniks” była wypełniona całkowicie tak Ŝe nawet wielu Dziadków i Babć
siedziało na dostawionych krzesłach a nawet na
schodach. Nasze gratulacje!
H. Machnik

Nowy
sklep
LEWIATAN
w
Rydułtowach
Rydu towach
Właścicielka KARASEK MARIA
SKLEP CZYNNY W GODZINACH
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 7-21
SOBOTA 7-19
NIEDZIELA 10-18

ZAPRASZAMY!

Krystyny Śląskie na kolejnym spotkaniu. Na dolnym
zdjęciu nasza dynamiczna Krystyna Garbas.

Najserdeczniejsze Ŝyczenia urodzinowe dla
Solenizantów z miesiąca kwietnia!
Krystyna Widera
Andrzej Zając
Danuta Nowak
Alicja Kołodziej
Lucjan Mrozek
Jolanta Otawa
Katarzyna Paprotny
Franciszek Paprotny
Leszek Adamczyk
Krystyna Paszenda
Cecylia Madejska
BoŜena Konieczny—Freund
Jerzy Klimanek
Andrzej Połomski
Jerzy Piechulek
Zbigniew Wycisk

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka”
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Koncepcja zagospodarowania naszej hołdy Szarlota

Na 1 zdjęciu europoseł Migalski, spotkanie z śląską grupą w parlamencie, na 2 zdjęciu prezes TMR-u przed łukiem tryumfalnym w Brukseli, 3 zdjęcie wystawa oświęcimska, 4 zdjęcie cała grupa śląska w parlamencie w Brukseli

KLUKA 339/1 Kwiecień 2014

Reklamy

23

44-370 Pszów,
ul. Pszowska 545
czynne:
pn.-pt. 8.00 – 16.00
kom. 604 379 530, 604 379
380
tel. 32 733 55 03
e-mail: biuro@bsformat.pl

BIURO RACHUNKOWE
1. roczne zeznania podatkowe, rozliczenia VAT
2. prowadzenie:
• pełnej księgowości
• ksiąŜka przychodów i rozchodów
• ewidencja przychodów dla ryczałtowców
• usługi w zakresie kadr i płac
• rozliczenia ZUS
• obsługa firm pod względem BHP
3. kompleksowa obsługa osób prawnych, osób fizycznych, stowarzyszeń, fundacji oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych.

SŁAWOMIR WATOŁA
Rydułtowy, ul Plebiscytowa 15
tel. 457 87 01, 692 421 492

* realizacja recept
* szybkie terminy
* gabinet okulistyczny
* sprzedaŜ i aplikacja soczewek kontaktowych
* Szkła okularowe renomowanych firm
*10% rabatu na soczewki firmy HOYA
Posiadamy nowoczesny sprzęt diagnostyczny!

LEK. MED. MAGDALENA WOJTASZEKPAWLIK
Wtorek, Sobota od 09:00
(na zapisy)
Piątek 15:00
(bez zapisu)

LEK. MED. WOJCIECH SZAREK
Środa od 15:00 do 17:00
(bez zapisów)
Sobota od 9:00
( na zapisy)
Bezpłatne badania wzroku i dobór

Kupon Rabatowy !
10% Rabatu przy zakupie okularów. Wystarczy
okazać wydanie „Kluki” z tym ogłoszeniem.

BANK SPÓŁDZIELCZY
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Filia Rydułtowy
Ofiar Terroru 27
tel 324577291,324578533
• Rachunki ROR
• Rachunki dla firm
• Bezpłatne rachunki pomocnicze na potrzeby projektów
• Rachunki oszczędnościowe i lokaty
• Międzynarodowe karty płatnicze
• Ponad 4000 bezpłatnych bankomatów
w całej Polsce
• Kredyty na zakup kolektorów słonecznych
z dofinansowaniem NFOŚiGW
• Kredyty konsumenckie oraz na działalność
gospodarczą i rolniczą

www.bswodzislaw.pl
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