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Anna Piątek z domu 

Ryszka urodziła sie w 

Rydułtowach 25 sierpnia 

1925 roku jak szóste 

dziecko Florentyny i Jana 

Ryszków. Razem z nią na 

świat przyszedł braciszek. 

Dzieciom nadano imiona 

rodziców Matki Boskiej 

Anna i Joachim. Niestety 

brat zmarł niedługo po 

porodzie. Ukończyła 

szkołę podstawową w 

przededniu wojny, co 

uniemożliwiło jej jaką-

kolwiek dalszą naukę. Od 1941 roku przebywała na przymuso-

wych robotach w Kudowie. Pracowała tam w hotelu, głównie 

jako pomoc kuchenna. Po wojnie wyszła za mąż i prowadziła 

dom. Zmarła 2 kwietnia 2019 roku. 

Kuchnia mojej mamy, a więc i mojego dzieciństwa oparta była 

na zupach. Latem była to głównie zupa jarzynowa. Moja mama 

w każdy dzień targowy chodziła na targ i robiła warzywne zaku-

py. Gotowało się z nich zupę na dwa dni, czasem dodawano do 

niej grzaną kiełbasę a najczęściej łyżkę masła. Zimą jedliśmy 

zupy zabielane, pomidorową, buraczkową, ogórkową i moją 

ulubioną fasolową. Zimą jedliśmy też dużo kiszonego żuru. Jego 

zakwas przygotowywała siostra mojej mamy, ciocia Truda, któ-

ra gotowym zakwasem obdzielała całą rodzinę. Kiszony żur był 

typowym piątkowym daniem. Piątkowym specjałem były też 

śliszki, zupełnie już zapomniane danie. Na specjalne okazje ma-

ma piekła sernik wiedeński z rodzynkami i robiła ajerkoniak. 

 

Kuchnia mojej mamy była bardzo oszczędna. Nic nie mogło się 

zmarnować, każdy produkt spożywczy, czy otrzymane od sąsia-

dów owoce czy posuszony chleb musiał być zagospodarowany. 

Nigdy nic nie zostało wyrzucone. 

 
Zupa fasolowa 
 
Składniki: 
1/2 kg brązowej fasoli 
śmietana i mąka 
Sól 
Przygotowanie: 
Fasolę moczyć przez noc, ugotować do miekkości, posolić, za-
gęścić śmietaną z mąką 

 

Śliszki 
 
Składniki: 
1 jajko  
1 łyżka cukru 
 1/2 kg twarogu 
trochę mąki 
 
Przygotowanie: 
Twaróg rozgnieść widelcem, dodać jajko, cukier, mąkę wmie-
szać. Kłaść łyżką na gotującą się, lekko osoloną wodę. Polać 
masłem i posypać cukrem. 

Sernik wiedeński mojej mamy 
 
Składniki: 
1/2 kg dobrego sera 
1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej 
1 szklanka cukru 
6 łyżek masła 
4 jajka 
rodzynki 
skórka z cytryny 
 
Przygotowanie: 
Ser przepuścić dwa razy przez maszynkę, dodać żółtka utarte z 
cukrem, stopione masło rodzynki i startą skórkę cytrynową, na 
koniec pianę z białek. Piec 45 minut. 

Ajerkoniak 
 
Składniki: 
5 żółtek 
2 łyżki masła 
2 szklanki cukru pudru 
1/2 litra wódki  
 
Przygotowanie: 
Żółtka, masło i cukier utrzeć razem. Powoli dolewać wódki. 

 

 

 

 

 

! 

Kuchnia mojej mamy  -   
Anny Piątek z domu Ryszka 
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Jeśli chcesz schudnąć po świę-
tach lub wakacjach, ustaw 
sobie realistyczne cele. Pamię-
taj przy tym, aby nie polegać 
wyłącznie na efektach 
„cudownych diet”, ponieważ 
mają one tendencję do wywo-
ływania efektu jojo. Idealnym 
rozwiązaniem jest po prostu 
zmiana sposobu, w jaki patrzysz na jedzenie. 
Święta miną, a jedną z trwałych ich konsekwencji mogą być te dodat-
kowe kilogramy, które uzyskujesz każdego roku po tym, jak przesa-
dzisz nieco ze świątecznym jedzeniem i piciem. I wtedy zaczyna się 
szukanie rozwiązań, które pomogą Ci schudnąć po świętach. 
�a szczęście całe to z pozoru skomplikowane zadanie jest tak na-
prawdę dosyć proste. Wszystko po prostu rozbija o wiedzę, jak się do 
tego zabrać, żeby odchudzanie miało sens. 
Jeśli chcesz schudnąć po świętach lub wakacjach, to przede wszyst-
kim ustaw sobie realistyczne cele. Pamiętaj przy tym, aby nie polegać 
wyłącznie na efektach „cudownych diet”, ponieważ mają one tenden-
cję do wywoływania efektu jojo. Idealnym rozwiązaniem jest po pro-
stu zmiana sposobu, w jaki patrzysz na jedzenie. 
W naszym dzisiejszym artykule zaprezentujemy Ci siedem przyda-
nych wskazówek i porad, które pomogą Ci schudnąć po świętach. A 
wszystko bez potrzeby ponoszenia wyrzeczeń, poświęceń i ciągłego 
głodu. Zapraszamy do lektury! 
Jak schudnąć po świętach? Przede wszystkim zachować zdrowy roz-
sądek 
Cudowne diety nie są dobrym wyborem, jeśli chcesz schudnąć po 
świętach w zdrowy sposób i uniknąć jednocześnie efektu jojo. 
�ajważniejszą jednak rzeczą w drodze do sukcesu jest zmiana nie-
których nawyków i chwilowe wyeliminowanie niektórych pokarmów 
z diety. Dobra postawa, motywacja i wytrwałość są jednak kluczowy-
mi elementami składającymi się na pożądany efekt końcowy. 
�iektóre modne obecnie diety są jedynie procesami pozwalającymi 
na zwykłe oczyszczenie organizmu. Można je przeprowadzić przez 
jeden dzień lub też dwa, aby przywrócić równowagę funkcjonowania 
układu pokarmowego po nadmiernym popuszczeniu sobie pasa przez 
święta. 
�ajbardziej jednak skuteczną opcją odchudzania jest wybór długo-
terminowej, zrównoważonej diety odchudzającej. 

Siedem wskazówek dotyczących utraty wagi 
 
1. �ie śpiesz się. Odchudzanie się jest procesem długotrwałym. Nie mu-
sisz mieć obsesji na punkcie schudnięcia do wymarzonej przez siebie 
wagi w ciągu jednego tygodnia. I tak w większości wypadków będzie to 
zupełnie nierealnym zadaniem. Ważne jest natomiast to, aby przyzwy-
czaić się do pracowania nad zmniejszeniem masy swojego ciała każdego 
kolejnego dnia. Kiedy nagle zaczynasz tracisz na wadze, Twoje ciało 
wchodzi natychmiastowo tryb przetrwania, który prowadzi do przyśpie-
szonego gromadzenia się zapasów tłuszczu i wielu innych problemów 
fizjologicznych, takich jak zmęczenie i drażliwość. Zaplanuj sobie okres 
trwający od jednego do trzech miesięcy, w trakcie którego będziesz 
chciała schudnąć po świętach. Po jego upływie i pilnowaniu odpowied-
niego trybu życia oraz odżywiania się z pewnością uzyskasz pożądane 
wyniki. Zaletą tego rozwiązania jest to, że będziesz mieć więcej energii i 
jednocześnie pozytywnego nastroju każdego kolejnego dnia. 
2. Ustaw sobie realistyczny cel 
Ustaw sobie realistyczny cel i unikaj spoglądania na wskaźniki Twojej 
wagi każdego dnia. Istnieje wiele czynników, które wpływają na masę 
ciała. Może się ona wahać zarówno w górę, jak i lub w dół. Czynniki te 
to na przykład zjawisko zatrzymania płynów w organizmie lub zmiana  

 
 
 
masy mięśniowej. Z tego też powodu nie powinnaś mieć obsesji na punk-
cie kontrolowania swojej wagi każdego dnia. Ważne jest, abyś trzymała  
się wyznaczonego sobie celu długoterminowego. Musi on być takim, 
który Twoim zdaniem sprawi, że poczujesz się dobrze po jego osiągnię-
ciu. 
3. Skoncentruj się na kolacji 
Głównym posiłkiem, na który należy zwrócić uwagę podczas odchudza-
nia się, jest kolacja. Jej znaczenie bierze się stąd, że zazwyczaj zapewnia  
ona dostawy energii i kalorii, których prawdopodobnie nie wykorzystasz. 
Te kalorie, których się nie zużywa, zamieniają się zazwyczaj w rezerwy  
tłuszczu. A jeśli chcesz schudnąć po świętach, to nie chcesz tego efektu, 
nieprawdaż?  
W przeciwieństwie do śniadania i obiadu, kiedy to powinnaś jeść zdrow-
sze, pożywne produkty spożywcze, na kolację należy wybrać lekkie i 
lekkostrawne potrawy i jeść je wieczorem lub w nocy. 
Węglowodany są zalecane w ciągu dnia. Ale już na przykład wieczorem 
powinnaś zjadać świeże warzywa i porcję chudego białka. 
4. Utwórz sobie trzy listy produktów spożywczych 
Przed rozpoczęciem swojej diety poświęć trochę czasu na przygotowanie 
sobie trzech list produktów spożywczych. Są one następujące: 
Zielona lista: zdrowe produkty spożywcze, które możesz jeść codzien-
nie. Obejmuje to między innymi warzywa, owoce, rośliny strączkowe, 
produkty pełnoziarniste, orzechy z drzew orzechowych i nasiona, jaja 
kurze, ryby i drób. 
Żółta lista: produkty spożywcze, które możesz jeść kilka razy w tygo-
dniu. Są to mięso czerwone, produkty mleczne i nabiał, soki pakowane w 
kartony i produkty z mąki pełnoziarnistej. 
Czerwona lista: produkty spożywcze, których powinnaś unikać za 
wszelką cenę. Lista ta obejmuje między innymi wszelkie produkty sma-
żone, a także ciasta, słodycze, lody, napoje gazowane, produkty z mąki 
rafinowanej, wszelkiego rodzaju mrożonki, śmietanę itp. 
Listy te powinny być spersonalizowane w oparciu o to, co już jesz, aby 
ułatwić sobie lepsze wybory swojego codziennego menu. Spróbuj po 
prostu umieścić je na swojej lodówce, żeby mieć do nich na bieżąco do-
stęp. Jednym ze sposobów unikania produktów spożywczych znajdują-
cych się na czerwonej liście jest po prostu unikanie kupowania ich. Nie 
mając ich w lodówce, nie będziesz mieć nawet okazji do ulegnięcia po-
kusie. 
5. Dokładnie przeżuwaj każdy kęs 
To jest naprawdę aż tak proste. Kiedy starannie przeżuwasz każdy kawa-
łek pożywienia, pozwala Ci to cieszyć się większą ilością jedzenia, uła-
twia dobre trawienie, pomaga wchłonąć więcej składników odżywczych 
z jedzenia i sprawia, że szybciej poczujesz się syta. 
Jest to najłatwiejsza rada do zastosowania w praktyce. A jednocześnie 
jest czymś, co przeważająca większość ludzi najzwyczajniej w świecie 
lekceważy. 
6. Pij wodę pomiędzy posiłkami, aby szybko schudnąć po świętach 
Picie wody przez cały dzień i pomiędzy posiłkami przyspiesza procesy 
metaboliczne i ułatwia odchudzanie się. Poprawia także funkcjonowanie 
Twojego układu pokarmowego. A jednocześnie eliminuje toksyny z or-
ganizmu i nadmiar płynów oraz pomaga jeść mniej bez uczucia głodu. 
7. Wybierz mądrze uprawiane przez siebie ćwiczenia fizyczne 
Jednym z najlepszych sposobów korzystania z ćwiczeń fizycznych tak, 
aby szybko i sprawnie schudnąć po świętach, nie jest spędzanie wielu 
godzin na siłowni. Zamiast tego spróbuj przerzucić się na trening inter-
wałowy. Oznacza to, że krótkie okresy ćwiczeń o średniej intensywności 
są przeplatane z przerwami na odpoczynek. A cały proces powtarza się 
kilka razy w ciągu dnia. Pozwala to na tonowanie ciała i spalanie tłusz-
czu, w oparciu o dwie do trzech 30-minutowych sesji tygodniowo. A w 
efekcie uda Ci się schudnąć po świętach szybko i sprawnie. Wystarczy 
tylko odrobina samozaparcia i solidności w przestrzeganiu powyższych 
zaleceń.  
 
https://krokdozdrowia.com/jak-schudnac-po-swietach-7-porad/ 

Jak schudnąć po świętach:  

7 prostych porad 
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Bajki zwierzęce 
 
 

Gąsior, kogut, kaczor, baran, kocur i koń wypę-
dzają – zbójników 
 
 W Jarowniowie miał jeden chłop gąsiora, a ten gąsior 
chodził dycki do sąsiada do zegrody na  sałat. Ten sąsiad idzie 
raz do niego i prawi mu: 
 - Jak ty twojego gąsiora nie zawrzesz, to ci go chycim i 
zaniosę do fojta. 
 Na drugi dzień po połedniu, zaś przyszedł gąsior na ten 
sałat. Mój miły sąsiad wyjdzie na dwór do zegrody i widzi, iże 
zaś tam ten gąsior jest. Chycił gąsiora, wraził do miecha i idzie 
do fojta.. Rozpowiedział to fojtowi a prawił ten fojt: 
 - To musime tego, czyj ten gąsior jest, powołać. 
 Szedł służebnik do tego chłopa, a jak ten chłop przyszedł 
do izby, tak chciał fojt tego gąsiora ukazać. Otworzy miech, 
gąsior wyleci, rżnął do okna i gąsiora nie było. 
 I szedł taki smutny ten gąsior po wsi. Potkał go kokot a 
prawi: 
 - Ty, kaj to idziesz? 
 - Ja idę do wandru. 
 Prawi ten kokot: 
 - Braciszku, możę iść z tobą, bo mnie też gospodarz wy-
gnał, bożech dwa razy u sąsiada nocował. 
 - No, to pódzieme społem. 
 Idą kąsek dalej, a trefią tam kaczora. Ten kaczor prawi: 
 - Kaj to idziecie? 
 - Do wandru. 
 - Możę iść z wama? 
 - Możesz. 
 Idą kąsek dalej, potkał ich tam baran a prawi: 
 - Kajż to idziecie, bratkowie? 
 - Do wandru. 
 - Możę iść z wama? 
 - Możesz. 
 A prawił mu gąsior: 
 - Ty skróś czego idziesz precz? 
 - Mie chciał mój gospodarz teraz na zimę ostrzygać, ta-
kech uciekł. 
 Idą potem kąsek za wieś, tu idzie kocur cały potrzeskany. 
Prawi mu gąsior: 
 - Ciebie co, iżeś taki smutny? 
 Prawi ten kocur: 
 - Jach tam był gospodarzowi na kiełbasach, tak mi wyrze-
zał, a ja uciekł. A to ja też pójdę z wama. 
 - Możesz – prawi gąsior. 
 Szli potem kąsek za wieś, tam leży koń na pastwisku, a 
prawi im: 
 - Możę iść z wama? 

 - Możesz. 
 A prawi gąsior: 
 - Ty skroś czego tu leżysz? 
 - Mie gospodarz wygnał, iże teraz na starość nie możę 
robić. 
 - No, to pójdźmy wszyscy do kupy. 
 I przyszli do takiego wielkiego lasa. Prawi gąsior: 
 - Teraz musime hledzieć, kaj jakie światło je? Ty kocurze 
wleź na sosnę i obezdrzyj, jeli kaj tam jakie światło nie jest. 
 Wlazł na wierch a wrzeszczy: 
 - Już my są dobrzy, bo ja już wiem, kaj jakie światło je. 
 Zlazł na dół a szli. Przydą ku jednej chałupce, tam ich 
siedzi dwanast zbójników za stołem. Prawi gąsior: 
 - Jakoż tych z tej chałupki by wygnać? 
 Wlezie kokot na palenicę a wrzeszczy: 
 - Kikiriku! Dajcie mi na moję nóżkę, nie zostanie wam 
tam, jak wpadniemy wszyscy, ani troszkę! 
 Prawił jeden zbójnik: 
 - Bratowie, słyszeliście? 
 A majster prawi: 
 - Jedzcie, bo tu nie ma żadnego. 
 Wrzeszczy po drugie ten kokot: 
 - Kikiriku! Dajcie mi na moję nóżkę, nie zostanie wam 
tam na talerzu ani troszkę! 
 Ci zbójnicy się wylękli i uciekli. Ci tam wleźli, a gąsior 
prawi: 
 - Teraz, bratkowie, se tu pojeme trochę, a potem się po-
rychtujemy. Ty baran – ty do pieca; kocur – ty do popiołu; kokot 
– ty na okno; koń – ty na gnój; a ja se stanę do sieni, a jak kto 
przyjdzie, to się biereme wszyscy i wyrzeżeme (wyrzezać  -  
obić, zbić, wyrzucić) mu. 
 Nie trwało długo, przydzie jeden zbójnik, wlezie do izby. 
Wzion zapałki a idzie do pieca. A baranowi tak się oczy błysz-
czały, że żgnął go tą zapałką do oka. Baran wyskoczy, a weźnie 
go bóść. Zebrali się wszyscy, a kokot skoczył na głowę i wydłu-
bał mu oko. Potem ten zbójnik chciał uciec. Leci po gnoju, koń 
go rżnął zadnią nogą, aż się zaraz wywrócił. Przydzie ku tym 
zbójnikom, poskarżył im to wszycko: 
 - Bratkowie, nie chodźcie tam, bo tam bardzo straszy. 
 I ci zbójnicy rozeszli się na wszyckie strony. A ci w cha-
łupce, jak nie mieli co żrać, tak wygrumili się precz i leżeli w 
lesie na noc. Baran leżał przed kocurem, szmernoł ogonkiem, a 
kocur mu go ugryzł, bo myślał, że to mysz. Na drugi dzień pra-
wił gąsior: 
 -Ja toż polecę z tymi dziwokimi (dziwokie  -  dzikie) gę-
siami. 
 Baran poszedł do jednej chałupy i tam został. Tak się 
poroztrząsali wszyscy, że się ani do dziśka wszyscy do kupy nie 
widzieli. 
 
Liszka i wilk 
 
 Jeden wilk szedł ku liszce raz a porządzali se (porządzać 
Se  rozmawiać sobie) o człowieku, jak człowiek mocny je. A 
prawi ten wilk: 
 - To by ja chciał też jednego człowieka widzieć. 
 Prawi mu liszka: 

Podania 

Lucjan Malinowski, autor zbioru, którego fragmenty prezentujemy wybierając się w 1869 roku w słynną podróż etnograficzną na 
Śląsk poruszał się śladami Józefa Lompy. Byłoby wspaniale, gdyby pamięć o tym wspaniałym Ślązaku nie zaginęła!  
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 - Przyjdź zajtra wczas rano ku mnie, to ja ci jednego po-
każę, mój miły. 
 Wilk zebrał się wczas rano na drugi dzień i szedł ku tej 
liszce, kaj tam ona mieszkała. Bardzo się zradowała, jak go uwi-
działa; prawi: 
 - Pódź, pójdziemy na jedno miejsce, kaj dycki jeden czło-
wiek chodzi. 
 A wtem szedł taki stary wojak. Pytał się wilk: 
 - Jest to jeden człowiek? 
 Liszka prawi: 
 - To był raz człowiekiem. 
 Nie trwa długo, szedł jeden synek do szkoły. Prawi ten 
wilk: 
 - Jest to człowiek? 
 Prawi mu liszka: 
 - To dzieprem będzie człowiek z niego. 
 Potem za trochę idzie myśliwiec. Ma na grzbiecie 
(podwójną) flintę i (sidła) na boku wisieć. Prawi: 
 - Szkoda, iż nie mam kulki naładowanej, ale to nie szko-
dzi nic. 
 Prawi wilk ku liszce: 
 - jest to człowiek? 
 Liszka prawi ku niemu fałszywie: 
 - To jest człowiek, na tego musisz iść, ale ja ucieczę do 
mojej dziury. 
 A wilk się dał na tego człowieka. 
 Mój miły myśliwiec wziął flintę a strzelił mu do pysku. A 
mój miły wilk nie dał nic na to przyjść, jeny szedł na niego. Tak 
strzelił tą drugą rurką, ale wilk zaszedł na niego. Tak wziął mój 
miły myśliwiec (sidła) z boku i wyrzezał mu tak długo, aż ten 
wilk od niego uciekł. Potem poszedł ku liszce a prawił jej: 
 - Tyś mi wszycko nie poskarżyła o nim. Naprzód, jakech 
przyszedł ku niemu, to wziął taki kij z grzbieta, dmuchnął do 
niego, to mi wleciało coś do pysku. To mie bardzo łechtało. Po-
tem dmuchnął jeszcze raz, toch ja myślał, iże grzmi, a w oczach 
to tak, jakby się było błyskało. Nie było dość ale na tym. Wyjął 
z jego nagich piersi jedno żebro a to mie prał, ażech musiał 
uciec od niego. 
 Liszczyczka wyśmiała go a uciekła do swojej dziury, a 
wilk szedł z postrzelonym pyskiem, z hańbą do swojej dziury. 
 
 
O starym psie i starym koniu 
 
 Toż był jeden stary pies, co był u pana, ale potem już ten 
pies był stary, już nie mógł wiela robić. Ten pan był we wojnie, 
tak miał konia. I tak ten koń też już nie mógł wiela robić, bo był 
stary już. Tak tego konia puścili. Powiedział ten pan: 
 - Puśćcie go, a niech się żywi, jak może. 
 A tego psa, co ten pan miał, też posłali precz. I tak obad-
wa, ten koń i ten pies, wyszli i zeszli się społem. A ten koń po-
wiadał psu: 
 - Każ ty idziesz? 
 Pies powiadał: 
 - Ja teraz się muszę żywić sam. Pokach był młody, toch 
mojemu panu chytał zające, nosiłech mu, ale teraz nie mogę. 
 A koń powiadał temu psu: 
 - Pokach ja był młody, toch był we wojnie z moim pa-
nem, i też ze zajęciach (zajęcie  -  niewola) uciekł z nim, ale 
teraz już biegać nie możę, tak mnie posłał precz. 
 I tak koń patrzył, kaj jaki trawnik a żywił się. A ten pies 

zeszedł się z jednym wilkiem. Tak ten wilk padał temu psu: 
 - Coś ty jest za rzemieślnik? 
 A pies powiadał: 
 - Jach jest szewc. 
 A ten wilk psu powiadał: 
 - Dyś ty jest szewc, to byś mi mógł uszyć buty. 
 Pies powiadał wilkowi: 
 - To musisz przynieść jałowicę, to ci uszyję buty. 
 Wilk mu przyniósł tę jałowicę i pies żrał, aż zeżrał całą. I 
wilk przyszedł ku niemu, jesi już te buty są uszyte. Pies powia-
da, iże są uszyte, jeny jeszcze trzeba wieprza, co ich namaże. 
Wilk mu tego wieprza przyniósł i pies zaś żrał tego wieprza, aż 
całego zeżrał. A był tam dół, co był wielki pień wykopany, a toż 
on do tego dołu – ten pies – srał poty. No, poty przyszedł ten 
wilk, jeśli buty już namazane są. Tak mu ten pies powiadał: 
 - Idź, a teraz ich obuj. 
 I wilk wlazł do tego dołu i tak te buty obuł. I szewc – ten 
pies – powiadał mu, iże ma po rosie nie chodzić w nich. I wilko-
wi się bardzo podobały te buty, bo były bardzo świecące. 
 I tak jeden raz się temu wilkowi przydało: robili gon w 
lesie i trefiło mu się przez jedno bagno uciekać i ten te buty stra-
cił poty w tym bagnie. 
 
 
Wilk pragnie ludzkiego mięsa 
 
 Jednemu wilkowi się bardzo zachciowało człowieczego 
mięsa i prosił Pana Boga, coby mu jednego człowieka darował. 
Pan Bóg mu powiedział: 
 - Tego człowieka, który na ostatku do kościoła pójdzie, to 
go możesz zeżreć. 
 W niedzielę rano szedł wilk na wielą drogę, siadł do przy-
kopa i czekał skoro pódzie kto na ostatku do kościoła. Ludzie 
szli bardzo długo i już nie mógł dotrwać. Szli to dwa, to trze i 
cała kupa, aleć potem niedługo szedł jeden człowiek, a już nie 
było żadnego widać. Wylazł do niego wilk i rzekł mu: 
 - Człowieku, tyś mój bo mi cię Pan Bóg darował, iż cię 
mogę zeżreć. 
 Rzekł mu człowiek: 
 - Wilczku, proszę cię, daj se jeszcze ręce i gębę w tej rze-
ce umyć, obcych ci lepiej smakował. 
 Wilk mu dozwolił. Szedł człowiek i umył sobie ręce i 
gębę, a po kryjomu urżnął sobie mocny i ruby kij, i wraził go 
pod swój (płaszcz), szedł do wilka i rzekł mu: 
 - Wilczku, proszę cię, daj mi ręce i gębę otrzeć we twój 
ogon, obcych ci lepiej smakował. 
 Wilk mu to dozwolił i ocierał sobie ręce, i poowijał ogon 
na jedną rękę, aż do dupy. I wysunął potem kij i wziął bić wilka. 
Wilk wziął wrzeszczeć, iż mu miał darować, iż go nie zeżre, ale 
on go nie popuścił, aż go zabił. Tak się zachciałkowi na końcu 
stanie. 

 
 
Źródło: „Powieści ludu na Śląsku” Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1953.   

c.d.n  
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Referat Inwestycji  
 

1. PRZEBUDOWA ULICY OFIAR TERRORU �A ODCI�KU 
OD �R 85 DO �R 91 

Wykonawca robót prowadzi roboty związane z budową kanalizacji desz-
czowej i kanalizacji sanitarnej. Wykonano około 50 mb kanalizacji sanitar-
nej Ø 200 mm oraz 90 mb  kanalizacji deszczowej Ø 315 mm. Prowadzone 
są roboty ziemne związane z korytowaniem drogi. Wykonano korytowanie 
na odcinku od wjazdu na parking do wjazdu na kopalnię. 
Termin realizacji robót budowlanych: 30 kwietnia 2022 r. 
Wartość umowy: 1 296 054,30 zł. 
 
 
2. PRZEBUDOWA TERE�U PRZY ZBIOR�IKU WOD�YM 

„MACH�IKOWIEC" CELEM UTWORZE�IA MIEJSCA 
USŁUG SPOŁECZ�YCH – ETAP II 

Wykonawca  robót  budowlanych  -  Zakład  Produkcyjno-Remontowo-
Budowlany Artur Marcinek - wykonuje następujące roboty budowlane: 
• roboty związane z montażem prefabrykowanych stopni betono-

wych od strony punktu widokowego, 
• roboty związane z wykonaniem stóp fundamentowych pod zada-

szenie w obrębie punktu widokowego, 
• roboty związane z wykonaniem pokrycia stropodachu budynku 

magazynowo-sanitarnego, 
• wykonano roboty związane z murowaniem ścianek działowych 

w pomieszczeniach sanitarnych wyżej wymienionego budynku. 
Termin umowy, tj. wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie: do dnia 29 kwietnia 2022 r. 
Wartość umowy: 1 642 000,00 zł. 
 
3. ROZBUDOWA I MODER�IZACJA BUDY�KU URZĘDU 

MIASTA  -  III ETAP 
Projektant dokonał aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 

Realizacja robót nastąpi w 2022 r. Zgodnie z zawartą ugodą z PGG KWK 
ROW Ruch Rydułtowy naprawa szkody spowodowanej ruchem zakładu 
górniczego nastąpi również w roku 2022. 

4. PRZYŁĄCZE�IE BUDY�KÓW MIESZKAL�YCH �A 
OSIEDLU KAROLA DO CIEPŁOCIĄGU WRAZ Z ICH 
TERMOMODER�IZACJĄ 

Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 
„Ecomplex” Ewa Grinspek z siedzibą w Łukowie Śląskim - wykonuje 
prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Termin realizacji zadania zgodnie z obowiązującą umową i aneksami: do 
dnia 3 stycznia 2022 r. 
Podpisano Aneks nr 5 z wykonawcą robót budowlanych na wykonanie 
robót dodatkowych na kwotę brutto: 18 202,39 zł. Zakres robót dodatko-
wych obejmuje m.in.: rozbiórki wiatrołapu w budynku nr 20/4, przeróbki 
ogrodzenia kolidującego z elewacją budynków. 
Wartość umowy na roboty budowlane wraz z podpisanymi aneksami: 
6 006 880,09 zł brutto.  
5. POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ W 

MIESZKAL�YCH BUDY�KACH KOMU�AL�YCH 
 
Budynek przy u. Barwnej 1 
Wykonawca robót, firma FOBUD, prowadzi roboty związane z: 
• malowaniem sufitów na poddaszu, 
• wykonaniem  obudowy  korytek  z  kształtowników  stalowych 

w celu zabezpieczenia przewodów instalacji elektrycznej, 

• uzupełnieniem ubytków cegieł klinkierowych na elewacji od ulicy 
Barwnej, 

• naprawą tynków ościeży okien od ul. Barwnej, 
• montażem blachodachówki z posypką na połaci dachowej od stro-

ny ul. Barwnej, 
• korytowaniem opaski wokół budynku od strony wejścia do budyn-

ku, rzeki Nacyny, wjazdu oraz wykonaniem warstwy podbudowy 
dolnej z kamienia, 

• prowadzi się roboty związane z zabudową zadaszenia przed wej-
ściem do budynku. 

W  dniu  2  grudnia  odebrano  pomieszczenie  kotłowni  wraz 
z pomieszczeniem składu opału. 
 
Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 6,6a i Gen. Józefa Bema 28 
Dla budynku przy ulicy Gen. Józefa Bema 6/6a trwają prace projektowe 
wykonywane przez Studio Architektury Bober Waldemar Bober. 
Wartość umowy: 10 824,00 zł 
Termin opracowania: 29.03.2022 r. 

Dla budynku przy ulicy Gen. Józefa Bema 28 trwają prace projektowe 
wykonywane przez DSW Projekt Sp. z o. o. 
Wartość umowy: 6 900,00 zł 
Termin opracowania: 15.02.2022 r. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 49 i 70, budynek przy ul. Adama Mic-
kiewicza 6, budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 38,  
Trwają prace projektowe wykonywane przez Studio Architektury Gamma 
Sp. z o. o. z Białegostoku. Termin opracowania dokumentacji dla termo-
modernizacji wyżej wymienionych budynków:  do dnia 10 stycznia 2022 r. 
Wartość każdej z umów: 41 820,00 zł. 
 
Budynek przy ul. Raciborskiej 242, 244 i 427  
Dla każdego z budynków trwają prace projektowe wykonywane przez 
Studio Architektury Gamma Sp. z o. o. z Białegostoku. Termin opracowa-
nia dokumentacji dla termomodernizacji wyżej wymienionych budynków: 
17 stycznia 2022 r. 
Wartość każdej z umów: 39 360,00 zł. 
 
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 49  
Trwają prace projektowe. Dokumentację projektową opracowuje Studio 
Architektury Bober Waldemar Bober na wartość: 41 451,00 zł. 
Termin realizacji: 18 czerwca 2022 r  
Budynek przy ul. Ofiar Terroru 78 
Trwają prace projektowe wykonywane przez Studio Architektury Bober 
Waldemar Bober. 
Wartość umowy: 29 151,00 zł 
Termin opracowania: 29 maja 2022 r. 
 
6. MODER�IZACJA BUDY�KU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

�R 2 
W dniu 22 listopada upłynął termin składania ofert w ogłoszonym postępo-
waniu na wybór wykonawcy robót dla  I etapu realizacji zadania związane-
go z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach 
obejmujące wykonanie robót związanych z adaptacją część parteru na 
oddziały przedszkolne oraz wykonaniem instalacji hydrantowej w całym 
budynku.  W  wyznaczonym terminie  wpłynęło  5  ofert  w  przedziale 
w cenowym od 3 422 740,22 zł do 3 873 637,00 zł. 
Trwają prace komisji przetargowej. 
 
W dniu 25 listopada zostało ogłoszone postępowanie na pełnienie funkcji 
branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego dla  I etapu realizacji zada-
nia. Do dnia 3 grudnia nie została złożona żadna oferta, wobec powyższe-
go postępowanie zostało unieważnione. Zostanie ogłoszone kolejne postę-
powanie na pełnienie funkcji branżowego inspektora nadzoru inwestor-
skiego. 
 
7. UTWARDZE�IE TERE�U PRZY UL. W. KORFA�TEGO. 
W dniu 3 grudnia dokonano odbioru końcowego. 
W ramach zadania wykonano: 
1. Nawierzchnie utwardzone: 
a.  chodniki i dojazdy z kostki brukowej, 
b.  nawierzchnie utwardzone z tłucznia, 

 

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 

i URZĘDU 

za okres od 25 listopada 2021r. do 15 grudnia 2021r. 
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c.  płyty fundamentowe pod garaże. 
2.  Ogrodzenia panelowe ocynkowane o wysokości 2,0 m z furtkami 
o szerokości 1,0 m. 
3. Odwodnienie liniowe. 
Trwają prace związane z rozliczeniem inwestycji. 
 
8. BUDOWA PIŁKOCHWYTU �A BOISKU   TRE�I�GO-

WYM ORAZ MODER�IZACJA �AGŁOŚ�IE�IA �A STA-
DIO�IE MIEJSKIM „�APRZÓD”  -  BUDŻET OBYWA-
TELSKI 2021 

Wykonawca robót zakończył roboty związane z  montażem słupów oraz 
mocowaniem siatki. Wykonano 62 mb piłkochwytu o wysokości 5 mb. 
Firma Sport Transfer z Jawornika zgłosiła zakończenie robót budowla-
nych. Trwają czynności odbiorowe. 
Wartość robót budowlanych: 20 132,85 zł. 
 
 
9. WYBIEG DLA PSÓW „PSI KWADRAT” PRZY UL. A. MIC-

KIEWICZA —  BUDŻET OBYWATELSKI 2021 
W dniu 21 listopada dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjne-
go. W ramach inwestycji został zagospodarowany teren o powierzchni 
ponad 900 m2. Trwają prace związane z rozliczeniem inwestycji. 
 
10. MODER�IZACJA DROGI OSIEDLE ORŁOWIEC OD BU-

DY�KU �R 76 DO BUDY�KU �R 94 
Zawarto aneks nr 2 z firmą ML Design Piotr Lilla na opracowanie doku-
mentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę 
w terminie do 28 lutego 2022 r. Trwają prace projektowe. 
Wartość umowna prac projektowych wraz z  nadzorem autorskim: 22-
 000,00 zł 
 
 
11.  MODER�IZACJA OSIEDLA �A WZGÓRZU 
Odbyło się spotkanie z udziałem projektanta w  sprawie ustalenia sposobu 
odwodnienia odcinka drogi od budynku nr 144 do budynku nr 136 oraz 
zmiany rodzaju  nawierzchni  z  płyt  ażurowych na  bloczki  betonowe. 
W celu przygotowania procedury przetargowej na roboty budowlane ko-
nieczna jest aktualizacja przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestor-
skich. Ze względu na moce przerobowe firmy projektowej nastąpi to 
w styczniu 2022 r. 
 
12.  POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ BU-
DY�KU KOMU�AL�EGO – OSIEDLE KAROLA 21 
w RYDUŁTOWACH 
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 
13. MODER�IZACJA UL. �OWEJ 
Toczy się postępowanie w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od 
przepisów techniczno-budowlanych. 
 
14. POPRAWA EFEKTYW�OŚCI E�ERGETYCZ�EJ RYDUŁ-

TOWSKIEGO CE�TRUM KULTURY 
Na budynku zabudowano system fotowoltaiczny o łącznej mocy 33,5 kW. 
Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. 
Wartość inwestycji: 137 191,66 zł. 
 
15.  MODER�IZACJA UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 

Podjęto decyzję dotyczącą zmiany kosztów i sposobu finansowania inwe-
stycji ze względu na chęć pozyskania środków z Programu Rządowy Fun-
dusz Polski Ład: Program Inwestycji  Strategicznych. Podjęto decyzję 
o realizacji modernizacji ulicy Bolesława Krzywoustego w ramach specu-
stawy drogowej. 

 
16. BUDOWA PU�KTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL. OFIAR 

TERRORU 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokal-
nego. W ramach inwestycji planuje się dokonanie rozbiórki istniejącego 
budynku byłego dworca PKP, powstanie budynku obsługującego punkt 
przesiadkowy oraz wykonanie zagospodarowania terenu. W budynku pla-

nuje się zlokalizować poczekalnię, sanitariaty oraz niezbędne pomieszcze-
nie techniczne. W ramach zagospodarowania terenu zostanie wykonana 
infrastruktura związana z ruchem rowerowym tj. wiaty rowerowe, punkt 
ładowania akumulatorów rowerowych oraz stanowisko naprawy rowerów. 
Zapewnione zostaną rozwiązania dla ruchu komunikacji miejskiej oraz 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych z punktem ładowania dla 
samochodów elektrycznych. 

W dniu 7 grudnia odbyło się spotkanie robocze z pracownikami Urzędu 
Miasta  z  Rybnika  i  Wodzisławia  Śląskiego  dotyczące  budowy 
i funkcjonowania Centrum Przesiadkowego. 

Wartość inwestycji: 1 415 589,18 zł. 

18. POPRAWA ATRAKCYJ�OŚCI ZAMIESZKA�IA – ADAPTA-
CJA SZTOL�I ĆWICZEB�EJ �A STRZEL�ICĘ SPORTOWĄ 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokal-
nego. W wyniku adaptacji pokopalnianej sztolni ma powstać: kryta strzel-
nica  sportowa  na  broń  palną  z  min.  4  stanowiskami  strzeleckimi 
o maksymalnej długości osi strzeleckiej 50 m w korytarzu głównym (dwie 
osie) oraz o maksymalnej długości 25 m w korytarzu bocznym (dwie osie); 
tarczociągi sterowane elektrycznie, oś strzelecka wyposażona w wydajną 
wentylację oraz oświetlenie, magazyn broni, salka szkoleniowa, zaplecze 
oraz infrastruktura towarzysząca. 

Został przygotowany opis przedmiotu zamówienia oraz powołano Komisję 
przetargową celem wszczęcia ogłoszenia postępowania na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności za-
mieszkania – adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową”. 

Wartość inwestycji: 747 917,95 zł. 

19. WYKO�A�IE POD�OŚ�IKA SCE�ICZ�EGO W BUDY�KU 
RYDUŁTOWSKIEGO CE�TRUM KULTURY „FE�IKS” 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokal-
nego. W ramach inwestycji planuje się dostarczenie i montaż podnośnika 
scenicznego w sali teatralnej. 

Wartość inwestycji: 53 508,20 zł 

20. ZAGOSPODAROWA�IE TERE�ÓW POPRZEMYSŁOWYCH 
W REJO�IE BYŁEGO SZYBU LEO� III POD BUDOWĘ 
OSIEDLA MIESZKA�IOWEGO 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokal-
nego. W ramach inwestycji zostanie uporządkowana przestrzeń miasta, 
poprzez budowę drogi od centrum przesiadkowego do ul. Adama Mickie-
wicza. 

Wartość inwestycji: 2 884 826,31 zł 

21. BUDOWA UL �OWEJ �A ODCI�KU OD UL. ORLOVSKIEJ 
DO UL. STREFA GOSPODARCZA CELEM UDROŻ�IE�IA 
TERE�ÓW I�WESTYCYJ�YCH 

Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokal-
nego.  Celem  przedsięwzięcia  jest  budowa  odcinka  drogi  publicznej 
o długości około 600 m, wyposażonej w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
system odwodnienia oraz oświetlenie uliczne. Wzdłuż drogi zostanie zlo-

kalizowana również ścieżka rowerowa. W trakcie realizacji robót koniecz-
na będzie przebudowa przepustu na rzece Nacynie. Dzięki budowie odcin-
ka drogi zostaną udostępnione tereny inwestycyjne o powierzchni 7,2 ha. 

Wartość inwestycji: 4 808 043,91 zł 
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             Kartka z kalendarza  
                      Styczeń 
 
 
 

17.01.1045r. - wyzwolenie Warszawy, 
27.01.1945r. - wyzwolenie Katowic, 
2.01.1959r. - ZSRR wystrzelił w kosmos pierwszego sztuczne-
go satelitę, 
5.01.1924r. - zmarł twórca projektu Krzyża Harcerskiego ks. 
Kazimierz Lutoslawski, 
21. i 22. 01. - Dzień Babci i Dziadka, 
18.01.2006r. - zmarł ks. Jan Twardowski, 
19.01 2001r. - została uruchomiona nowa sala gimnastyczna 
przy SPnr1, 
1.01.1946r. - do Rydułtów włączono gminę Pietrzkowice, 
1.01.1951r. - Rydułtowy uzyskały prawa miejskie, 
15.01.1849r. - urodził się Stanisław Wyspiański, 
2.01.1929r. - rozpoczął swoją działalność LOT, 
10.01.1911r. - urodził się Teodor Ulak, kierownik SP nr 1 i SP 
nr 3, 
30.01.1932r. - urodziła się Dorota Warło, nauczycielka i in-
struktorka ZHP, 
31.01.1938r. - urodził się Jan Badura, kierownik SP nr 5, 
24.01.2013r. - zmarł senator Antoni Motyczka, patron ryduł-
towskiego ronda, 
28.01.1940r. - zmarł Georg Emil Nepilly, pierwszy dyrektor 
szpitala w Rydułtowach, 
1.01.1992r. - Rydułtowy ponownie stały się samodzielnym 
miastem, 
18.01.1993r. - zarejestrowane zostało Towarzystwo Miłośni-
ków Rydułtów, 
w styczniu 1998r. - Urząd Miasta Rydułtowy wydał pierwszy 
numer bezpłatnego biuletynu informacyjnego, redaktorkami 
były Kornelia Newy i Sylwia Janoszek, 
29.01.2010r. - prezes TMR Henryk Machnik za wybitne zasługi 
dla miasta został uhonorowany odznaką „Złote Grabie", 
10.01.1988r. - zmarł Paweł Bielica, komendant Hufca ZHP 
Rydułtowy w latach 1945 - 50, 
31.01.1908r. - urodził się Jan Bogdoł, przedwojenny komen-
dant Hufca ZHP Rydułtowy, 

 
zebrał Stanisław Brzęczek 

• co miesięczne wydawanie gazety Kluka 
• co tygodniowe spotkania Kliki Machnika,co miesięczne 

spotkania towarzyskie w siedzibie TMR 
• luty .Spotkanie  Obywatelskie Z Burmistrzem i  Z-cą w 

siedzibie TMR 
• marzec .Telewizja TVP 3 reportaż, Materiały na Walne 

Zebranie TMR 
• kwiecień .Z piosenką dla pań „-spotkanie (50 osób) re-

stauracja Villa 
• maj .Kolejne spotkanie obywatelskie z Władzami miasta 

Z-ca Burm,P R M.- pierwszy koncert na rynku miasta 
• czerwiec .Udział Kliki Machnika w” Święcie Wianków” 

w Olzie- piknik Członków TMR na ogródkach działko-
wych „Zgoda”- koncert na rynku miasta-Udział Kliki 
Machnika w koncercie w zameczku w Rzuchowie 

• Lipiec. Udział Kliki Machnika w koncercie dla emery-
tów w Lyskach- 2 koncerty na rynku miasta-wycieczka 
Gliwice, Park Śląski, Nikiszowiec. 

• sierpień –Koncert na rynku miasta-Udział Kliki Machni-
ka w imprezie strażaków w Rzuchowie, Udział w 3 dn 
uroczystościach Dni Rydułtów-kolejny tytuł Rydułtowi-
ka Roku 

• Wrzesień - Wycieczka Głogówek ,Kanał Gliwicki-
udział Kliki w koncercie zespołów w Czernicy, ostatni 
koncert na rynku na zakończenie lata 

• październik-Spotkanie Członków TMR 45 osób w re-
stauracji Villa z udziałem Z-cy Burmistrza Marioli Boli-
sęga 

• listopad –Poświęcenie tablicy przed bramą KWK Ryduł-
towy, uroczysty koncert-koncert patriotyczny Kliki 
Machnika w Łańcach- Udział  Kliki w koncercie zespo-
łu Kokoszyczanki w Wodzisławiu Śl 

• Grudzień- 11 grudnia koncert Kliki oraz zespołów; Ko-
koszyczanki i  Rzuchowianki na Jarmarku Świątecznym 
14 grudnia spotkanie zespołu,Członków TMR z okazji 
Barbórki i podsumowania roku z udziałem Władz Mia-
sta w restauracji Sedan w Czernicy 

Niestety, jarmark świąteczny nie cieszył się wielkim zaintere-
sowaniem naszych mieszkańców. A szkoda, bo tak jak organi-
zator RCK Feniks) tak i wystawcy stanęli na wysokości zada-
nia. Pierwszy, inauguracyjny dzień jarmarku napawał optymi-
zmem, bo nie zawiodły Rodziny z dziećmi. Było uroczyste 
zapalenie choinki z udziałem burmistrza Marcina Połomskiego, 
świetnie zaprezentowała się Szkoła Muzyczna, nieźle reagowali  
na występy zwiedzający dopingowani przez p. Dyrektor Janinę 
Turek –Chlebik. Nagłośnienie było na wysokim poziomie, były 
cukierki, baloniki, grzaniec  -  wszystko to stwarzało świetną 
atmosferę. Niestety następne dni nie były już tak świetne –
zwłaszcza w dni gdy nie było występów na scenie, co z goryczą 
wypominali wystawcy. W  przedostatnim dniu tj. sobotę rów-
nież na nas przyszła kolej by wystąpić na jarmarku. Nasz wy-
stęp poprzedził koncert zespołu „Bebiki”, który coraz bardziej 
nam i nie tylko, się podoba. Brawo dla całego zespołu pod kie-
runkiem dynamicznego Michała Tężyckiego, z którym wystąpi-
li też soliści „Czelodki”. Ponieważ w okresie lata organizowali-
śmy aż 6 koncertów na rynku miasta, więc siłą rzeczy musieli-
śmy się skupić  na śpiewaniu pastorałek i cieszyło nas, że pieśń 
„Choinko ma” zaśpiewali z nami słuchacze. Na pewno zasko-

Skrócone sprawozdanie z działalności  
TMR za 2021  

Koncerty na jarmarku świątecznym w Ryduł-
towach i nie tylko  
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czeniem dla słuchaczy była „Pastorałka największych przyja-
ciół”, którą zaśpiewaliśmy wspólnie ze świetnym zespołem 
„Kokoszyczanki”. To był  początek występu zespołu 
„Kokoszyczanek”, który przybył z koncertem  na nasze zapro-
szenie. Ich występ był naprawdę świetny i doskonale wzbogacił 
nasz 45 minutowy występ. Miały też wystąpić „Rzuchowanki” 
ale koronawirus uniemożliwił przyjazd do Rydułtów. Potem 
były wspólne zdjęcia, popijanie grzańca – świetna atmosfera.  

W kilka dni później w czernickiej restauracji 40 osobowa grupa 
Klika + osoby Towarzyszące uczestniczyliśmy w połączonej  
uroczystości: barbórkowej, opłatkowej i podsumowującej dzia-
łalność naszego Towarzystwa w bieżącym roku. Było nam nie-
zmiernie miło, że uczestnikami uroczystości byli Burmistrz 
Marcin Połomski i Z-ca Mariola Bolisęga, którzy uczestnikom 
złożyli świąteczno –noworoczne życzenia. Niespodzianką byli 
przebierańcy: biskup, proboszcz i zakonnik od Rydzyka, którzy 
później przeistoczyli się w 3 rydułtowskich tenorów w składan-
ce pieśni operetkowych. Nie zabrakło wspólnych śpiewów, była 
też zbiórka na leczenie chorej dziewczyny i świetne jedzenie. 
Dla nie zorientowanych pragnę podkreślić, że impreza została 
sfinansowana w całości ze środków własnych uczestników, a 
imprezę od strony organizacyjnej przygotował nasz członek 
Zarządu kol. Henryk Mańka. Wszyscy uczestnicy chwalili orga-
nizację i przygotowane specjały świąteczne. Dziękujemy!  

H. Machnik 

 

 

 
W związku z przygotowywaną 

wystawą  fotografii  

ulicy Ofiar Terroru  
prosimy,  

wszystkich chcących podzielić się 
z nami  

starymi zdjęciami tej ulicy,  
o przesyłanie ich skanów  

na adres e-mail 
kluka.tmr@interia.pl 

lub dostarczenie zdjęć do 
siedziby TMRu. 

Pięknie dziękujemy  

za życzenia bożonarodzenio-

we i noworoczne  

pełne szczerych słów  

i pozytywnej energii!  

Jesteśmy niezwykle wdzięczni 

i wzruszeni, że pamiętaliście 

o nas  

w tak wyjątkowym  

i magicznym czasie! 

 
Towarzystwo Miłośników Rydułtów  

oraz  

Redakcja KLUKI 
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S 
tłuczka BMW i Mercedesa na Naru-
towicza w Rydułtowach. Do stłucz-
ki dwóch samochodów osobowych - 
BMW i Mercedesa - doszło na ul. 

Narutowicza w Rydułtowach 6 grudnia. 
Sprawczynią zdarzenia była 61-letnia miesz-
kanka powiatu wodzisławskiego, kierująca 
Mercedesem. Poszkodowanym został 22-letni 
kierujący samochodem marki BMW, również mieszkaniec po-
wiatu wodzisławskiego. Kobieta wymusiła pierwszeństwo, w 
efekcie czego doszło do zderzenia. Została ukarana mandatem 
karnym. 09.12.2021 

W  Rydułtowach odbył się 
Dzień Otwarty Klubu Se-
niora Sami Swoi.W piątek, 
10 grudnia odbył się Dzień 

Otwarty Klubu Seniora „Sami Swoi”. Dzień 
otwarty miał na celu przybliżenie działalno-
ści Klubu nowym członkom oraz podsumo-
wanie dotychczasowych działań aktywizujących seniorów. Na 
zorganizowanej tego dnia wystawie można było podziwiać 
ręcznie zrobione ozdoby oraz poznać kilkuletnią historię Klubu 
pokazaną w zdjęciach z różnorodnych wydarzeń organizowa-
nych w ramach Klubu. W wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz 
Miasta Rydułtowy, Marcin Połomski oraz Zastępca Burmistrza, 
Mariola Bolisęga. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 14.12.2021 

R adni z Rydułtów z podwyżkami, burmistrz też 
zarobi więcej. Impulsem do dyskusji nad wysoko-
ścią diet radnych i do podjęcia nowej uchwały w 
sprawie zasad i wysokości ich przyznawania były 

działania rządu RP, który wydał w tej sprawie Rozporządzenie 
Rady Ministrów z 27 października br. na podstawie którego 
ustalono nowe wyższe maksymalne stawki diet dla radnych 
gmin. Rozporządzenie zakłada maksymalną wysokość diet dla 
radnych gmin liczących powyżej 15 tys. 
mieszkańców w wysokości 3220 zł mie-
sięcznie.  
�owe wynagrodzenie burmistrza 
Po przyjęciu uchwały nowe wynagrodzenie 
burmistrza Rydułtów obowiązuje od 1 sierp-
nia 2021 roku. Składa się na nie wynagro-
dzenie zasadnicze, które wynosi 9 387 zł, 
dodatek funkcyjny  3 450 zł. Ponadto, bur-
mistrzowi przysługuje dodatek specjalny wynoszący 3 851,10 
zł zł oraz dodatek stażowy w kwocie 1501, 92 zł. Z informacji 
uzyskanych w Urzędzie Miasta Rydułtowy wynika, iż nowe 
wynagrodzenie burmistrza wynosi łącznie 18040 zł brutto. Do 
tej pory było to 10 428  zł brutto. 
Zmienią się też diety radnych 
Zgodnie z wytycznymi, wysokość diet radnych ustala się pro-

centowo biorąc pod uwagę bazową kwotę wynagrodzenia rad-
nych dla gmin powyżej 15 tys. mieszkańców. Przewodniczący 
rady gminy przed podwyżką otrzymywał dietę w wysokości 
1812 zł miesięcznie. Nowa stawka to 2899 zł. Dieta wiceprze-
wodniczącego wynosiła 1 510 zł, po zmianach jest to 2416 zł. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej otrzymywał dietę wysoko-
ści 1409 zł, po podwyżce jest to 2 255 zł. Przewodniczący ko-
misji stałych otrzymywali miesięcznie 1309  zł, nowa stawka to 
2094 zł. Zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej do tej 
pory otrzymywał 800 zł miesięcznie, teraz jest to 1352,80 zł. 
Radni będący członkami co najmniej jednej komisji sta-
łej  otrzymywali 604 zł, po podwyżce dostaną 966 zł. Radni 
będący członkami dwóch lub więcej komisji stałych otrzymy-
wali 1007 zł, po podwyżce otrzymają 1610 zł. Diety te nie pod-
legają opodatkowaniu. 15.12.2021 
 
Seniorzy z Rydułtów wrócili z medalami z 
zawodów pływackich. W Kleszczowie w 
Zagłębiu Bełchatowskim odbyły się kolej-
ne zawody pływackie "Masters" z okazji 
Święta Niepodległości. Rydułtowską Aka-
demię Aktywnego Seniora 60+ reprezento-
wali: Maria Lippa, Władysław Szurek, 
Jerzy Ciecior i Leon Irczyk. Przeprowadzono 18 konkurencji w 
stylu dowolnym, klasycznym, grzbietowym i zmiennym.   
15.12.2021 

C 
o roku niosą pomoc najbardziej 
potrzebującym z Radlina i Ry-
dułtów. Szlachetna Paczka 
pomogła 22 rodzinom. W tym 

roku pomoc w ramach Szlachetnej Paczki 
trafiła do 22 rodzin z Rydułtów i Radlina. 
Udało się dzięki nieocenionemu wsparciu 
wolontariuszy i sponsorów. O tym, jak wygląda praca nad tym 
projektem, czego potrzebowały rodziny i jak wygląda cały pro-
ces kwalifikacji do otrzymania takiej pomocy opowiedziała 
nam liderka Szlachetnej Paczki obejmującej Rydułtowy i Ra-
dlin, Monika Czuluk - Grabarz.  18.12.2021 

D ziała lokalnie i globalnie. 
Niezwykła artystyczna 
droga Franciszka Niecia z 
Rydułtów. Jego wystawy 

można było już zobaczyć na całym 
świecie - nie tylko w Europie, ale także 
w Chile, Chnach i Arabii Saudyjskiej. 
Ale w sercu cały czas ma Rydułtowy i 
to tutaj spełnia się podczas pracy w Państwowym Ognisku Pla-
stycznym. 18.12.2021 

W łodarze Rydułtów złożyli 
świąteczne życzenia... po 
Śląsku.."Nadszedł czas, 
żeby naszym rydułtowskim 

karlusom i frelkom powinszować tego, co 

EXPRESOWO  Z  ŻYCIA   MIASTA 
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najlepsze" - słyszmy w śląskich życzeniach zamieszczonych 
przez Urząd Miasta Rydułtowy. Życzenia złożył burmistrz 
Marcin Połomski i jego zastępca Mariola Bolisęga.  21.12.2021 

S trajk ostrzegawczy przy kopalni 
Rydułtowy. Związkowcy blokują 
wagony z węglem. Po przerwanych 
rozmowach z zarządem Polskiej 

Grupy Górniczej S.A. związkowcy z Solidar-
ności przystąpili do akcji ostrzegawczych na 
kopalniach. Zablokowano składy z węglem, 
które miały trafić do elektrowni.  Jak tłuma-
czą związkowcy, to tylko mała akcja ostrzegawcza, która ma 
pokazać, że pracownicy PGG walczą o podwyżki związane z 
inflacją oraz pracą w soboty i niedziele. Związkowcy z PGG 
(nie tylko z Solidarności, ale wszystkich organizacji, które bra-
ły udział w rozmowach z zarządem) ogłosili pogotowie strajko-
we i dobową blokadę wysyłki węgla - Po wtorkowym fiasku 
rozmów płacowych w Polskiej Grupie Górniczej związkowcy 
powołali sztab protestacyjno-strajkowy i ogłosili pogotowie 
strajkowe. Rozpoczęli też zaplanowaną na całą dobę blokadę 
wysyłki węgla z kopalń do elektrowni - poinformował szef 
górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Blokady odbywają się 
we wszystkich zakładach, także w kopalni zespolonej ROW 
(Chwałowice, Marcel, Jankowice i Rydułtowy). Właśnie w 
Rydułtowach blokada składów pełnych węgla na kolejowej 
bocznicy rozpoczęła się około godz. 22.00 we wtorkowy wie-
czór 21 grudnia. Jak poinformował szef komisji zakładowej 
NSZZ "Solidarność" w ruchu Rydułtowy Piotr Glenc, blokada 
jest tylko wstępem do strajku, jaki zacząć ma się po nowym 
roku - jeśli do tej pory nie uda się dojść do porozumienia płaco-
wego.   

U mowy na dofinansowanie dla Rydułtów, Ostrowca 
Świętokrzyskiego i Kędzierzyna Koźla podpisane. 
16 grudnia 2021 roku Grzegorz Puda, minister fun-
duszy i polityki regionalnej, podpisał umowy przy-

znające środki finansowe w łącznej wysokości blisko 50 mln zł. 
na projekty poprawiające jakość życia w trzech miastach: Ry-
dułtowach, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Kędzierzynie Koż-
le. Projekty będą realizowane do kwietnia 2024 r. w ramach 
p r o g r a m u  R o z w ó j  l o k a l n y .   
22.12.2021 

M łodzi z Rydułtów mają głos! I mogą go wyrazić 
wypełniając ankietę. Ankieta dotyczy realizacji 
projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć po-
tencjał miasta Rydułtowy”, zawarte w niej pyta-

nia nawiązują do przedsięwzięć kierowanych w szczególności 
do młodych mieszkańców Rydułtów.  24.12.2021 

172 najbiedniejszych dzieci z Rydułtów otrzymało świąteczne 
paczki. Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas - czas 
dobrego słowa, wzajemnej życzliwości oraz obdarowywania 
prezentami. Ten czas jest wyjątkowy szczególnie dla tych naj-
młodszych – dzieci, które z nadzieją wyczekują wymarzonych 
prezentów pod choinką. W tym szczególnym okresie pamiętamy 
także o osobach potrzebujących, które samotnie spędzą te świę-
ta. (iestety z powodu wzrastającej czwartej fali pandemii orga-
nizowana corocznie Wigilia z podopiecznymi Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej nie może się od-
być. Jednak nie możemy pozostawić tych osób 
bez wsparcia, dlatego pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali 
dla nich paczki świąteczne  żywnością z dłu-
gim terminem przydatności, a także ciepły 
posiłek na wynos z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami. Był 
barszcz czerwony z krokietem, ziemniaki, ryba smażoną, kapu-
sta z grzybami, sałatka śledziowa, moczka i strucla z makiem! - 
poinformował Urząd Miasta w Rydułtowach. Oprócz wigilij-
nych potraw, w paczkach znalazły się też słodycze i inne przy-
smaki. Do paczek dołączone zostały także kartki z życzeniami 
oraz opłatek. - Mamy nadzieję, że ta świąteczna akcja pozwoli 
obdarowanym chociaż na chwilę zapomnieć o problemach ży-
cia codziennego i sprawi, że Święta także dla nich będą wyjąt-
kowe - czytamy w informacji pochodzącej z UM.  24.12.2021 

K to ukradł lampę oświetleniową? 
Wiesz coś?Policjanci z Komisa-
riatu Policji w Rydułtowach po-
szukują sprawcy kradzieży lam-

py oświetleniowej. Do kradzieży doszło na 
ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach. 
Policjanci Komisariatu Policji w Rydułto-
wach prowadzą dochodzenie w sprawie kra-
dzieży lampy oświetleniowej, do której doszło przy ulicy 
Strzelców Bytomskich w Rydułtowach, w okresie od godziny 
7.00 dnia 10 września 2021 roku do godziny 18.00 dnia 11 
września 2021 roku. Wiesz coś w sprawie? Skontaktuj się. Oso-
by posiadające jakiekolwiek informacje na temat powyższego 
przestępstwa proszone są o kontakt telefoniczny pod numer 
telefonu: 47 855 58 10 lub kontakt osobisty w Komisariacie 
Policji w Rydułtowach. 27.12.2021 
 

P ijany spał w samochodzie z włą-
czonym silnikiem. "Chciałem 
się ogrzać". 27 grudnia 2021 
roku w Rydułtowach na parkin-

gu samochodowym pod centrum handlo-
wym przy ulicy Ładnej dzielnicowy z 
wodzisławskiej komendy zwrócił uwagę 
na zaparkowany pojazd marki volskwa-
gen, którego silnik pracował na wysokich 
obrotach, a jego kierowca miał opuszczoną głowę, tak jakby 
spał. Dzielnicowy postanowił sprawdzić, czy mężczyzna nie 
potrzebuje pomocy. Ten obudził się, kiedy funkcjonariusz za-
pukał mu w okno. Jak się okazało, śpiący mężczyzna był moc-
no nietrzeźwy. Twierdził, że nie będzie nigdzie jechał, tylko 
silnik uruchomił, aby nie zamarznąć. Policjant wezwał na miej-
sce patrol policji, któremu przekazał mężczyznę. Na miejscu 
dzielnicowi z Komisariatu Policji w Rydułtowach ustalili, iż 
mężczyzna przebywał w aucie od kilku godzin. Z uwagi na 
panujące w tym dniu bardzo niskie temperatury powietrza, aby 
nie dopuścić do wyziębienia ogranizmu 49-latka przewieziono 
do miejsca zamieszkania jego matki, która zgodziła się zaopie-
kować synem. W ostatnim czasie w naszym kraju panują bar-
dzo niekorzystne warunki atmosferyczne. Bardzo niskie teme-
ratury powietrza to śmiertelne zagrożenie dla osób, które nie 
mają się gdzie podziać. Szczególnie, kiedy osoba znajduje się 
pod wpływem alkoholu. Dlatego w każdej takiej sytuacji, kiedy 
występuje ryzyko wyziębienia organizmu, reagujmy dzwoniąc 
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pod numer alarmowy 112 lub na telefon Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 29.12.2021 
 

P owstanie obwodnica Rydułtów. Pod-
czas zorganizowanej 22 grudnia kon-
ferencji prasowej poseł Bolesław 
Piecha w towarzystwie wiceprezy-

denta Rybnika Janusza Kopera oraz burmistrza 
Rydułtów Marcina Połomskiego poinformował 
o dofinansowaniu budowy odcinka drogi Raci-
bórz - Pszczyna w sąsiedztwie Rydułtów. Miasto Rybnik otrzy-
ma 100 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na 
dokończenie 4-kilometrowego odcinka na trasie Racibórz-
Pszczyna. Powstająca droga ma kluczowe znaczenie także dla 
Rydułtów, ponieważ projekt ten obejmuje dokończenie obwod-
nicy od Niedobczyc w stronę Niewiadomia, czyli w bliskim 
sąsiedztwie Rydułtów. Wspomniany odcinek ma zostać wybu-
dowany w ciągu 2 - 2,5 lat.  Powstająca droga jest ważna dla 
lokalnych samorządów, ponieważ połączy je z centralną częścią 
województwa i pozwoli na szerszy i szybszy rozwój. Szybkie 
połączenia transportowe to także większa szansa dla istniejące-
go biznesu, a także na przyciąganie nowych inwestorów i utwo-
rzenie nowych miejsc pracy w dobie transformacji energetycz-
nej. - Cieszymy się, że w niedługim czasie powstanie ten odci-
nek ponieważ to przybliża nas do kolejnego etapu powstania 
drogi, który będzie przebiegał już przez miasto Rydułtowy - 
powiedział burmistrz Rydułtów Marcin Połomski.  29.12.2021 
 
 

R ydułtowy przejęły 
kolejne tereny od 
Spółki Restrukturyza-
cji Kopalń. Powstaną 

tam mieszkania, centrum prze-
siadkowe i strzelnica sportowa. W 
środę 29 grudnia w Sali Urzędu 
Miasta odbyła się uroczystość 
podpisania aktu notarialnego po-
między Spółką Restrukturyzacji Kopalń  a Miastem Rydułtowy. 
Umowa dotyczy nieodpłatnego przekazania  5 ha terenu i obiek-
tów kopalnianych znajdujących się wokół dawnego szybu L III. 
Spółkę reprezentował p Radosław Wojtas  a miasta Burmistrz 
Marcin Połomski. Obecni też byli Przewodniczący Rady Miasta 
Lucjan Szwan i z-ca Burmistrza Mariola Bolisęga.  Na konfe-
rencji prasowej na której byłem obecny Burmistrz  podziękował 
kierownictwu Spółki  za przychylność  i sfinalizowanie tej trans-
akcji. Pozyskane tereny zostaną  wykorzystane dla poprawy 
układu komunikacyjnego ( powstanie nowa droga) bo na tym 
terenie powstanie  m.innymi nowe osiedle mieszkaniowe. W 
dawnej sztolni ma  powstać strzelnica sportowa i rozważa się jak  
zagospodarować wieżę szybowa i pozostałe obiekty. Oby się 
udało zrealizować te zamierzenia- tego serdecznie życzymy. M 
Stebel. 30.12.2021 

O 
d 1 stycznia mieszkańcy Rydułtów zapłacą wyższe 
podatki. Stawki podatku od nieruchomości pójdą w 
górę o ok o 3,6 % w porównaniu do roku poprzed-
niego. Wcześniejsza zmiana stawek podatków zo-

stała uchwalona w 2020 roku. Jak mówi burmistrz Marcin Po-
łomski, zmiany stawek uchwalane są prawie co roku, a związane 
to jest przede wszystkim z inflacją. W przyszłym roku od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części za 1m2 użytkowej opłata 
wynosi 0,81 zł, od 1 stycznia będzie to 0,84 zł., natomiast od 
budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż 
wielorodzinna, w których dla celów grzewczych zainstalowano 
wyłącznie ekologiczne źródła ciepła, na których zainstalowanie 
nie udzielono dotacji ze środków publicznych roczna stawka 
podatku od nieruchomości od 1 m2 powierzchni użytkowej po-
zostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 0,01 zł.  Od bu-
dynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym, za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkańcy płacą 
obecnie 11,62 zł, od nowego roku zapłacą 12,04 zł. Od budyn-
ków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udzielające tych świadczeń mieszkańcy 
płacą za 1m2 powierzchni użytkowej 5,06 zł podatek wzrośnie 
do 5,25 zł. Od budynków pozostałych lub ich części, w tym za-
jętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1m2 po-
wierzchni użytkowej w roku 2021 należało zapłacić 8,04 zł, na-
tomiast w roku 2022 będzie to kwota 8,33 zł. Z kolei od gruntów 
zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej mieszkańcy 
do tej pory płacili 0,98 zł za m2  od 1 stycznia 2022 r. stawka ta 
wzrośnie do 1,02 zł.  31.12.2021 

B lokada. 4 stycznia o 7 
rano rozpoczęła się akcja 
blokowania wysyłki wę-
gla na KWK "Marcel" i 

KWK "Rydułtowy". Zgodnie z zapo-
wiedzią podczas akcji ostrzegawczej 
zorganizowanej przed świętami, dziś 
o 7 rano na torach kopalń Polskiej 
Grupy Górniczej pojawili się związ-
kowcy i blokują składy z węglem. Akcja jest prowadzona we 
wszystkich kopalniach albo w formie blokady torów, albo bloka-
dy załadunku węgla.  04.01.2022 

 

>a podstawie wiadomości  z innych mediów zebrała J. Oleś 

https://www.nowiny.pl/Rydułtowy https://www.rydultowy.pl 
https://www.faceboo.k.com  https://www.radio90.pl/tag/
rydultowy  
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Jak sobie wyobrażano 2022 rok blisko 100 lat temu? W ga-
zecie z 1923 roku cytowano wypowiedzi osób z różnych śro-
dowisk. Ich przepowiednie zaskakują.  
Prognozy z przeszłości dotyczące zmian na świecie od zawsze 
budzą ogromne zainteresowanie. Potwierdziła to jedna 
z polskich internautek. 31 grudnia 2021 roku opublikowała na 
Twitterze fotografię przedstawiającą ciekawy fragment gazety 
"Ilustrowany Kuryer Codzienny" z 9 lutego 1923 roku.  
Gazeta sprzed 99 lat cytowała wypowiedzi kilku osobistości 
z amerykańskiego dziennika. Grupa została zapytana o swoje 
prognozy dotyczące wyglądu świata w 2022 roku. Wśród nich 
m.in. pisarz, promotorka ruchu społecznego czy inżynier. Nie-
które z odpowiedzi wywołują prawdziwe zdziwienia, zarówno 
z powodu ich trafności, jak i przesady.  
Częściowo trafną prognozą popisał się Pan Griffith. "Król 
kinematografu" przewidywał, że książki w 2022 roku nie będą 
już drukowane, a będzie się je wyświetlać "na ekranie kinemato-
graficznym". Co prawda drukowane wersje wciąż cieszą się 
sporym zainteresowaniem, jednak prawdą jest, że coraz większą 
popularność zyskują e-booki. Za sto lat książki i gazety nie będą 
się już drukować. Ukazywać się one będą na ekranie kinemato-
graficznym. Edukacya odbywać się będzie przy pomocy ekranu. 
Istnieć będą wówczas szkoły-kina i kina-biblioteki - mówił Grif-
fith. Walter �. Polakow jako inżynier przewidywał rozwój 
technologiczny. W 1923 roku mówił o źródłach energii 
i zmianach w lotnictwie. Nietrafnie oszacował jednak, że dzień 

pracy skróci się do dwóch godzin. (ie będzie ani nafty, ani wę-
gla. Wynaleziony będzie sposób zużytkowania energii radioak-
tywnej promieni słonecznych. Lotnictwo będzie zreformowane, 
gdyż samoloty nie będą już dźwigać aparatów, dających im siłę 
popędową, a zasadą ruchu będzie przyciąganie. Dzięki postę-
pom, dokonanym przez techników, dzień pracy, który przed stu 
laty wynosił szesnaście godzin na dobę, a który dzisiaj wynosi 
osiem godzin, będzie za sto lat wynosił tylko dwie godziny -
 przewidywał inżynier. Dość trafne prognozy dotyczyły pozy-
cji kobiet na świecie w 2022 roku. Zarówno Maly Garrett Hay, 
jak i Miss Margaret Sanger przewidywały, że płeć piękna będzie 
miała takie same prawa, jak mężczyźni. Kobieta będzie pod każ-
dym względem równa mężczyźnie. Wypełniać ona będzie zada-
nia, do których jest najbardziej ukwalifikowana, gdyż starania, 
jakiemi teraz otacza rodzinę, będą ogromnie uproszczone przez 
wynalazki i współdziałanie męża - mówiła Maly Garrett Hay, 
prezydentka klubu wyborczego kobiet w (owym Jorku. �ietraf-
ną prognozę postawił Henry L. Mencken. Autor i krytyk 
polityczny obstawiał, że w 2022 roku Stany Zjednoczone 
będą kolonią angielską. Pomylił się również sekretarz Towa-
rzystwa weteranów wielkiej wojny. Winifred G. Hendenberg 
twierdził, że jeżeli wojna światowa nie będzie miała miejsca, 
to na całej planecie zapanuje braterstwo. Jeżeli od dziś do 
roku 2022 wojna światowa nie będzie miała dalszego ciągu, to 
świat przeżywać będzie erę powszechnego braterstwa, które nie 
zazna ani nędzy, ani konfliktów zbrojnych, ani głodu, ani znisz-
czenia - prognozował Winifred G. Hendenberg. Zupełnie nie-
trafną prognozę postawił dyrektor Ligi antialkoholicznej. W. 
H. Anderson przewidywał, że w 2022 roku alkohol prawie 

w ogóle nie będzie spożywany. W 
roku 2022 alkohol zupełnie znik-
nie z powierzchni ziemi. Tylko 
kilku rzadkich degeneratów spo-
żywać będzie po kryjomu to, co 
świat uważać będzie wówczas za 
truciznę - przewidywał W. H. An-
derson. Mocno pomylił się też 
major John F.O. Ryan. Komi-
sarz "tranzyta" i ekskomendant 
27. dywizji amerykańskiej myślał, 
że ludzie na świecie w 2022 roku 
będą porozumiewać się w jednym 
języku. Środki transportowe tak 
dalece ułatwią wzajemną penetra-
cyę ludów, że używany będzie 
tylko jeden język. Będzie to język 
najsilniejszy ze wszystkich. -
 mówił major.  
https://www.o2.pl/informacje/tak-
blisko-100-lat-temu-wyobrazano-
sobie-2022-rok-alkohol-zniknie-z-
p o w i e r z c h n i - z i e m i -
6722355028499296a 

Tak blisko 100 lat temu wyobrażano sobie 
2022 rok. 
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Z kart historii i moich doświadczeń pracy  
w Kopalni „Rydułtowy” 

 
 
 
Czy Polskę stać na dekarbonizację? 

Moim skromnym zdaniem, Polskiej gospodarki nie stać na 
„zależność” energetyczną pozbawiając się paliwa kopalnego, 
jakim jest węgiel kamienny! Nie posiadamy zasobów gazu ziem-
nego, ani zasobów ropy naftowej, nie posiadamy rzek o spadkach 
pozwalających na ich otamowanie i budowie elektrowni wodnych, 
nie posiadamy rocznego nasłonecznienia ani całorocznych róży 
wiatrów. Węgiel brunatny się kończy; Kopalna Węgla brunatnego 
„Bełchatów”, jak nie odkryje sąsiadującego za wysadem solnym 
Pola „Szczerców” to padnie, kończy się koniński węgiel brunatny, 
wokół Turowa klęska rządowa na całej linii, a decydenci z lat 80 i 
90 poprzedniego wieku, którzy przyczynili się do barbarzyńskiej 
likwidacji kopalń: "Morcinek", "Moszczenica", „1.Maja", 
(uratowane) „Dębieńsko", dzisiaj lansują pogląd o dekarbonizacji 
polskiego przemysłu wydobywczego energetycznego. To podpis b. 
podsekretarza stanu w Min. Przemysłu widnieje pod Rozporządze-
niem z 1994roku, cedującym uprawnienia PRZEDSIĘBIORCY do 
ustalania miąższości pokładów zaliczanych do zasobów potencjal-
nego wydobycia. Prezesi Rybnickiej Spółki Węglowej S.A, ustano-
wili tę miąższość na 1.3m!!!! W/w Kopalnie bazowały na pokła-
dach cienkich, do których dopasowane były technologie urabiania i 
obudowy; i tak z dnia na dzień stały się bez zasobowe. Kop. 
”Moszczenica” decyzją lokalnych decydentów ówczesnych wice-
prezesów JSW S.A. doprowadzona była do zamknięcia = zasypa-
nia. Kopalnia „Moszczenica” od południa mogła sięgać po złoże 
Pola Gołkowickiego, a poprzez zrównanie z powierzchnią obiektów 
Zakładu Górniczego - w tym szybów, usunięto możliwość sięgnię-
cia po te zasoby. Kolejnym lokalnym skandalem z naszego lokalne-
go rydułtowskiego podwórka, (którego historia nie wybaczy), jest 
podjęta decyzja o likwidacji wydobywczego szybu „Chrobry II” 
kop. „Anna”, Ostatnia zlecona mi praca projektowa (przed odesła-
niem mnie na emeryturę), był projekt połączenia wyrobiskami gór-
niczymi poziomu wydobywczego 1000 m kop. „Rydułtowy” z pod-
szybiem szybu Chrobry II kop. „Anna”.  
W czasie budowy nowego poziomu 1000 m kop. Rydułtowy”, zale-
cono w Uchwale Zarządu RSW  S.A., by założyć budowany po-
ziom na takiej głębokości (rzędnej) z perspektywą połączenia z 
kopalniami sąsiednimi. Kopalnia „Rydułtowy” nie posiada szybu 
wydobywczego z naczyniami skipowymi wyłożonymi do 1000m; 
kop. „Anna” natomiast miała szyb wydobywczy z naczyniami 15 
tonowymi skipowymi do 1000m! Aż się technicznie prosiło, wyko-
rzystać ten układ do przedłużenia istnienia kop. „Anna”, zwłaszcza, 
że wielki filar ochronny dla Zakładu Kopalni i Kościoła, pozwalał 
na wybieranie złoża w filarze ochronnym. W tym miejscu poprosi-
łem Andrzeja Kowalskiego prof. GIG, o podjęcie działań na forum 
Rady Nauczania Politechniki Śląskiej, GIG-u, czy AGH, by studen-
tom przypomnieć o tematach związanych z eksploatacją węgla w 
filarach ochronnych Zakładów. Mam tę satysfakcję, że moja eduka-
cja, czy to w AGH Kraków, czy Politechnice Śląskiej, te zagadnie-
nia uwzględniała. W tym miejscu, mogę wyrazić wielki, historycz-
ny żal do b. vice-prezesów PARG, którzy projekt połączenia wyro-

biskiem górniczym Kop. Rydułtowy” z „Anna”, nie próbowali pod-
dać analizie i technicznie o tym projekcie podyskutować!!! Dzisiaj 
szyb Chrobry II kop. „Anna” zasypano, a betonową wieżę szybu 
wyburzono!!!  
Kolejnym tematem, to sygnalizowana podczas mego słowa wstęp-
nego w dniu 12.11.2021r. w czasie uroczystości odsłonięcia i po-
święcenia Tablicy Pamiątkowej, była sprawa wykorzystania wód 
kopalnianych dla celów pitnych. Zlewnia połączonych obszarów 
górniczych to około 60 km2 (km kwadratowych) z której wody 
powierzchniowe spływają do utworzonego w zrobach podpoziomo-
wych zbiornika i spiętrzone napływają do systemu pomp na pozio-
mie 800 m, a dalej szybem Leon IV odprowadzane do cieku po-
wierzchniowego rz. Nacyna w kierunku wschodnim czyli Rybnika, 
zamiast zostać oczyszczone i kierowane do butelkowania lub kiero-
wana do rurociągu Dziećkowickigo wody pitnej w kierunku za-
chodnim czyli do zbiorników wody pitnej na granicy Pszowa i Ry-
dułtów. Ilości tej wody to od 6 do 9 milionów m3 (m sześcien-
nych) rocznie, co pozwalałoby zasilać mieszkańców Radlina, Pszo-
wa, Rydułtów, oraz gmin ościennych, w pitną wodę własną.  
Rozwiązanie z wykorzystaniem podpoziomowych zrobów jako 
pojemności retencyjnej dla wód dołowych i wytworzenie ciśnie-
nia naporowego na system pomp głównego odwadniania na poz. 
800m jest moim patentem z 2000roku. Rozwiązania oczyszcza-
nia wód dołowych w procesie odwróconej osmowy jest znane w 
kopalni „Rydułtowy” od lat. Temat pozyskania środków inwe-
stycyjnych na budowę i wyposażenie stacji oczyszczania jest 
rozpoznany i ukierunkowany, lecz decyzje leżą poza projekto-
dawcami.  
Przez 33 lata pracy w kopalni „Rydułtowy”, pracując jako główny 
inżynier przygotowania produkcji, zajmowałem się wszelkimi pro-
jektami rozcinki, przygotowaniem udostępnienia (w tym warianto-
wym projektem lokalizacji szybu Leon IV) i zagospodarowaniem 
złoża. Analizy tematyczne gospodarki złożem lat 80 i 90 XX wieku, 
wykazały �AJWYŻSZY w resorcie (narastająco liczony) wskaź-
nik wykorzystania złoża 0,92 (przy wskaźniku normatywnym 
0,78). Co oznacza że tylko 8% strat złoża pozostało bezpowrotnie 
w złożu, co wynikało z oszczędnego zakładania obcinek ściano-
wych przy rozpoznanych uskokach i rozpoczynania biegu ścian, ich 
kończeniu przy filarach oporowych pochylń (dowierzchni) lub fila-
rów ochronnych, a także przy obcinkach zaburzeń uskokowych czy 
też zaburzeń sedymentacyjnych rozpoznanych na wybiegu ścian. 
Kopalnia ma również sukcesy w zakresie stosowania podsadzki 
suchej pneumatycznej, (68% produkowanej skały płonnej lokowa-
no w wyrobiskach poeksploatacyjnych, stosowano prototypy obu-
dów zmechanizowanych - Fazos do ścian podsadzkowych). Kopal-
nia wdrażała z powodzeniem strugi węglowe do urabiania ścian. To 
dzięki wielu osobom kierującym ruchem i prawidłową gospodarką 
złożem, zawdzięczamy to, że kopalnia „Rydułtowy” posiada zaso-
bową zdolność wydobywczą na dalsze ok. 25 lat! 
 
 O tych zagadnieniach chcę napisać szeroki artykuł do periody-
ków fakultatywnych, o ile treść przyjmą do druku. 

 
Jerzy Majer 
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Witam w Nowym 2022 Roku, pragnę złożyć serdeczne życzenia wszystkim czytelnikom lubiącym poezję. W styczniowym nume-
rze „KLUKI”, wiersze mojego autorstwa. 

                                           Z serdecznym poetyckim pozdrowieniem 
                                                   Ewa Wierzbińska-Kloska 

 

w oczekiwaniu na łyk życia 
      
wskazówki zegara  
boleśnie zahaczają 
o powieki 
słowa nic nie znaczą – 
nawet te najczulsze 
myśli stają dęba  
rozbiją się o ściany  
beznadziei 
uśpionej gdzieś w kącie  
     
    

Ewa Wierzbinska-Kloska 
 

za zasłoną nocy 
 
na gałęziach mojej wierzby 
rozsiadły się kruki 
i obłudnie kraczą 
 
odganiam je od siebie 
dziobią do krwi słowem 
 
rozłożyłam obolałe ramiona 
w kształcie krzyża 
pełna wiary w prawdę 
 
spoglądamy na gałęzie 
odfruwają zdradliwe ptaszy-
ska 
 
wiosna zagoi rany 
pozostanie głęboka 
blizna 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 
 

kolejny rok 
 
bez ciebie Matuś 
za oknem puszyste gwiazdki 
na szybach zastygłe łzy 
wspomnień 
i tylko myśli w kształcie srebrzystej 
gwiazdy 
lecącej na spotkanie niebieskiej 
ciszy 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska  
 
 
 
 
 

 
lubię stare ulice 
 
w kamieniach ukryte są niezwykłe 
tajemnice 
często sprzed wielu wielu lat 
 
wystarczy wsłuchać się w ich mowę 
ciepłym dotykiem palców wykrzesać 
z nich dawny żar taki by przemówiły 
 
mówisz do mnie ironicznym tonem 
są brzydkie takie szare i zimne 
co widzisz w nich pięknego 
 
uśmiecham się 
wiesz najpiękniejsze piękno 
odnajduję właśnie w kamieniach 
 
nie tych szlachetnych lecz właśnie 
zwykłych popękanych wydeptanych 
one mają duszę piękniejszą niż 
niejeden człowiek 
 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 
 
 
 
w moim pokoju 
 
 
rozbrzmiewa zaczarowana muzyka 
nie ze starych winylowych płyt 
lecz lekko i wdzięcznie płynie z CD 
zasłuchana w Chopinowskich nutach 
myślę że jej czar nigdy nie przeminie 
jak nie minie odwieczny czar Polskiej 
Poezji 
 
 

Ewa Wierzbinska-Kloska 
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Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9  
w Rydułtowach służą pomocą tel. +48 691 101 688  

Wizyty prywatne: 
Chirurgia  
Dermatologia 
Urologia 
Reumatologia 
USG, Doppler, Radiologia 
Kosmetologia 
Trychologia 
Podologia 
Poradnia dietetyczna DIETIKO�  

Gdyby nakłady na lecznictwo w Polsce były na obecnym pozio-
mie kosztów leczenia na COVID-19 to mielibyśmy chyba szpi-
talnictwo najlepsze na świecie. Otóż jak podają portale,  doba 
pacjenta na intensywnej terapii to ponad 5 tys. zł a przeciętny 
czas leczenia to 24 dni. Dawka leku na COVID to koszt ok 
3000zł a podłączenie do aparatury ECMO to koszt ok 50 tys. zł. 
Tak więc według wyliczeń szpitalnych przeciętny koszt leczenia 
pacjenta na intensywnej terapii przekracza 120 tys. zł. Jeśli do 
tego dodamy że 90% pacjentów na intensywnej terapii to osoby 
niezaszczepione a szczepionka kosztuje ok 60 zł, to widzimy że 
antyszczepionkowcy wykańczają  finansowo państwo i szpitale. 
Rodzi się więc pytanie –  dlaczego nie ma obowiązkowego 
szczepienia, dlaczego pozwalamy na to by ludzie z poglądami 
XIX wieku blokowali możliwość uzyskania zbiorowej odporno-
ści? Jeśli nie chcą się szczepić niech ponoszą skutki swojej de-
cyzji, niech płacą część kosztów leczenia!  

H. Machnik 

O tych problemach  w zasadzie winien się wypowiadać ekonomista, ale 
lektury dotyczące tych tematów są dość bogate, choć niejednoznaczne. 
Jedni ekonomiści wróżą wręcz bankructwo a inni uspokajają i pokazują 
na inne kraje  (między innymi Japonię czy USA), których zadłużenie w 
stosunku  do swojego PKB jest wielokrotnie wyższe. Niewątpliwie 
zadłużenie jest zagrożeniem również dla samorządów bo rosnące kwoty 
spłat zadłużenia mogą spowodować zmiany podatkowe niekorzystne 
dla samorządów co już ma miejsce. O jakich wielkościach mówimy? 

Otóż zadłużenie Polski z końcem tego roku ma sięgnąć kwoty 1biliona 
511 mld zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju daje ok  
45tys zł. Jaka jest  więc skala zagrożenia ogłoszenia  bankructwa kraju 
jak to się stało z Grecją, którą musiała ratować cała UE a Grecy zostali 
poddani ogromnym wyrzeczeniom. Otóż zgodnie z prawem budżeto-
wym dług publiczny nie może przekroczyć 60%  PKB i obecnie sięga 
58,9%. Dług publiczny to suma wszystkich poprzednich deficytów 
budżetowych. Na rok bieżący ma wynieść ok 30 mld zł. Gdyby zało-
żyć, że od przyszłego roku będziemy mieć stale wzrost PKB  powyżej 
3% i budżet corocznie będzie zrównoważony i będziemy spłacać rocz-
nie  ok 40 mld zł na  (raty kredytów, wykup obligacji skarbowych) to 
okazuje się, że dług spłacimy dopiero bo prawie 40 latach  i to pod 
warunkiem, że przez ten czas nie zaciągniemy kolejnych pożyczek a  
Skarb Państwa  nie wyda nowych obligacji. Niestety takie optymistycz-
ne wyliczenia są utopijne bo raz po raz budżety roczne zaskakują wy-
datki związane z katastrofami klimatycznymi, epidemią, oraz ogromny-
mi wydatkami wojskowymi które sięgają ponad 2,2 PKB 
(największymi w Europie). Na rok bieżący, póki co  nie wiemy czy 
założone w budżecie środki z UE w wysokości 180 mld zł otrzymamy 
bo niestety obecna anty — unijna polityka może do tego doprowadzić i 
deficyt przez kolejne pożyczki może się znacznie zwiększyć, lub zało-
żone przez państwo i samorządy ambitne plany i inwestycje nie dojdą 
do skutku i nasze cywilizacyjne opóźnienia jeszcze się zwiększą. By do 
tego nie doszło warunkiem jest by nasze państwo respektowało podpi-
sane traktaty  i inne wspólne uzgodnienia z UE !To jedyna gwarancja, 
że  Polska nie zbankrutuje bo za sobą mieć będzie ogromny potencjał 
całej Unii Europejskiej. Jakkolwiek niestety będziemy liczyć i progno-
zować  to wydaje się, że spłata zadłużenia rozłoży się na kilka poko-
leń .Obecnie należy sobie życzyć by ten dług nie narastał do niebez-
piecznych granic a coroczny deficyt budżetowy był coraz niższy i  po-
wiązany ze wzrostem gospodarczym. 
 

Henryk Machnik 

Koszty leczenia pacjenta na koronawirusa 

Zadłużenie Polski –skala zagrożenia. 
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UWAGA   MIESZKAŃCY!!! 

Pomóżmy naszemu szpitalowi wpłacając dowol-
ną kwotę na konto Powiatowego Publicznego Za-

kładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i Wodzisławiu Śl. 

 z dopiskiem "�a leczenie" 

Konto: 

 63 1560 0013 2367 2176 2323 0001 

Za Zarząd  

Towarzystwa Miłośników Rydułtów  

Henryk Machnik 

 

Składamy najserdeczniejsze  
życzenia urodzinowe  

styczniowym  solenizantom!!  
A są to: 

 
1. Alojzy Cyran, 
2. Roman Gunia, 
3. Henryk Hajduk, 
4. Urszula Hajto, 
5. Anna Kopiec, 
6. Weronika Kosowska, 
7. Grzegorz Krajczok, 
8. Janina Oleś, 
9. Alicja Pawełek, 
10. Stanisław Płoński, 
11. Kazimierz Rogala 
12. Rudolf Warło,  

Przypominamy naszym czytelnikom, że siedziba 
KLUKI oraz Towarzystwa Miłośników Rydułtów 
znajduje się w Rydułtowach, na ulicy Plebiscyto-

wej nr 47 na I piętrze, nad apteką! 
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Od  7 grudnia do 11 grudnia Stowarzyszenie LY-
SKOR gościło przedstawicieli GAL Campidano i 
CCN Cagliari z Sardynii. Na teranie naszej gminy 
goście mieli możliwość poznania polskich tradycji 
ludowych związanych ze Świętami Bożego Narodze-
nia. Chętnie brali udział w warsztatach lepienia pie-
rogów zorganizowanych przez Ośrodek Wspierania 
Rodziny w Dziennym Domu „Senior+” oraz produk-

cji naturalnych mydełek na bazie roślinnej. Spotka-
nia odbywały się w ramach poddziałania 19.3 Przy-

gotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 
z lokalną grupą działania objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

Ośrodek Wspierania Rodziny w Nowej Wsi 

8 grudnia 2021 r. uczestnicy zajęć „Fabryka Fanta-

zji” mieli możliwość wykonania wianków na świą-

teczny stół. Aby dzieciom lepiej się pracowało opie-

kunowie stworzyli świąteczny nastrój. Z głośników 

płynęła radosna muzyka Bożonarodzeniowa, po sali 

rozchodził się zapach gorącej czekolady, którą dzieci 

mogły się częstować. Na stołach było wiele świą-

tecznych ozdób, aby tworzone stroiki były jak naj-

piękniejsze i mogły zdobić ich domy. 

Warsztaty świąteczne w Ośrodku  

Wspierania Rodziny 

Włosi poznają polskie tradycje  
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W dniach 28 listopada oraz 12 grudnia br. odbyły się Mistrzo-
stwa Polski SKAT w kategorii kobiety, seniorzy i juniorzy. Uro-
czyste otwarcie turnieju w dniu 28 listopada 2021r. odbyło się w 
Domu Przyjęć Finezja w miejscowości Szczerbice, a cały turniej 
nadzorowany był pod czujnym okiem sędziego Pana Krzysztofa 
Kołodziejczyka. Drugie spotkanie zorganizowane zostało w sali 
OSP w Lyskach. Gościem obu turniejów był m.in. Wójt Gminy 
Lyski Pan Grzegorz Gryt. 
W pierwszym turnieju, który odbył się 28 listopada 2021r. I 
miejsce w kategorii SENIOR zdobył Piotr Cholewiński, na II 
miejscu znalazł się Piotr Grzywaczyk, natomiast III miejsce 
należało do Jana Gomoli. 
I miejsce w kategorii KOBIETY zdobyła Helena Broda, na II 
miejscu uplasowała się Krystyna Ostrowska, a III miejsce nale-
żało do Lidii Segeth. 
W ostatniej kategorii JUNIORZY miejsce I należało do Denisa 
Polednika, II miejsce zdobył Franciszek Żołneczko, a III miejsce 
zajął Łukasz Trybuś. 
Natomiast w drugim turnieju, który odbył się w dniu 12 grudnia 
2021r. I miejsce zdobył Józef Armatys (TKKF SKAT Racibórz), 

na drugim miejscu uplasował się Krystian Polednik (Krojc 
Krzyżanowice), a trzecie miejsce należało do Klaudiusza Sobik 
(Forteca Świerklany). 
Kierownikiem i głównym organizatorem obu turniejów był Pan 
Eugeniusz Cyran, który został wyróżniony przez Wójta Gminy 
Lyski otrzymując list gratulacyjny za działalność związaną z 
rozpowszechnianiem sportu jakim jest SKAT. 
Wszystkim zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje życzy-
my kolejnych sukcesów! 

Rywalizowali w rozgrywkach skatowych  
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Niestety kolejny rok za nami  -  niestety, bo jesteśmy star-
si o kolejny rok. A miniony rok trzeba oceniać w zależno-
ści od tego czy osobiste, zawodowe, czy też społeczne 
plany udało się zrealizować. O tym czy  miałem jakieś 
osobiste zamierzenia nie będę pisał ale nie chorowałem, 
byłem z Żoną w  sanatorium, poznałem nowych Przyja-
ciół i nadal mam chęć do działania, więc muszę miniony 
rok uznać za udany. Zawodowo już nie pracuję ale co-
dzienne społeczne urzędowanie w siedzibie TMR traktuję 
jak pracę i myślę, że jest to praca całkiem serio. W gaze-
cie mamy podane skrótowe działania i osiągnięcia naszej 
organizacji  -  Towarzystwa Miłośników Rydułtów i każ-
dy znający specyfikę działania społecznego stowarzysze-
nia musi przyznać, że byliśmy aktywni, zauważani i no-
watorscy. A więc sukces, mimo wielu znanych kłopotów. 
Mamy też sukces zdrowotny: wszyscy aktywni Członko-
wie TMR są zaszczepieni i nikt poważnie nie zachorował 
na covida  –  dotyczy to też naszej Kliki, bo niestety nie 
wszędzie tak jest. O epidemii i antyszczepionkowcach 
pisałem kilkakrotnie nie ukrywając swojej negatywnej 
opinii o tych osobach, ale nadal nie rozumiem, że do tych 
Głów nie dociera  nawet statystyka śmierci. Akurat kiedy 
piszę moje rozważania słyszę że Prezydent Duda odrzucił 
ustawę anty-tvn. Przyznaję że jestem zaskoczony i myślę: 
albo Duda chce wreszcie wybić się na samodzielność al-
bo jest to kolejna dogadana sztuczka Kaczyńskiego by 
uwiarygodnić samodzielne decyzje poszczególnych orga-
nów państwa. Ciekawe, która wersja będzie prawdziwa? 
Równie obiecująca informacja dotyczy przyznanych 100 
mln zł na kontynuowanie budowy drogi szybkiego ruchu 
Racibórz - Pszczyna, choć koszt to ponad 250 mln zł ale 
wreszcie zaczną się jakieś działania  z tą inwestycją. No-
wy Rok zapowiada się więc od strony inwestycyjnej bar-

dzo obiecująco, więc warto zapoznać się z budżetem mia-
sta i harmonogramem realizacji poszczególnych inwesty-
cji ale też innych działań w sferze społecznej i na miarę 
swoich możliwości wspierać te  działania poprzez obywa-
telską aktywność. Z Funduszy Norweskich miastu udało 
się pozyskać znaczne środki na tzw miękkie projekty i 
Władze koncentrują się na  różnorodne działania promo-
cyjne związane z naszą główną drogą tj. ul Ofiar Terroru. 
W tym przedsięwzięciu Władz trzeba pomóc poprzez za-
angażowanie się w jakimś przedsięwzięciu przez po-
szczególne organizacje, firmy, zespoły, kluby ale też 
przez liczny udział naszych Rodzin, Mieszkańców, bo te 
działania będą skoncentrowane właśnie na tej ulicy. Cały 
kraj, samorządy  liczą na dotacje na zaplanowane inwe-
stycje a tymczasem mamy sytuację, że polityka PISu-
(wojenka z organami UE) powoduje, że zakładanych 850 
mld zł w budżecie państwa brak. Z wielu wypowiedzi 
poważnych ludzi wynika, że boją się iż pseudo patrio-
tyczne działania PISu doprowadzą do sytuacji, że nie 
otrzymamy tych pieniędzy i nastąpi rozbrat z UE. Jeśli do 
tego dojdzie to będzie to tragedia narodowa, której nie 
będą w stanie  zmienić następne rządy, bo stracimy jaką-
kolwiek wiarygodność wśród narodów Europy. Oby tak 
się nie stało a nasi rządzący „zeszli na ziemię”, bo znów 
słyszymy o kolejnej aferze związanej z podsłuchem waż-
nych osób w państwie poprzez izraelski system elektro-
nicznego podsłuchu. To wszystko przekracza rozumienie  
w jakiej rzeczywistości się znajdujemy, w jakim kierunku 
zmierza Europa, nasze państwo, czy nie przerosną nas 
oczekiwania dotyczące ochrony klimatu, czy kolejne od-
miany wirusów nie pogrzebią społecznej aktywności i 
zamienią się w permanentne niepokoje społeczne, czy 
finansowo nasze społeczeństwo Śląska, naszych Ryduł-
tów sprosta krótkiemu okresowi wymiany źródła ciepła, 
czy wzrośnie społeczna dyscyplina  -  to pytania, które 
winien każdy sobie zadać, bo niestety nie wszystko zale-
ży od rządzących. Kończąc, życzę Wszystkim zwłaszcza 
Rydułtowikom, Członkom mojego Stowarzyszenia opty-
mizmu, zdrowia i chęci do społecznego działania. Takie 
jest wyzwanie chwili! Zaś Władzom naszego Miasta ży-
czę skutecznego i mądrego ( tak jak obecnie) zarządzania 
i zdobywania jak największych  środków na zakładane 
przedsięwzięcia!  

 

 Henryk Machnik 

Moje  rozważania. 
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�iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Rydułtowy, ul. Tetmajera 150  
tel. 32 72 94 068,  32 72 94 933  

 

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach  
podpisanych kontraktów z �FZ 

 

Lekarza POZ, Ginekologiczno-położnicza, Dermatologiczna, Okuli-
styczna, Laryngologiczna, Leczenia bólu,    Neurologiczna, Urazo-
wo-ortopedyczna, Leczenia uzależnień, Medycyny paliatywnej, 
Hospicjum domowe,  

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach  

usług komercyjnych (odpłatnych)   


