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Moje rozwaŜania — Media mają niesamowite uŜywanie w sprawie afery podsłuchowej ale czy ta
sprawa bardzo bulwersuje opinie publiczną — moim zdaniem raczej nie bardzo, bo tak dzieje się
na całym świecie. Drugą przyczyną jest fakt, Ŝe z wieloma wypowiedziami polityków przy wódce
trochę się zgadzamy. Moim zdaniem szczególnie dotyczy to ministra Sikorskiego, który z jednej
strony kreuje politykę a prywatnie ma inne zdanie. A więc przykładowo: czy nie zgadzamy się
z faktem, Ŝe jesteśmy rozczarowani Ameryką gdy przypomnimy sobie obiecanki związane z naszym zaangaŜowaniem militarnym w Iraku, Afganistanie czy Afryce. Czy nie widać wyraźnie Ŝe
Amerykanie podgrzewają atmosferę zagroŜenia ze strony Rosji, Ŝe próbują poróŜnić Polskę
z Niemcami i Francją. Cała Europa ogranicza wydatki na zbrojenia a na Polsce juŜ wymuszono
zwiększenie wydatków na zbrojenia. W podsłuchach jakoś nie było rozmów o Ukrainie i to zdumiewa bo wielu z nas twierdzi, Ŝe Polska za bardzo zaangaŜowała się w wewnętrzne sprawy Ukrainy. To nas będzie drogo kosztowało i tylko nie wiemy czy to teŜ podpucha Amerykanów. Podsłuchujący spowodowali, Ŝe o Polsce jest głośno w negatywnym tego słowa znaczeniu bo jak nie
uśmiać się jak jest podsłuchiwany skutecznie nawet Minister Spraw Wewnętrznych który sprawuje nadzór nad słuŜbami specjalnymi. Rząd Platformy chwieje się i widać wyraźnie, Ŝe muszą nastąpić głębokie zmiany a to spowoduje, Ŝe być moŜe nowi ministrowie z tak zwanego II szeregu
będą uczciwiej uprawiać politykę. Jedna z propozycji: przyśpieszonych wyborów niestety moŜe
upolitycznić czekające nas wybory samorządowe. A chętnych do startowania w wyborach samorządowych nie brakuje. Nie będę pisał o chętnych z ościennych gmin choć takie informację do nas
wpływają ale skoncentruje się na kandydatach w wyborach na burmistrza miasta Rydułtowy którymi zapewne będą P.P: Kornelia Newy, Marek Wystyrk, Arkadiusz Skowron a niektórzy wymieniają teŜ Henryka Niesporka czy Janinę Hlebik Turek. Wszystkim Ŝyczymy powodzenia ale ze
swojej strony będziemy oczekiwać, Ŝe wezmą pod uwagę nasze postulaty, które niŜej przedstawiam. Problemem są tez wybory do powiatu bo te pozostają na starych zasadach a mieszkańcy na
ogół mało wiedzą o kompetencjach powiatu. Będziemy wybierać 4 radnych powiatu i muszą to
być ludzie którzy na bieŜąco będą przekazywać informacje na linii powiat—Rydułtowy i będą
skutecznie lobować sprawy Rydułtów, co tak skutecznie wykonywał śp. Andrzej Korbica. Problemów na linii powiat miasto nie brakuje. Przypomnę problem budowy sali gimnastycznej dla naszego LO, budowę tzw. drogi południowej, kłopoty ze szpitalem, problemy komunikacyjne itp.
Z kolei dla miasta do rozwiązania są między innymi problemy: walka z niską emisją i sprawa uciepłownienia miasta, dalsza budowa kanalizacji, budowa ścieŜek rowerowych, uporządkowanie lasków i rozwiązanie problemu dworca kolejowego by ten nie szpecił a słuŜył mieszkańcom. Kłania
się propozycja przejęcia tego obiektu przez miasto i jego adaptacja na pomieszczenia dla organizacji pozarządowych i jednocześnie stworzenia w nim centrum turystycznego w którym przyjezdni
znajdą potrzebne informacje i materiały. NajbliŜszym wyzwaniem dla miasta jest przejęcie obiektów Klubu Sportowego Naprzód i na tej bazie powołanie MOSiRu. O szczegółach i problemach
z tym związanym napiszemy w następnym numerze. Ale jeśli nasi Mieszkańcy nadal będą omijać
imprezy sportowe na tym obiekcie to powiem, Ŝe lepiej jedno z boisk treningowych zamienić na
coś innego! O basenie chyba zapomnimy bo basenów u sąsiadów nie brakuje. W naszej gazecie ale Dworzec z lat 1930/40 z archiwum pana Strzelca
i z innych publikatorów moŜemy się dowiedzieć o
tym jak wiele dzieje się w Rydułtowach i jak wysoko jesteśmy oceniani przez Sąsiadów, przyjezdnych i przedstawicieli róŜnych władz. Takie uznania cieszą ale i zobowiązują a to będzie wyzwaniem dla osób którzy będą Włodarzami naszego
miasta juŜ od listopada bieŜącego roku.
H.M

DODATEK KLUKI

KLUKA 341/1 Czerwiec 2014

Zdjęcia z imprez w miesiącu czerwcu

Kocham Rodziców Kocham Ten Świat Pragnę śyć PomóŜ Mi !!!

śycie jest zagadką… co sekundę na świecie pojawia się nowe Ŝycie… i czyjeś Ŝycie gaśnie… To
właściwie wydaje się naturalne. Kiedy jednak coś toczy się wbrew naturze, jest bardzo cięŜkie
i niezrozumiałe. CHOROBA MICHASI JEST CZYMŚ CZEGO NIE MOśNA ZROZUMIEĆ !!!
Michasia jest cudowną, pogodną dziewczyną, która musi zmagać się z tak cięŜką, nieuleczalną,
śmiertelną chorobą płuc—jaką jest MUKOWISCYDOZA. Tylko najbliŜsze osoby w otoczeniu
Michasi wiedzą… czym jest ta choroba i z czym musi codziennie zmagać się ich córka, pragnąc
przeŜyć kaŜdy kolejny dzień.
POMÓśMY MICHASI ZŁAPAĆ GŁĘBOKI ODDECH I SPEŁNIĆ MARZENIA
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