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Tytułem wstępu... 
 

Drodzy Czytelnicy. Święta Bożego Na-
rodzenia oraz następujący po nich przełom roku 
to czas, w którym wielu z nas postanawia coś w swoim życiu 
zmienić, podejmuje przeróżne plany i postanowienia, które 
zamierza realizować w przyszłym roku. Dziś chciałbym Pań-
stwa zachęcić do tego, by w nadchodzącym 2018 roku bar-
dziej zadbać o swoją kondycję fizyczną i ruszyć w góry. Być 
może połowa grudnia nie jest najlepszym momentem na za-
chęcanie do takich planów, jednak to właśnie zamierzenia 
podjęte teraz, na przełomie roku mają największe szanse rea-
lizacji. Sam coś o tym wiem.  

 
Dokładnie dwa lata temu, w grudniu 2015 roku pod-

jąłem decyzję, że w nadchodzącym roku chcę rozpocząć zdo-
bywanie tzw. „Korony Gór Polski”, w skrócie KGP. Moją 
przygodę rozpocząłem od zapisania się do Klubu Zdobyw-
ców, dzięki czemu otrzymałem specjalną książeczkę, w którą 
należy przybijać pieczątki potwierdzające zdobycie szczytu. 
W ramach KGP wyszczególnionych zostało 28 pasm gór-
skich. Celem dla wędrowca jest zdobycie najwyższego szczy-
tu każdego z tych pasm. W kilku przypadkach na liście szczy-
tów znajduje się drugi co do wysokości wierzchołek, ponie-
waż zabawa zakłada wychodzenie tylko na szczyty na które 
prowadzi szlak turystyczny – tak by szczyty zdobyć mógł 
każdy i by sprawiało to radość a nie stanowiło ponadludzkie-
go wysiłku. Zdobycie szczytu należy potwierdzić zdjęciem ze 
szczytu oraz pieczątką. Te mogą znajdować się kilku miej-
scach – czasem na szczycie lub nieopodal jest schronisko, 
gdzie zawsze są pieczątki. Czasem na szczycie członkowie 
Klubu Zdobywców zamocowali specjalne skrzyneczki z pie-
czątką, a czasem trzeba było udać się do miejscowości u pod-
nóża góry i zdobyć pieczątkę w parafii bądź w sklepie. Z do-
świadczenia powiem, że parafie zawsze mają bardzo ładne 
pieczątki, no i przeglądając później książeczkę ładniej prezen-
tuje się pieczątka parafialna niż np. sklep mięsny czy mono-
polowy. Po zdobyciu wszystkich 28 szczytów należy zgłosić 
się na weryfikację, która odbywa się cyklicznie w różnych 
miejscach Polski. O terminie i miejscu zawsze informuje stro-
na internetowa Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. W 
czasie weryfikacji odbywają się rozmowy pomiędzy osobami, 
które chcą uzyskać tytuł zdobywcy a komisją złożoną z osób, 
które już taki tytuł posiadają. Celem jest sprawdzenie, czy 
dana osoba rzeczywiście na tych szczytach była, stąd można 
było usłyszeć pytania o różne charaktery-
styczne miejsca w zdobytych górach. Po roz-
mowie z komisją odbywa się uroczyste paso-
wanie na Zdobywcę Korony Gór Polski, na-
danie legitymacji zdobywcy, odznaki i pa-
miątkowy dyplom. Jet to bardzo przyjemny 
moment, stanowiący ukoronowanie całego 
trudu włożonego w zdobywanie szczytów. Mi 
zdobycie Korony zajęło dwa lata kalendarzo-
we. Rozpocząłem w maju 2016 roku, a za-
kończyłem tuż przed Dniami Rydułtów w 
sierpniu 2017. Dla mnie osobiście sama cere-
monia i tytuł zdobywcy, choć oczywiście 
miłe, nie stanowiły celu samego w sobie. 
Decydując się zdobyć 28 najwyższych szczy-
tów pasm gór w Polsce zależało mi na moty-
wacji, bodźcu do działania, impulsie, który 
zachęci mnie do tego by wybrać się na drugi 
koniec Polski by wyjść na górę o której nigdy 
wcześniej nie słyszałem. Idealnym przykła-
dem jest Wysoka Kopa. Założę się, że niewie-

lu z Państwa słyszało kiedykolwiek o takim szczycie, nie mó-
wiąc już o zdobyciu go. Szczyt ten jest najwyższym wierz-
chołkiem Gór Izerskich, graniczących z Niemcami. Bez im-
pulsu w postaci KGP nigdy bym się nie wybrał w tak daleki 
rejon kraju i nie odwiedziłbym tego pasma. Zresztą, moje 
wyobrażenie o tej górze też było błędne. Spodziewałem się 
mało interesującego pagórka, który po prostu trzeba zdobyć. 
Nie oczekiwałem żadnych dodatkowych atrakcji. Jak bardzo 
się pomyliłem – wiem tylko ja. Na górę wybrałem się w maju 
br., akurat w czasie, gdy niespodziewanie w wyższych par-
tiach gór spadł śnieg. Idąc na Wysoką Kopę w pewnym mo-
mencie wychodzi się na skalisty grzbiet, z którego rozpoście-
ra się panorama na wszystkie okoliczne pasma górskie, na 
czele z Karkonoszami. Widok, który wtedy zobaczyłem pozo-
stanie ze mną na długo. Wspaniała panorama Karkonoszy, od 
Szrenicy, przez Śnieżne Kotły, na królowej Karkonoszy – 
Śnieżce kończąc. Wszystkie te szczyty skrzące się śniegiem 
w piękny, słoneczny poranek – widok bardziej przypominają-
cy Alpy niż nasze polskie góry. Wędrując dalej trafiłem do 
ogromnego zamkniętego kamieniołomu – jednego z najwięk-
szych w naszym kraju. Ten widok również robił wrażenie. Z 
poznanymi na szlaku ludźmi żartowaliśmy, że przy odpo-
wiednim ustawieniu się do zdjęcia, kamieniołom może z po-
wodzeniem udawać Wielki Kanion. 

 
Oprócz zdobywania szczytów zwiedziłem także nie-

zliczoną ilość atrakcji turystycznych, takich jak Kolorowe 
Jeziorka w Rudawach Janowickich (znajdują się na liście 
nowych polskich 7 cudów przyrody), Jaskinię Niedźwiedzią, 
zamek Książ czy poniemiecki kompleks podziemny „Riese”. 

 
Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie jedno nowo-

roczne postanowienie. Dlatego też gorąco Państwa zachęcam 
do podróżowania, zwiedzania, zdobywania – nasza Polska 
jest wspaniała, wystarczy tylko się rozejrzeć. 

 
Życzę Państwu, by podjęte przez Was cele na 2018 

rok udało się w pełni zrealizować, a nadchodzące Święta Bo-
żego Narodzenia były przepełnione radością, szczęściem, 
oczekiwaniem na przyjście Jezusa, by były ciepłe i rodzinne. 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 
 

Redaktor Naczelny 
Łukasz Majer 

W GÓRY! 



V Przegląd Twórczości Obcojęzycznej Dzieci 
i Młodzieży Miasta Rydułtowy 

 
Już po raz piąty scena Rydułtowskiego Centrum Kul-

tury „Feniks” rozbrzmiała językami obcymi. Okazją ku temu 
stała się coroczna impreza organizowana przez Liceum Ogól-
nokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach - Prze-
gląd Twórczości Obcojęzycznej Dzieci i Młodzieży Miasta 
Rydułtowy. Patronat honorowy nad Przeglądem objęli: Staro-
sta Wodzisławski Ireneusz Serwotka oraz Burmistrz Miasta 
Rydułtowy, Kornelia Newy. 

 
Dzieci i młodzież szkół i przedszkoli z terenu Ryduł-

tów zaprezentowały swoje osiągnięcia w nauce języków ob-
cych za rok szkolny 2016/2017. Przegląd odbył się 27 listopa-
da i wzięło w nim udział dziesięć rydułtowskich placówek 
edukacyjnych: Publiczne Przedszkole nr 1 im. Marii Kownac-
kiej, Publiczne Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy, Prywatne 
Przedszkole „Pod Nutką”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola 
Miarki, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Arki Bożka, Szkoła Podstawowa nr 4, Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej, Zespół Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 oraz Liceum 
Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. 

 
Najmłodsi uczestnicy jak zawsze zachwycili publicz-

ność kolorowymi kostiumami i energicznymi występami. 
Dzieci z typowym dla swego wieku entuzjazmem ochoczo 
wybiegały na scenę, by w przebraniu smerfów lub krasnolud-
ków przenieść widownię w bajkowy świat. Oprócz akcentów 
bajkowych, pojawiły się również kulinarne – okazuje się, że 
włoska pizza brzmi tak samo w każdym języku! Przy okazji 
występów zebrani goście mogli poćwiczyć sobie rozmówki 
związane z zamawianiem jedzenia. 
Stres związany z występem na wielkiej scenie przed liczną 
publicznością udzielał się tylko nauczycielom i może troszkę 
rodzicom albo dziadkom, którzy przyszli trzymać kciuki za 
swoje pociechy. „Zależy nam, by Przegląd był bardziej świę-
tem języków obcych i zabawą niż konkursem, których jest 
wiele. Nie chcemy rywalizacji i wygranych. Tutaj każdy jest 
zwycięzcą, bo nauka języka obcego przyniosła wymierny suk-
ces: wykonanie piosenki czy wiersza w języku obcym, wyjazd 
zagraniczny lub też nawiązanie nowych znajomości” – przeko-
nuje Lidia Szmelich, koordynatorka Przeglądu z ramienia Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułto-
wach. 

 
Oprócz wrażeń czysto artystycznych, każdy występ 

dostarczał wielu przeżyć językowych. Były skecze, piosenki, 
wiersze i krótkie przedstawienia. Dominującym językiem był 
język angielski, ale nie brakowało również innych, był nie-
miecki a nawet francuski. Grupa teatralna z rydułtowskiego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej wyróżniła się spektaklem w ciem-
nościach. Starsza młodzież wybrała prezentacje multimedialne 
do przedstawienia swoich dokonań związanych z nauką języ-
ków obcych. Zebrani goście mogli zobaczyć zdjęcia z realiza-
cji projektów, wyjazdów zagranicznych oraz różnych imprez 
językowych. 

 
„Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się przed-

stawić w krótkim czasie na scenie, dlatego przygotowaliśmy 
wystawę „Rydułtowy na językach”. Każda szkoła uczestniczą-
ca w Przeglądzie mogła przygotować materiały o osiągnię-
ciach językowych swoich uczniów, z których jest szczególnie 
dumna” – wyjaśnia dalej Lidia Szmelich. 

 

Przegląd Twórczości Obcojęzycznej Dzieci i Mło-
dzieży Miasta Rydułtowy wszedł do kalendarza imprez szkol-

nych jako ważna data w listopadzie. Wysoki poziom i wartość 
artystyczna występów, które mogliśmy podziwiać świadczą o 

dobrej pracy nauczycieli w Rydułtowach „od przed-
szkola do matury”. 

 

 
Mali kucharze z wielką pasją 
 
 W Szkole Podstawowej nr 4 najmłodsi uczniowie klasy 
1 A wiedzą, że śniadanie jest  najważniejszym posiłkiem spo-
żywanym w ciągu dnia, a to głównie za sprawą programu edu-
kacyjnego ŚNIADANIE DAJE MOC.  Do akcji uczniów zgło-
siła wychowawczyni pani Teresa Ochojska. Pierwszoklasiści 
już od dłuższego czasu przyswajali wiedzę na temat zdrowego 
trybu życia i odżywiania, podejmując różne działania. W tro-
sce o kondycję fizyczną, która jest niezwykle istotna w rozwo-
ju dziecka, przygotowali „taniec jabłuszek”. Taka forma ak-
tywności dała dzieciom dużo radości ze wspólnego działania, a 
jej efekty zaprezentowali przed szerszą publicznością na szkol-
nym festynie. Wśród dalszych działań znalazły się także cieka-
we prace plastyczne promujące zdrowe produkty. 8 listopada - 
w Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia - odbył się finał całej 
akcji. Było nim śniadanie przygotowane  wspólnie w klasie. 
Uczniowie wcielili się w rolę małych kucharzy, którzy z wiel-
ką radością przyrządzili przepyszne, kolorowe i bardzo zdrowe 
jedzenie. W całą akcję włączyli się z pomocą rodzice uczniów. 
Oni też - wraz z panią dyrektor Dominiką Urbanek - towarzy-
szyli nam w tym niezwykłym klasowym śniadaniu. Cieszy nas, 
że dzięki takim działaniom dzieci chętniej sięgają po zdrowe 
produkty. Zabawa towarzysząca przygotowywaniu posiłku 
była dowodem, że zdrowie na talerzu może skusić niejednego 
niejadka, gdy przyrządza się danie z pasją, radością i przede 

wszystkim – wspólnie. Zapewne towarzy-
szący nam podczas finału rodzice będą z 
chęcią wciągać swoje pociechy w rodzinne 
kucharzenie. 

 

 Teresa Ochojska  
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"Gmina bez SMOGA" – ekologiczna akcja Sto-
warzyszenia MOJE MIASTO 
  
 1 grudnia br. w RCK FENIKS w Rydułtowach miało 
miejsce podsumowanie projektu „Gmina bez SMOGA”, pro-
jektu który tak naprawdę już na dobre wpisał się w kalenda-
rium działań proekologicznych prowadzonych przez MOJE 
MIASTO. 
 Co to za akcja i dlaczego zajmujemy się niską emisją a 
w zasadzie jej efektem czyli smogiem ? 
 Otóż polskie powietrze należy do najbardziej zanie-
czyszczonych w Europie. Co roku z tego powodu przedwcze-
śnie umiera ok. 45 tys. osób. W roku 2014 było to 42.412 
osób ("Air quality in Europe — 2014 report" European Envi-
ronment Agency, 2014). Pył zawieszony zawiera substancje 
toksyczne i rakotwórcze, jak węglowodory aromatyczne - 
m.in. benzo(a)piren - metale ciężkie i dioksyny. Długotrwałe 
oddychanie zanieczyszczonym powietrzem najbardziej 
niebezpieczne jest dla dzieci, ludzi w podeszłym wieku, 
kobiet w ciąży oraz osób z chorobami dróg oddechowych. 
Smog powstaje za sprawą tysięcy starych i nieefektywnych 
pieców oraz kotłów, w których spala się złej jakości opał  
i niestety także śmieci. Gminy województwa śląskiego, w tym 
również Rydułtowy, nie są wyjątkiem jeżeli chodzi o poziom 
zanieczyszczenia powietrza, stąd podejmujemy różne 
działania – tłumaczy Marek Wystyrk prezes Stowarzyszenia 
MOJE MIASTO 
 W ramach naszej kampanii podjęliśmy szereg 
działań w tym m.in. przeprowadziliśmy lekcje edukacyj-
no-informacyjne w wybranych placówkach oświatowych 
Rydułtów, Godowa, Raciborza oraz Radlina, dystrybuo-
waliśmy ekologiczne kolorowanki dla najmłodszych 
dzieci w przedszkolach, rozpisaliśmy konkurs ekologicz-
ny a także, co najważniejsze zakupiliśmy już we wrześniu br. 
profesjonalny czujnik pomiaru stężenia pyłów PM10 i PM2,5, 
który na razie pełnił rolę edukacyjną ale już niebawem bę-
dziemy mogli robić pomiary w jakimkolwiek miejscu nasze-
go miasta – dodaje Marek Wystyrk. 
 Obszar, który wybraliśmy do realizacji projektu nie 
został wybrany przez przypadek. Sytuację pod względem 
zanieczyszczenia powietrza w naszym regionie można okre-
ślić jednym słowem - dramatyczna. To bez wątpienia jeden z 
najbardziej zanieczyszczonych obszarów Polski. Najgorzej 
wyglądają dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza pyłem 
zawieszonym (PM10, PM2,5) oraz rakotwórczym i mutagen-
nym benzo(a)piranem – tłumaczy prezes Wystyrk  
 Akcję antysmogową pod nazwą „Gmina bez SMOGA” 
wspierają m.in. pracownicy naukowi Politechnika Śląska oraz 
Fundacja 360! z Rybnika, będąca aktywnym członkiem Pol-
skiego Alarmu Smogowego. Naszymi prelegentami byli pa-
nowie: dr inż. Marek Rojczyk, mgr inż. arch. Michał Po-
śpiech, mgr inż. Janusz Piechoczek oraz mgr Emil Nagalew-
ski. 
 Bardzo ważnym elementem projektu był ogłoszony 
konkurs ekologicznym w którym wzięło udział aż 123 uczest-
ników, w tym głównie dzieci i młodzież z rydułtowskich pla-
cówek oświatowych. Tak duże zainteresowanie konkursem 
zapewne wynikało z nagród jakie zostały ufundowane dzięki 
środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
a także Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. I tak poszczególne 
miejsca zajęli: 
I miejsce – Maja Bugla z Rodziną (Szkoła Podstawowa nr 4 
w Rydułtowach) 
II miejsce – Rafał Żymełka (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ry-
dułtowach) 

III miejsce – Nataniel Kubasa (Przedszkole nr 3 w Rydułto-
wach) 
 W konkursie wyróżniono również 10 prac: Paweł 
Mordeja (SP4), Tymoteusz Furgoł (PP3), Marta Matys (SP1), 
Kacper Rachniowski (PP3), Agata Jordan (SP2), Wiktoria 
Manderla (SP3), Alicja Koczy (SP1), Kamila Mańka (SP4), 
Paweł Nowrot (SP3), Julia Podżorska (SP2). 
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe nagrody 
za udział i pięknie przygotowane prace nt. szkodliwości ni-
skiej emisji i jej efektów w postaci smogu.  
 Chciałby serdecznie podziękować dyrekcjom placó-
wek oświatowych w Rydułtowach - Paniom: Ilona Lemiesz 
(Dyrektor SP 1), Joanna Gapińska (Dyrektor SP 2), Joanna 
Skowron (Dyrektor SP 3) Dominika Urbanek (Dyrektor SP 
4), Janina Blokesz (Przedszkole nr 1), Sylwia Brachman 
(Przedszkole nr 2), Mirela Bartczak (Przedszkole nr 3), Ilona 
Sklarek (Przedszkole nr 4), Anna Urbańczyk „(Przedszkole 
„Pod Nutką”) i Panu Jackowi Stebel (Dyrektor ZSP nr 2) za 
zaangażowanie i współpracę w działaniach naszego projektu. 
Dziękuję również placówkom oświatowym gminy Godów, 
Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego z Raciborza a także Zespołowi 
Szkolno Przedszkolnemu nr 4 w Rybniku.  
 Szczególnie dziękuję członkom Klubu Seniora „Sami 
Swoi” (Teresa Masarczyk, Ryszard Morawski, Anna Moraw-
ska, Teresa Zacharewicz, Jerzy Zacharewicz, Henryk Chwoł-
ka) i koordynatorce Klubu Pani Marzenie Rotter a także 
członkom Stowarzyszenia MOJE MIASTO (Michał Grabar-

czyk, Grzegorz Krajczok) za wsparcie techniczne i orga-
nizacyjne finału konkursu ekologicznego. 
 Nasz projekt „Gmina bez SMOGA” łączy ze sobą 
trzy sektory - pozarządowy, samorządowy i biznesowy. 
Naszym zdaniem na takiej współpracy trzeba opierać 
podejmowane działania (projekty) społeczne. Problem 

niskiej emisji w naszym regionie dotyczy wszystkich miesz-
kańców bez względu na miejsce zamieszkania (budynki jed-
norodzinne czy wielorodzinne).  
 Jestem bardzo zadowolony z tego, że z roku na rok 
zyskujemy nowych partnerów do naszych projektów. Cieszy 
mnie również to, że jesteśmy co raz bardziej dostrzegani jako 
poważni partnerzy nie tylko dla innych organizacji pozarzą-
dowych ale również dla przedsiębiorców, samorządów lokal-
nych jak i mediów. W tym roku nasz projekt został objęty 
patronatem honorowym Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr 
hab. inż. Arkadiusza Mężyka.  
 To dla nas wielki zaszczyt, że pozyskujemy przychyl-
ność w naszych działaniach tak znanej i szanowanej placówki 
naukowo-dydaktycznej. To jednak nie koniec naszych działań 
bo problem niskiej emisji istnieje nadal, dlatego już dziś za-
praszam osoby, organizacje i instytucje do szerokiej współ-
pracy - podsumowuje Marek Wystyrk Prezes Stowarzyszenie 
MOJE MIASTO 

Marek Wystyrk 
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,,Przedszkolaki wysyłają kartki do ciężko cho-
rych dzieci.’’ 
 
         W listopadzie Prywatne 
Przedszkole ,,Pod Nutką’’ w Ry-
dułtowach po raz pierwszy wzię-
ło udział w akcji ,,Marzycielska 
Poczta’’ polegającej na pisaniu 
listów, kartek oraz rysunków dla 
ciężko chorych dzieci.  
          
 W akcji wzięła udział 
Grupa Średniaków - 
,,Filemonki’’, prowadzona przez 
Panią Monikę Zamelczyk. Z oka-
zji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia dzieci postanowiły 
wspólnie z wychowawcą wyko-
nać kartki świąteczne. Zanim jednak do tego przystąpiły 
Przedszkolaki za pomocą informacji zgromadzonych na por-
talu internetowym ,,Marzycielska Poczta’’ poznały zaintere-
sowania dzieci oraz zobaczyły ich zdjęcia.              

 
 Przedszko-
laki z wielkim 
przejęciem i zaan-
gażowaniem przy-
klejali przygoto-
wane przez wy-
chowawcę ele-
menty                              
i ozdabiali kartki 
brokatem. W ak-
cje tę zaangażo-
wali się, również 
rodzice, którzy z 

ogromną chęcią razem ze swoją pociechą wysyłali kartki na 
poczcie w wybranej przez siebie wcześniej zaadresowanej 
kopercie.  
           
 W czasie trwania akcji od jednej z mam  dowiedzieli-
śmy się o  dziewczynce z naszej miejscowości, która   walczy 
z chorobą i chociaż nie jest zgłoszona do porta-
lu ,,Marzycielska Poczta’’, również ucieszyłaby się z naszej 
kartki. W związku z tym ,,Filemonki’’ bardzo chętnie wysła-
ły, również kartkę do naszej Rydułtowianki Emilki. 
           
 Dla dzieci było to nowe doświadczenie dzięki, które-
mu nauczyły się życzliwości dla innych, akceptacji drugiej 
osoby, poświęcenia oraz wrażliwości na sytuację drugiej oso-
by. Przedszkolaki mają nadzieję, że dzieci ucieszą się z wy-
konanych przez nich kartek i 
wykazują ogromną chęć wyko-
nania kolejnych niespodzianek 
dla dzieci z ,,Marzycielskiej 
Poczty’’. 

 

Monika Zamelczyk 

 

 

 

 

Prostytucja wśród młodzieży 
 
 Prostytucja występuje w każdej warstwie społecznej 
od wielu wieków. Zjawisko to coraz częściej dotyka nastola-
tek, które poszukują sponsora. 
 Młoda dziewczyna, która zaspokaja potrzeby seksual-
ne przygodnych partnerów za zapłatą, bez zaangażowania 
uczuciowego, nikogo już zbytnio nie zdziwi. Coraz więcej 
młodych dziewcząt staje się galeriankami. Stać je na marko-
we ciuszki i kosztowną biżuterię. Zjawisko to staje się z roku 
na rok bardziej popularne i preferowane przez coraz młodsze 
dziewczyny. Widać to niemal w każdej galerii handlowej, 
gdzie młode dziewczyny polują na zamożnych panów. 
 Ale czy prostytucja dotyka tylko płeć żeńską? Z całą 
pewnością nie. 
 Tak zwani gigolo czyli mężczyźni tańczący w klubach 
nocnych, często uprawiający prostytucję heteroseksualną jak i 
homoseksualną, to coraz częściej młodzi panowie, którzy nie 
przekroczyli progu wiekowego 20 lat. Mężczyźni tacy cieszą 
się ogromnym powodzeniem zwłaszcza wśród dojrzałych 
kobiet, chcących zostać sponsorkami dla wkraczającego do-
piero w dorosłość pana. 
 Co kieruje młodymi ludźmi, że decydują się na prosty-
tucję? 
 Z pewnością współczesna młodzież kieruje się przede 
wszystkim prawem do wolności i swobody popadając przy 
tym w uzależnia i hołdując zachowaniom patologicznym, 
wśród których prostytucja jest tego doskonałym przykładem. 
Nie dotyczy to oczywiście wszystkich młodych ludzi, jednak-
że z roku na rok liczba prostytuującej się młodzieży wzrasta. 
Szczególnie niebezpieczna i zabroniona jest prostytucja nie-
letnich, która niestety nabrała specyficznego wymiaru. Rzad-
ko spotykamy się bowiem z dezaprobatą dla tego typu zacho-
wań, można więc śmiało zaryzykować stwierdzeniem, że ist-
nieje przyzwolenie społeczne na tego typu zachowania dewia-
cyjne nastolatków. 
 Do prostytucji wśród nastolatków przyczynia się na 
pewno niski status materialny w rodzinie. Młoda osoba jest 
gotowa podnieść swój standard życiowy właśnie dzięki pro-
stytucji. Warto tutaj wymienić również zachwianie systemu 
wartości, gdzie pieniądz staje się wartością najważniejszą. 
Dla wielu nastolatków właśnie prostytucja jest doskonałym 
sposobem na szybkie i skuteczne pozyskiwanie środków nie-
zbędnych do luksusowego życia. Prostytucja pozostawia śla-
dy w psychice każdego młodego człowieka.   

 Głównym zagrożeniem jest przede wszystkim ryzyko 
zarażenia się AIDS oraz innymi chorobami przenoszonymi 
drogą płciową. Z czasem dochodzi do wewnętrznego zagubie-
nia się młodej, prostytuującej się osoby. Przede wszystkim 
zaburzona zostaje hierarchia wartości. W parze z prostytucją 
idą alkohol i narkotyki. A wszystko po to, by stłumić praw-
dziwe emocje, które tkwią w psychice nastolatka. Używki 
tego typu pomagają zagłuszyć sumienie i zapomnieć o obrzy-
dzeniu, jakie czują do siebie młodzi ludzie. 
 I na tym etapie pojawia się już kolejny problem – uza-
leżnienia... 

Ania Głowacka 
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Krzyżówka nr 35 - grudzień  
Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dolnych rogach 
utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania hasła na adres redak-
cji pocztą, e-mailem lub osobiście. Nazwiska wszystkich, którzy na 

 
Poziomo:  

1. Dodawane do keksu 
2. Rzecz na czasie 
3. Ryba z rodziny łososiowatych 
4. Rumuński samochód terenowy 
5. Część kościoła 
6. Wczesna msza w czasie adwentu 
7. Koniec pacierza 
8. Żywienie zwierząt na łące 
9. Czasem spod ciemnej gwiazdy 
10. Rezydencja królowej pszczół 
11. Uczulony na zapachy 
12. „Złoto” polskich plaż 
13. Plony, zbiory 
14. Umiłowana, ukochana 
15. Ulubiony święty dzieci 
16. Pięknie błyszczy na rydułtowskim rynku 
17. Z nim możesz się wybrać na zakupy 
18. Podmokły liściasty las 
19. „Koci” opał 
20. Przy żurawiu z wodą 
21. Środek cyklonu 
22. …. Domini 
23. Antenat Szkota 
24. Nogi zająca 

 
 
 

deślą prawidłowe rozwiązania opublikujemy w kolejnym numerze 
„Kluki”. Na odpowiedź czekamy  do 28-12-2017! Prawidłowe roz-
wiązanie nadesłali: Eugenia Bluszcz, Barbara Błaszczok, Stefan 
Majer. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy wiedzy! 

Pionowo: 
1. Ruchoma część szczęki 
2. Muzyczne kilogramy 
3. Kolorowe nierozłączki 
4. Np. atmosferyczny 
5. Morski kolos z fiszbinami 
6. August II zwany Mocnym 
7. Lokum myszy 
8. Sobowtór w parku 
9. Jest niemal w każdym owocu 
10. Tropikalny lub namorzynowy 
11. Zwierzyniec chętnie odwiedzany przez dzieci 
12. Nie może go zabraknąć na wigilijnym stole 
13. Inaczej ściąga 
14. W kolędzie jest cicha 
15. Patronka górników 
16. Największa papuga 
17. Niektórzy do niego śpiewają 
18. Gigant dla skoczków narciarskich 
19. Choinka lub malutki pilnik 
20. Łęcka dla bliskich 
21. Niegroźny na letnim niebie 
22. Z niego opium 
23. Opłata na granicy 
24. Nowela B. Prusa 
25. W jego imieniny lejesz wosk 
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Kartka z kalendarza -  grudzień 

 
- XII 1948 Powstał Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza 
 
- XII 1068 Zamordowano Johna Lenona 
 
- XII 2011 W Rydułtowach powstała baza: „Krąg Seniora 
ZHP” – Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ” 
 
- XII 1996 Otwarto Centrum Usługowo-Handlowe  przy u8li-
cy Jagiellońskiej, 
 
- XII 2010 W Rydułtowach powstało pierwsze rondo przy 
ulicy Strzelców Bytomskich 
 
- XII 2011 Z okazji Barbórki – Minister Gospodarki nadał 
pani Burmistrz Kornelii Newy tytuł Honorowego Dyrektora  
Górnictwa  z prawem noszenia munduru galowego, 
 
- XII 1912 urodzi się Paweł Bielica - VI Komendant Hufca 
ZHP Rydułtowy, 
 
- XII 1943 urodził się Stanisław Pawelec - Instruktor  ZHP , 
członek TMR, 
 
- XII 1941 w Michałkowicach powieszony został przez GE-
STAPO – Józef Skrzek -  nauczyciel, członek KH ZHP Ry-
dułtowy – Stanowisko Gaszowice, 
 
- XII 1967 zmarł I Komendant Hufca ZHP Rydułtowy – Lu-
dwik  Wacławek, 
 

- XII 1903 urodziła się pierwsza Instruktorka ZHP w Ryduł-

towach – Nauczycielka Harcmistrz Emilia Węglorzówna, 

późniejsza Komendantka Hufca Żeńskiego w Katowicach. 

Stanisław Brzęczek 

 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej  za 
m-c październik 2017r. 
 
- Nałożono Podjęto  223  interwencje (ujawniono 95 wykro-
czeń, nałożono 7 mandatów na kwotę 1050 złotych. 
- Udzielono 38 pouczeń, oraz 13 pouczeń porządkowych, 
- Przeprowadzono 24 kontrole posesji – nałożono dwa man-
daty, 
- Przeprowadzono  44 kontrole placówek handlowych, szcze-
gólnie pod kątem sprzedaży alkoholu, 
- Przeprowadzono 9 kontroli targowisk, 
- Przeprowadzono 8 kontroli dotyczących utrzymania psów i 
kotów, 
- Przeprowadzono 23 kontrole pod kątem spalania w piecach 
CO – nałożono dwa mandaty karne. 
- Podjęto trzy interwencje dotyczące bezdomnych, 
- Przeprowadzono  kontrole: osiedli, szkół, parków, przystan-
ków, MPK, ROKO, USC, RAFA, PKP, RPP. 
- Przeprowadzono kontrole dróg i chodników, kontrole oświe-
tlenia ulic nocą, 
- Przekazano odpowiednim służbom 19 zauważonych spo-
strzeżeń porządkowych, 
- Zabezpieczono ruch na drogach podczas przemarszu mło-
dzieży , oraz podczas Akcji Znicz, 

- Interwencje z monitoringu dotyczące niszczenia mienia spo-
łecznego, leżących pijanych mężczyzn, 
- Ogólnie przyjęto 37 zgłoszeń do mieszkańców. 

                                                        Zebrał   

Stanisław Brzęczek 

 

 

 

 

Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse  
 
Współpraca, współdecydowanie, współodpowie-

dzialność 
 
Jaki związek ma kolor ścian z lekcją języka niemiec-

kiego? Z pozoru nie ma. Jakże często jednak pierwsze wraże-
nie jest mylne! Warto więc przyjrzeć się dokładniej projekto-
wi „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse” prowadzonemu 
przez Goethe-Institut w Warszawie. 

 
Tak właśnie zrobili i nasi uczniowie z Liceum Ogól-

nokształcącego im. Noblistów Polskich  w Rydułtowach. Są 
obecnie jednym ze 113 zespołów biorących udział w konkur-
sie „Niemiecki ma klasę” w roku szkolnym 2017/2018.  

 
Zadanie konkursowe polega na tym, by wspólnie 

zastanowić się, jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyj-
na do nauki języka niemieckiego i wprowadzić takie zmiany, 
które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel 
będą czuć się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi naukę.   

 
Zanim jednak uczniowie przystąpią do działania, 

zespoły muszą zadać sobie wiele pytań i wspólnie poszukać 
odpowiedzi - co trzeba zrobić, aby klasa była przyjazna dla 
wszystkich? Jakie zmiany są potrzebne i możliwe do przepro-
wadzenia? Jakiego wsparcia potrzebuje zespól przy nowej 
aranżacji sali lekcyjnej i kto może go udzielić? 

 
Goethe-Institut przygotował materiały, oferuje szko-

lenia i warsztaty, a zespól projektu „Niemiecki ma klasę” 
służy pomocą nauczycielom poszukującym informacji.  

 
Tym projektem Goethe-Institut chciałby zachęcić 

uczniów do działań na rzecz najbliższego środowiska i stwo-
rzyć okazję do zdobywanie doświadczeń w partycypacji. 
Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w 
podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy realizacji ustalo-
nych zamierzeń ma na celu stworzenie optymalnego środowi-
ska do nauki języka niemieckiego w szkole.  

 
 W 2016 roku projekt uzyskał „European Language 

Label“, honorowy europejski znak innowacyjności w dziedzi-
nie nauczania i uczenia się języków obcych. 

 
Patronat honorowy nad projektem objęła Minister 

Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Roz-

woju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt 

jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej 

Niemiec. 
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Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! 

 

Mały Giovani, który jest synem szefa sycylijskiej mafii pisze 
list do św. Mikołaja: 
- "Mikołaju! Jak z pewnością wiesz, przez cały rok byłem 
grzeczny i sprawiłbyś mi wielką przyjemność przynosząc 
kolejkę elektryczną". 
W tym momencie koło pokoju chłopca przechodzi ojciec, 
więc mały Giovani zaczyna pisać list od nowa: 
- "Mikołaju, byłem grzeczny, więc przynieś mi dwie kolejki 
elektryczne". 
Ojciec chłopca wchodzi do środka z kilkoma mafiozami, 
więc Giovani zaczyna pisać list po raz trzeci: 
- "Mikołaju, jeśli chcesz jeszcze kiedykolwiek zobaczyć 
swoją matkę..." 

 

Jakiś facet przyłapuje Fąfarę, jak w lesie ścina choinkę. 
- Co, tniemy choineczkę na święta, bo nie łaska kupić u ga-
jowego? 
- Tak - odpowiada wystraszony Fąfara. 
- W takim razie zetnij pan i dla mnie! 

 

Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszkania. 
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi. 
- Nie, ale jestem z tej samej firmy! 

 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio 
po otrzymaniu jednego z nich mówi: 
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co 
dziękować. 
- Wiem, ale mama mi kazała. 

 

W wigilię Bożego Narodzenia Fąfarowie słyszą u sąsiadów 
straszny hałas. Fąfarowa komentuje: 
- Albo synek Kowalskich dostał na gwiazdkę bębenek, albo 
Kowalski zaczął śpiewać kolędy. 

 

Przyjaciel pyta Fąfarę: 
- Jak minęły święta? 
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potra-
wy. 
- Jakie? 
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i 
sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską. 

 

Po świętach Bożego Narodzenia sędzia pyta Fąfarę: 
- Dlaczego chce się pan rozwieść z żoną? 
- Bo daje mi do jedzenia: barszczyk z uszkami, śledzia, kar-
pia, kluski z makiem... 
- Proszę pana, przecież wszyscy na wigilię jedzą takie potra-
wy! 
- Możliwe, ale ona przyrządza mi je codziennie od siedem-
nastu lat! 

 

Pomysły na domowe peelingi do dłoni  

 

Peeling z brązowego cukru  

Składniki:  

¼ szklanki białego 

cukru, 

¼ szklanki brązo-

wego cukru, 

1 łyżeczka oliwy z 

oliwek.  

Przygotowanie. Wymieszaj cukier brązowy z białym. Dodaj 

oliwę z oliwek. Mieszaj aż do momentu gdy składniki się połą-

czą. Powinno się uważać i używać peelingu bardzo delikatnie, 

tak aby nie uszkodzić sobie naskórka.  

Peeling ze śmietany 

Składniki:  

¼ szklanki śmietany kremówki, 

½  szklanki soli gorzkiej, 

½  szklanki cukru, 

2 łyżeczki oliwy z oliwek.  

Przygotowanie. Wymieszaj bardzo dokładnie wszystkie te 

składniki. Peeling najlepiej wykonuj nad zlewem. Pamiętaj 

również o peelingu palców i okolic paznokci.  

Peeling z jajkiem 

Składniki:  

1 żółtko, 

1 łyżka stołowa cukru białego, 

1 łyżeczka miodu, 

1 łyżeczka oliwy z oliwek.  

Przygotowanie. Utrzyj jedno żółtko z łyżeczką oliwy z oliwek 

i miodem. Do przyrządzonej podstawy dodaj łyżkę cukru i do-

kładnie wymieszaj. Peelinguj swoje dłonie przez około 5 minut. 

Żółtko szybko się psuje, dlatego użyj peelingu jednorazowo.       

 

Małgorzata Wanat, 

Za  http://www.poradnikzdrowie.pl 
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XXXVII Biesiada Gwarków  Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa Kopalni 
„Rydułtowy” 
   

Uroczystą - jak zawsze, Biesiadą Koła Zakładowego 
SITG, rozpoczęto coroczne obchody Barbórkowe 2017r. Jak 
ten czas szybko biegnie, bo to już 211 lat istnienia kopalni 
„Rydułtowy”. Kiedy sięgam pamięcią do roku 1992 – obcho-
dzonego Jubileuszu 200-lecia, a jeszcze wcześniej do 1979 
roku do początku „Gwarków” obchodzonych w Kopalni 
„Rydułtowy”,  przepełnia mnie ogromna radość z podtrzyma-
nia tradycji i przyjęcia tych obchodów „Gwarkowego Święta” 
jako nasze, własne, bo Rydułtowskie.   W wielu wypowie-
dziach Nestorów – ludzi związanych z naszą Kopalnią,  prze-
bija  się duma i satysfakcja, że troska o Zakład, o złoże wę-
glowe, o Nasze Wspólne Węglowe Dobro, z pokolenia na 
pokolenie przekazywane jest z wielką rozwagą i mądrością.  
Radość przekazujących doświadczenia  winna  być jednak 
połączona z decyzyjnością i wielką odpowiedzialnością  
Gwarków – tych nieco później urodzonych – za los tejże Ko-
palni -  żywicielki wielu pokoleń Górników i Ich Rodzin, 
chociaż przychodzi to przekonywanie z coraz większym tru-
dem i oporem Władz!    

        
W pięknie przystrojonej Sali Budynku Administra-

cyjnego Kopalni (od samego wejścia, z pięknie wykonanym 
torowiskiem i wózkiem pełnym węgla), podświetloną   rzeźbą 
św. Barbary, ze stylizacją  transportu  kopalnianego z gwar-
kiem na linie szybowej na scenie włącznie), dawały przed-
smak i podniosłość spotkania XXXVII edycji Gwarków SITG 
Kop. „Rydułtowy”. W sali zabrała się w górniczej gali spo-
łeczność  dozoru, kardy kierowniczej, kierownictwa kopalni 
wraz z osobami towarzyszącymi – paniami (Gwar-
czyniącymi), w tym także zaproszeni goście – z Urzędu Gór-
niczego, Parlamentu, Samorządu, ze Starą Strzechą i Lisem 
Majorem włącznie.  
       

Słowa powitania do zebranych Gwarków i „Gwar- 
czyniących” skierował Prezes Koła Zakładowego SITG - Ad-
am Musioł  oraz dyrektor ds. pracy Marcin Maciejczyk, na-
wiązując do pamięci  obchodów Gwarkowego świętowania - 
już po raz 37, życząc tradycyjnie wesołej zabawy. Szczegól-
nie  podniosłe słowa kierowano do młodych pokoleniowo 
Gwarków, wiązanych z tradycją przyjmowania „młodych 
lisów” do społeczności gwarkowej,  poprzez tradycyjny „skok 
przez skórę”.  Skoku przez skórę dostąpili z pionu górnicze-
go: inż. Jędrzejczyk  Wojciech – absolwent Politechniki Ślą-

skiej, mgr inż. Grego-
rek Adam - absol-
went Politechniki Śląskiej inż. 
Pawliczek  Ariel – absolwent 
Politechniki Śląskiej, zaś z 
pionu energio-mechaniczego: 
mgr inż. Kieś  Marcin – absol-
went  Politechniki  Śląskiej, 
inż. Kolorz  Mirosław – absol-
went Politechniki Śląskiej, 
oraz inż. Borsukiewicz  Mi-
chał – absolwent Politechniki 
Śląskiej. Dyrektor ds. pracy 
Marcin Maciejczyk dziękując 
Im za pokoleniową, niezawod-
ną,  współpracę na niwie 
Gwarków, życzył bezpiecznej  
pracy i dobrej. braterskiej  
atmosfery w Kopalni. Podniosła ceremonia „Pochodu Mło-
dych Lisów”, tradycyjny „skok przez skórę”, wręczenie pa-
miątkowych kilofków górniczych, poparte życzeniami sukce-
sów, pomyślności w odpowiedzialnej pracy kierowane do 
Młodych Lisów, rozpoczęto tegoroczne XXVII Gwarki Ko-
palni „Rydułtowy”.    
      

Tradycyjnym Gościem Biesiady był Skarbnik., zaś 
część rozrywkową uroczystości   wypełniły następujące ze-
społy: Orkiestra Dęta pod dyrekcją  Zygmunta Matuszka z 
zespołem wokalnym, Zespół taneczny „Sukces”  oraz  tancer-
ka tańca egzotycznego „Marvena”.  Program prowadził (z 
wielkim polotem i wiedzą z historii Gwarków w Rydułtowach 
kol. Ryszard Tkocz.  Nad całością imprezy niezawodnie czu-
wały koleżanki z Zarządu Koła SITG: Magdalena Sobala i 
Grażyna Piechulek.  Niezwykłym wydarzeniem tegorocznych 
Gwarków był przyjazd i serdeczne powitanie poprzedniego 
Prezesa SITG Kopalni „Rydułtowy” Aleksandra Chowańca. 
Gromkim śpiewem „Sto lat”,  oklaskami i uściskami społecz-
ność zgromadzona na Sali, powitała obecnego dyrektora ko-
palni „Wesoła”. Uczestnicy biesiady, tegoroczną zabawę, na 
długo i dobrze zapiszą  w swej życzliwej pamięci. XXXVII 
Biesiada Gwarków Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Górnictwa Kopalni „Rydułtowy”, z wie-
loletnią tradycją przechodzi do historii Rydułtowskiej Kopal-
ni i Miasta. Gratuluję pomysłu, bogatego artystycznie progra-
mu, pięknej oprawy, zaangażowania i stowarzyszeniowej 
dokładności. 
 

I ja tam byłem, strawę i pienisty napój piłem 
(-)  Jerzy Majer 

BARBÓRKA 2017 
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SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZĘDU 

za okres od 19 października do 22 listopada 2017 r. 

 
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC ADAMA 

MICKIEWICZA I STRZELCÓW BYTOMSKICH 
WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA ULICY ŁADNEJ 

 
Rozpoczęto czynności związane z odbiorem inwestycji. 
Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 
– 28 listopada. 
Przewidywany termin odbioru końcowego – 30 listopada. 
Ulica Ładna zostanie oddana do użytkowania po uzyskaniu 
decyzji z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
Wodzisław Śl. 
Wartość robót budowlanych etapu I-IV: 4 780 000,01 zł. 
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BU-

DYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GEN. JÓ-
ZEFA BEMA  

 
Trwają roboty budowlane. Zamontowano konstrukcję i po-
krycie dachu hali sportowej. Obecnie montowane są okna. 
Powstające problemy konstrukcyjne budynku są rozwiązywa-
ne na bieżąco przy współudziale biura projektowego.  
Termin wykonania: 18 czerwiec 2018 r. 
Wartość robót budowlanych – 4 208 897,25 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego – 12 750,00 zł 
 
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PRO-

JEKT 
 
Trwają prace i ustalenia z zakresu podziału nieruchomości. 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWE-

GO 
 
Trwają prace związane z opracowaniem programu funkcjo-
nalno-użytkowego.  
Termin opracowania: 10 grudzień 2017 r. 
Wartość umowy: 25 830,00 zł. 
 
PRZEBUDOWA TERENU PRZY ZBIORNIKU WOD-

NYM „MACHNIKOWIEC” - UTWORZENIE 
MIEJSCA USŁUG SPOŁECZNYCH 

 
W dniu 25 października zawarto umowę z firmą ABM Wyce-
na Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i 
Bartosz Michalscy Spółka Cywilna na opracowanie programu 
funkcjonalno-użytkowego dotyczącego zadania: 
„Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym 
„Machnikowiec” - utworzenie miejsca usług społecznych”. 
Trwają prace projektowe. 
Wartość umowy: 37 515,00 zł 
Termin opracowania: 15 grudzień 
 
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO 

PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA SO-
CJALNE 

 
Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Złożona została 
jedna oferta - przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-
handlowe „Ecomplex” Grinspek Ewa z siedzibą w Łukowie 
Śląskim. W związku z powyższym w dniu 3 listopada podpi-
sano umowę z wykonawcą. W dniu 10 listopada przekazano 
plac budowy. 
Wartość umowy: 1 413 078,29 zł. 
Termin wykonania: 14 września 2018 r. 

 
W dniu 24 października podpisano umowę o pełnienie nadzo-
ru inwestorskiego z firmą Połomska Edyta Studio Połomscy z 
siedzibą w  Rydułtowach. 
Wartość umowy: 8 794,50 zł. 
Termin wykonania: 15 października 2018 r. 
 
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARU-
TOWICZA 
 
Wniesiono uwagi do opracowanych przez projektanta przed-
miarów i kosztorysów. W dniu 17 listopada decyzje zezwala-
jące na realizację inwestycji drogowej stały się ostateczne. 
Wartość prac projektowych: 45 018,00 zł 
 
PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE M. 

STRZODY I W. WRÓBLEWSKIEGO – PROJEKT 
 
Trwają roboty budowlane związane z korytowaniem na-
wierzchni pod konstrukcję drogi, ułożeniem kanalizacji desz-
czowej, układaniem krawężników. Wykonawca wystąpił o 
przedłużenie terminu realizacji umowy do 30 listopada. Pod-
pisano aneks do umowy zmieniający termin wykonania 
przedmiotu umowy do 20 listopada. Wyznaczony termin już 
minął. 
Termin wykonania robót: 20 listopada 
Wartość robót budowlanych: 402 428,42 zł 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZ-

NEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 – WYMIA-
NA POSADZKI MAŁEJ SALI SPORTOWEJ 

 
W dniu 17 listopada nastąpił odbiór końcowy zadania. Przy-
stąpiono do rozliczenia inwestycji. 
Termin wykonania robót: 10 listopada. 
Wartość robót budowlanych: 151 478,55 zł. 
 
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ  
 
W postępowaniu na wykonanie robót budowlanych złożono 6 
ofert cenowych o na kwotę od 1 128 894,00 zł do 1 694 93,13 
zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Betoniarski 
S.C. Renata Kłosek, Danuta Porwoł z Jejkowic. Wartość ofer-
ty: 1 128 894,00 zł.  
W dniu 7 listopada zostało ogłoszone postępowania na pełnie-
nie nadzoru inwestorskiego. Zapytanie zostało rozesłane do 5 
firm trudniących się w nadzorach inwestorskich. Do dnia 14 
listopada zostały złożone dwie oferty. W chwili obecnej trwa 
weryfikacja dokumentów  
 
REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA KA-

ROLA  
 
W dniu 19 października projektant złożył komplet dokumen-
tacji.  
W związku z koniecznością zaprojektowania prawidłowych 
odprowadzeń istniejących przyłączy do kanalizacji sanitarnej 
ustalono dodatkowy zakres prac projektowych z terminem 
realizacji do 15 stycznia 2018 r. 
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNE-

GO PRZY ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA 273 
 
Zapytanie o wykonanie tablicy pamiątkowej zostało rozesłane 
do trzech firm. Na zapytanie odpowiedziało dwóch oferen-
tów. Ze złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą, która 
złożyła firma Expotechnika Błażej Szamatowicz z Gliwic.  
Cena zaoferowana 200 zł.  
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Przedmiot umowy został wykonany do dnia 30 października. 
Ostatecznie rozliczono całość zadania. 
 
Trwają prace projektowe. 
 
 
MODERNIZACJA ULICY ŚWIĘTEGO JACKA  
 
W związku z koniecznością uzyskania decyzji lokalizacyjnej 
celu publicznego zawarto aneks do umowy na opracowanie 
dokumentacji z wydłużonym terminem realizacji do dnia 30 
kwietnia 2018 r. 
 
UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA KRZYŻ-

KOWICKA  
 
W związku z koniecznością wykonania dodatkowych opraco-
wań projektowych (koncepcyjnych) oraz koniecznością doko-
nania ponownych uzgodnień branżowych z firmą Orange 
Polska S.A. zawarto aneks do umowy z wydłużonym termi-
nem realizacji do dnia 15 grudnia. 

 
Podsumowanie roku w HDK PCK w Rydułto-
wach 

Jak co roku przyszedł czas na podsumowanie dzia-
łalności Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach. W 2017 roku, 
zorganizowaliśmy 7 akcji honorowego oddawania krwi. Po-
zyskano łącznie 104,300 l krwi, zgłosiły się 268 osoby, z cze-
go krew oddało 233 osób, 15 osób oddało krew po raz pierw-
szy. W tym roku nasz klub korzystał z dotacji Powiatu Wodzi-
sławskiego na realizację zadania publicznego „Pomagam daję 
ratuję – Mam to we krwi” w ramach realizacji zadania zorga-
nizowaliśmy między innymi IV Rydułtowską Wampiriadę. Z 
środków pozyskanych z budżetu Starostwa Powiatowego w 
Wodzisławiu Śląskim, zakupiono między innymi pamiątkowe 
kubki dla wszystkich uczestników akcji oraz tradycyjne pa-
miątkowe koszulki Rydułtowskiej Wampiriady 

Dziękujemy w imieniu wszystkich tych którzy po-
trzebowali krwi, krwiodawcom którzy przychodzili na organi-
zowane przez nas akcje w 2017 r. Zapraszamy na przyszło-
roczne akcje. 

 Informujemy ponadto, że dyżury członków zarządu 
Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach odbywają 
się w każdy drugi piątek miesiąca w RCK „Feniks” od 
godz. 17:00 do 19:00 w pokoju nr 30 (tam gdzie porady 
prawne). 

Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach 

Senior Dance 
 
 W dniu 25 listopada 2017 r w WCK odbył się pierw-
szy Festiwal Senior Dance. Na scenie WCK wystąpiło 160 
tancerzy, prezentujących różne formacje taneczne,  najwięcej 
grup było repezentujących taniec liniowy, który   prowadzi 
Adam Fkos. Zespoły reprezentowały UTW z różnych miast 
Śląska i Małopolski. Rydułtowy reprezentowa-
ły ,,Dziewczynki Sprężynki 60+”, który przygotowała Roksa-
na Orzyszek, działające pod patronatem ,,Mojego Miasta”. 
 Organizatorem pierwszego festiwalu tanecznego był 
WUTW oraz Dance Floor Kings Szkoła Tańca.                          

 
Notka i zdjęcia   Roman Gunia 
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V Przegląd Twórczości Obcojęzycznej Dzieci i 
Młodzieży Miasta Rydułtowy 

 
Już po raz piąty scena Rydułtowskiego Centrum 

Kultury „Feniks” rozbrzmiała językami obcymi. Okazją ku 
temu stała się coroczna impreza organizowana przez Liceum 
Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach - 
Przegląd Twórczości Obcojęzycznej Dzieci i Młodzieży Mia-
sta Rydułtowy. Patronat honorowy nad Przeglądem objęli: 
Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka oraz Burmistrz 
Miasta Rydułtowy, Kornelia Newy. 

 
Dzieci i młodzież szkół i przedszkoli z terenu Ryduł-

tów zaprezentowały swoje osiągnięcia w nauce języków ob-
cych za rok szkolny 2016/2017. Przegląd odbył się 27 listopa-
da i wzięło w nim udział dziesięć rydułtowskich placówek 
edukacyjnych: Publiczne Przedszkole nr 1 im. Marii Kownac-
kiej, Publiczne Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy, Prywat-
ne Przedszkole „Pod Nutką”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Karola Miarki, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Arki Bożka, Szkoła Podstawowa nr 4, Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej, Zespół Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 oraz 
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułto-
wach. 

 
Najmłodsi uczestnicy jak zawsze zachwycili publicz-

ność kolorowymi kostiumami i energicznymi występami. 
Dzieci z typowym dla swego wieku entuzjazmem ochoczo 
wybiegały na scenę, by w przebraniu smerfów lub krasnolud-
ków przenieść widownię w bajkowy świat. Oprócz akcentów 
bajkowych, pojawiły się również kulinarne – okazuje się, że 
włoska pizza brzmi tak samo w każdym języku! Przy okazji 
występów zebrani goście mogli poćwiczyć sobie rozmówki 
związane z zamawianiem jedzenia. 

 
Stres związany z występem na wielkiej scenie przed 

liczną publicznością udzielał się tylko nauczycielom i może 
troszkę rodzicom albo dziadkom, którzy przyszli trzymać 
kciuki za swoje pociechy. „Zależy nam, by Przegląd był bar-
dziej świętem języków obcych i zabawą niż konkursem, któ-
rych jest wiele. Nie chcemy rywalizacji i wygranych. Tutaj 
każdy jest zwycięzcą, bo nauka języka obcego przyniosła 
wymierny sukces: wykonanie piosenki czy wiersza w języku 
obcym, wyjazd zagraniczny lub też nawiązanie nowych zna-
jomości” – przekonuje Lidia Szmelich, koordynatorka Prze-
glądu z ramienia Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów 
Polskich w Rydułtowach. 

 
Oprócz wrażeń czysto artystycznych, każdy występ 

dostarczał wielu przeżyć językowych. Były skecze, piosenki, 
wiersze i krótkie przedstawienia. Dominującym językiem był 
język angielski, ale nie brakowało również innych, był nie-
miecki a nawet francuski. Grupa teatralna z rydułtowskiego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej wyróżniła się spektaklem w 
ciemnościach. Starsza młodzież wybrała prezentacje multime-
dialne do przedstawienia swoich dokonań związanych z nau-
ką języków obcych. Zebrani goście mogli zobaczyć zdjęcia z 
realizacji projektów, wyjazdów zagranicznych oraz różnych 
imprez językowych. 

 
„Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się 

przedstawić w krótkim czasie na scenie, dlatego przygotowa-
liśmy wystawę „Rydułtowy na językach”. Każda szkoła 
uczestnicząca w Przeglądzie mogła przygotować materiały o 
osiągnięciach językowych swoich uczniów, z których jest 
szczególnie dumna” – wyjaśnia dalej Lidia Szmelich. 

 

Przegląd Twórczości Obcojęzycznej Dzieci i Mło-
dzieży Miasta Rydułtowy wszedł do kalendarza imprez szkol-

nych jako ważna data w listopadzie. Wysoki poziom i wartość 
artystyczna występów, które mogliśmy podziwiać świadczą o 

dobrej pracy nauczycieli w Rydułtowach „od przedszkola do 
matury”. 
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Wszystkiego po trochu czyli rozważania Ewy 
 
 Tegoroczny listopad, był bogaty w kulturalne wyda-
rzenia w Rydułtowach. 
 
 10.XI.2017r  mieliśmy z mężem zaszczyt wziąć udział 
w Koncercie Pieśni Patriotycznej, z okazji 99-ej rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, który odbył się w Rydułtowskim 
Centrum Kultury „Feniks”. Oprócz organizatora: Orkiestry 
KWK Rydułtowy wystąpili również: „Rzuchowianki”, 
„Kokoszyczanki”, „Gołężanki”, „Pszowiki”, „Klika Machni-
ka”. Było pięknie, nastrojowo, refleksyjnie ale również weso-
ło i radośnie. Pragnę podziękować za sfinansowanie pani Bur-
mistrz Kornelii Newy oraz władzom Miasta Rydułtowy, pani. 
dyr. Janinie Chlebik-Turek z RCK, a wszystkim organizato-
rom, oraz wykonawcom gratuluję naprawdę ciekawego kon-
certu. 
 
Ten wiersz powstał z okazji Dnia Niepodległości: 
 
Polska 
 
Niepodległa piękny kraj, 
lecz czy wolna ?  
Jak dawniej tułają się 
po obczyźnie Polacy za chlebem. 
Jak długo jeszcze?  
Niby wolna, niepodległa,  
gdzie pokora w tych co rządzą ? 
Powiewa ze smutkiem  
biało - czerwona. 
Moja Polsko ile w człowieku obaw 
o jutro. 
 
Ewa Wierzbinska Kloska 
 
 W ten sposób wchodzimy w czas Adwentu – czas ra-
dości i zadumy. Tu pozwolę sobie na kolejny mój wiersz: 
 
Jest taka noc 
 
wieczorną gwiazdą naznaczona 
z siankiem pod białym obrusem 
i potrawami dwunastoma 
 
jest taka noc 
mocą miłości jednocząca 
małym opłatkiem silniejsza 
od rąk splecionych tysiąca 
 
jest taka noc 
jasna pomimo ciemności 
triumfująca miejscem przy stole 
dla nieznanego gościa 
 
jest taka noc 
pełna tajemnic i blasku 
pachnąca świerkiem i piernikiem 
kiedy zwierzęta mówić potrafią 
a ludzie ze sobą – nie zawsze 
 
Ewa Wierzbinska - Kloska   
 
 
 
 
 
 

 Na zakończenie pragnę złożyć czytelnikom oraz Re-
dakcji życzenia: 

 
Niech odwieczna moc wigilijnego wieczoru 

przyniesie spokój i radość. 
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia 

żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje zdrowiem, 

pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia . 

 
Z najcieplejszymi pozdrowieniami 

 
Ewa Wierzbinska – Kloska   
 
 
 24.11 br. W Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy 
im. H.M. Góreckiego, odbyło się spotkanie  z Anią Seniuk – 
moją przyjaciółką od wielu lat. Dlatego pozwoliłam sobie na 
przesłanie zdjęcia  
 
Ewa Wierzbinska – Kloska   
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Listopad w obiektywie Bernadety Oślizły 
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Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9 
w Rydułtowach służą pomocą. 
 
Wizyty prywatne: 
- Chirurgia - lek.med. Andrzej Konieczny 
- Dermatolog - lek.med. Agata Branny-Cyran 
- Urologia - dr n. med. Jacek Węglorz 
- Urologia - dr. Stanisław Wąsik 
- USG, Doppler, Radiologia - lek.med. Witold Ostrowicz 
- Kosmetologia, trychologia - mgr Karolina Rak 
- Podologia - Michaela Kominek 
- terapia falą uderzeniową, kinesiotaping - fizjoterapeuta Kinga Lamch 
- Poradnia dietetyczna DIETIKON - mgr Barbara Herok, mgr Alicja Czakon 
Wizyty po wcześniejszej rejestracji: 
32 457 64 37 
691 101 688 
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Dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla 
OSP Pstrążna 
 
 
 Gdy w lutym br. rozsyłaliśmy zapytania i wnioski do 
różnych fundacji z prośbą o wsparcie naszej jednostki w for-
mie podarowania nam Torby PSP R-1 i deski ratowniczej, nikt 
z nas nie spodziewał się że jedyną fundacją, która okaże nam 
wsparcie będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
  
 Tym sposobem 6 października czteroosobowa delega-
cja naszej jednostki pojawiła się w Bydgoszczy na Wyspie 
Młyńskiej po obiór sprzętu. O godzinie 12:00 rozpoczęła się 
oficjalna część uroczystości podczas której WOŚP przekazał 
za łączną sumę ok. 1,5 mln zł dla 178 jednostek OSP z całej 
Polski urządzenia oraz elementy wyposażenia. 
  
 W większości jednostki, które otrzymały sprzęt zostały 
wskazane przez 13 centrów zarządzania kryzysowego, które 
koordynowały akcje ratownicze podczas sierpniowych nawał-
nic, ale Fundacja postanowiła także przekazać sprzęt jednost-
kom, które wcze-
śniej zwracały się 
do WOŚP z proś-
bą o zakup sprzętu 
medycznego i 
odpowiednio uza-
sadniły swój 
wniosek. Nasza 
jednostka otrzy-
mała Torbę PSP R
-1 i deskę ortope-
dyczną oraz dwa 
zestawy do trans-
portu amputowa-
nych kończyn. 
  
 Podczas 
uroczystego wrę-
czania sprzętu nie zabrakło słów podziękowań wygłoszonych 
przez Jerzego Owsiaka skierowanych do strażaków za ich 
bezinteresowną służbę na rzecz lokalnych społeczności. Szef 
Fundacji WOŚP zapewnił, że decyzja o zakupie sprzętu dla 
OSP była podjęta błyskawicznie i w sposób naturalny, szcze-
gólnie po ostatnich sierpniowych nawałnicach, kiedy to około 
tysiąc strażaków ruszyło na pomoc mieszkańcom dotkniętych 
nawałnicami terenów. Dodatkowo trzeba nadmienić, iż zakup 
tego sprzętu został w całości sfinansowany ze środków, które 

fundacja miała na swoim koncie, a nie ze zbiórki . 
  
 Otrzymanie tego sprzętu jest dla naszej jednostki wiel-
kim wydarzeniem zwłaszcza, że niedawno druhowie ukończy-
li kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, co dodatkowo po-
twierdziło potrzebę posiadania tego wyposażenia. Sprzęt zo-
stanie wykorzystany przede wszystkim do ratowania życia ale 
również do szkoleń i ćwiczeń oraz pokazów w szkole. 

 
Magdalena Kura, Barbara Donat 

 

Informacja w sprawie przyznania nagrody 
za wysokie wyniki we współzawodnictwie sporto-
wym 

 
 26 października 2017 roku  na uroczystej sesji Rady 
Gminy Lyski  wręczono nagrody za  osiągnięcie wysokich 
wyników we współzawodnictwie sportowym. 
 
 Nagrody zostały przyznane dla: 

 
Laury Nitner 

za zdobycie złotego medalu (I miejsce) w formule Light Con-
tact i II miejsce w formule Kick Light  na Turnieju w Bratysła-
wie Slovak Open odbywających się w dniach 24-26 luty 2017 
r., oraz za zdobycie złotego medalu (I miejsce) w formule 
Kick Light w Pucharze Europy w kickboxingu organizowa-
nym w  Dąbrowie Górniczej w dniach 11- 12 marca 2017 r. 
Pani Laura trenuje dyscyplinę sportową Kickboxing i jest za-
wodnikiem klubu Rybnickiego Centrum Sportów Walki Tae-
kwon- do Fighter – TKM. 
 

Justyny Błaszczok 
za zdobycie brązowego medalu (III miejsce) w Pucharze Pol-
ski Juniorów i Seniorów Taekwon-do ITF w Mykanowie, któ-
re odbyły się w dniach 3-5 marca 2017 r. oraz za zdobycie 
brązowego medalu  (III miejsce) w kategorii - indywidualne 
walki sportowe kobiet powyżej 75 kg., na XXX Mistrzo-
stwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Taekwon-do 
I.T.F. rozgrywanych w Ciechanowie w dniach 26-28 maja 
2017 r. Pani Justyna trenuje dyscyplinę sportową Takwon-do  i 
jest zawodnikiem Rybnickiego Klubu Sportowego  Taekwon-
do „FENIKS-ARTE”, a trenuje w sekcji Lyski. 
 
 Wyróżnienia i listy gratulacyjne otrzymały również 
kluby macierzyste prowadzące zawodniczki. 
 Laureatom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 



KLUKA 384/15 grudnia 2017 PSIAKI SZUKAJĄ DOMU 21 
Drogi czytelniku! 
 
 Jeżeli zauważyłeś w mieście coś niepokojącego, albo 
wręcz przeciwnie - chciałbyś coś pochwalić, zapraszamy, by 
swoje uwagi zgłosić w siedzibie TMR. Z redakcją można się 
także kontaktować telefonicznie pod nr tel. 32 414 00 66. Biu-
ro czynne od poniedziałku do piątku, od godz. 09:00 do 13:00. 
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców do zgłaszania swych 
uwag i propozycji. 

Prezes TMR 
Henryk Machnik 

 
Psiaki i kociaki szukają domu! 
 
 Redakcja gazety „Kluka” już od miesięcy współpracuje 
z stowarzyszeniem na rzecz zwierząt „Psy, Koty i My”. Co 
miesiąc na naszych łamach prezentujemy zdjęcia czworonoż-
nych pupili, które z różnych względów straciły swój dom i 
czekają na adopcję. Wszelkie osoby, które chciałyby przygar-
nąć psiaka lub kociaka proszone są o kontakt z wodzisławskim 
stowarzyszeniem pod numerem: 605109891. Co ważne, adop-
cja jest bezpłatna, a dodatkowo finansowane jest również chi-
powanie, szczepienie, odrobaczanie i kastracja/sterylizacja 
przygarniętego czworonoga. Serdecznie zachęcam wszystkich, 
którzy mają warunki do utrzymania naszych „braci mniej-
szych” i chcieliby przygarnąć któregoś do siebie by się nie 
wahali! Dziś dla odmiany kilka miauczących podopiecznych 
stowarzyszenia! 
 

Łukasz Majer 

 

Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla 

urodzonych w listopadzie: 
- Widera Adolf 

- Pawełek Maria 

- Pałka Barbara 

- Janina Turek -Chlebik 

- Jerzy Zientek 

- Henryka Migalska 

- Krystyna Barnabas 

- Otylia Magot 

- Ryszard Malerz 

- Urszula Jeż 

- Małgorzata Kubik 

LONDON 

LOCZEK 

DIEGO 

PIORUN 
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Moje rozważania 

 Niestety trudno nie komentować tego co dzieje się w 
świecie i w naszym kraju, bo wiele zdarzeń ma bezpośred-
ni,  lub pośredni wpływ na nasze życie. Niewątpliwie tym 
pierwszym groźnym dla życia zjawiskiem są odczuwalne 
zmiany klimatyczne, drugim - okresowy smog groźny nie tyl-
ko na w Chinach, Indiach, ale też w Polsce, Bułgarii czy nie 
tak dawno w Londynie. Na naszym Śląsku to zwłaszcza pro-
blem w okresie zimowym. O tym problemie piszę dalej a teraz 
wróćmy do kolejnych zagrożeń. Czy w Polsce rozwija się fa-
szyzm? Obserwując ostatnie wydarzenia i lekceważące reakcje 
naszych władz na różne ekscesy rozwydrzonej młodzieży wy-
daje się, że tak! Jedną z cech faszyzmu jest nietolerancja w 
stosunku do innych narodowości, fanatyczny nacjonalizm, 
uznawanie prawa do przemocy, pokazywana nienawiść do 
Żydów a obecnie też do muzułmanów i to pod hasłami "my 
chcemy Boga" . To obraza naszej religii. Jak z 
tym  zjawiskiem walczyć muszą odpowiedzieć politycy z J.  
Kaczyńskim na czele, byśmy przez narody Europy nie zostali 
uznani  jak trędowaci, których należy unikać. 

 A w naszym kraju trwa permanentna rewolucja, bo jak 
to nie nazwać jeśli rządzący PIS łamie wszelkie reguły, zmie-
nia dowolnie prawo, czyni z sądów podległe narzędzie, zmie-
nia ordynację wyborczą pod swój wybór, nie respektuje podpi-
sanych zobowiązań wobec UE, a osoby które pozwalają sobie 
na słuszną krytykę władz polskich wyrażaną też przez głoso-
wanie uznaje się za zdrajców. Oj jak ta historia jest przewrot-
na! Najsmutniejszą rzeczą to fakt, że ogromna część naszego 
społeczeństwa popiera te "rewolucyjne zmiany" bo działa 
"500 +" a na resztę przymyka oko -wręcz skojarzenie z sytua-
cją w Niemczech w latach 30-tych.  

 A teraz sprawa smogu. No cóż, zjawisko jest faktem a 
teraz jak z nim walczyć. Bez pomocy państwa i UE nie wygra-
my tej walki. By zachęcić rodziny do nowoczesnych źródeł 
ogrzewania konieczne jest stałe dofinansowanie np.. kosztów 
przesyłu ciepła (nasza propozycja to roczne dofinansowanie w 
wysokości wartości 3 ton węgla), to dofinansowanie kosztów 
ocieplania budynków. A jak zwalczać smog - czytałem że w 
Pekinie ale też w Delhi instaluje się potężne wieże z filtrami, 
które zasysają powietrze  i oczyszczają ze szkodliwych sub-
stancji. Są też filtry do oczyszczania powietrza w mieszka-
niach. Z wielką ciekawością wysłuchałem wykładu pana druha 
Michała Pośpiecha na podsumowaniu projektu "Gmina bez 
smogu". Otóż zaprezentował nam swój futurystyczny projekt 
zwalczania smogu, za który otrzymał III nagrodę w prestiżo-
wym konkursie w Paryżu. Chodzi o powszechne wykorzysta-
nie specjalnie zbudowanych dronów ze skrzydłami naśladują-
cymi ptasie pióra co powoduje iż zamiast wysokiego szumu 

obracające się skrzydła wydają kojący szmer i poruszają po-
wietrze ze smogiem zasycając je jak odkurzacz i oczyszczając 
poprzez filtry. Dron można skierować na dowolną wysokość 
na taką jaką unosi się smog a skuteczność zapewnia odpo-
wiednia ilość dronów. To rozwiązanie jest już testowane i 
wróżę mu szerokie stosowanie w bogatych krajach. W naszym 
mieście i regionie trzeba się z problemem smogu zmierzyć. 
Planujemy wspólnie z Urzędem Miasta, Ciepłownią Rydułto-
wy, Woj Funduszem Ochrony Środowiska spotkać się w 
styczniu i rozważyć ekonomiczne możliwości ocieplania bu-
dynków, doprowadzenia sieci ciepłowniczej i  możliwości 
opłacenia przez właściciela budynku wartości ogrzewania. 
Po wypracowaniu stosownych korzystnych rozwiązań chcemy 
się spotkać z mieszkańcami osiedli m.in. osiedla domków jed-
norodzinnych między UM a ul Bema.  

 Wbrew niektórym opiniom miasto się stale pozytyw-
nie zmienia. Mamy nowe rondo, drogę do Tesco, piękną ścież-
kę dla pieszych i rowerzystów przy "Machnikowcu", nowe 
boiska przy ZSP nr1 - ul. Skalna, Trwa modernizacja sali KS. 
Naprzód, mamy piękny świąteczny wystrój z nowością na 
rynku - organizacją świątecznego jarmarku, na którym było 
wiele atrakcyjnych wspaniałości a dodatkiem były okazyjne 
występy na scenie w dn. 16 i 17 grudnia od godz 15:30. Wła-
śnie na sobotę TMR  zaprosił do popatrzenia, wysłuchania i 
wspólnego śpiewania pastorałek kolęd, pieśni regionalnych w 
wykonaniu Miłośników - Kliki Machnika, Zespołu Pszowi-
ków, Rzuchowianek i dzieci - Czelodki i Szkoły Muzycznej. 
  

 W ogóle w kulturze działo się i dzieje dużo, wymienię 
tylko Gwarki Górnicze zorganizowane przez SITG KWK Ry-
dułtowy z doskonałymi występami Orkiestry, Zespołów ta-
necznych, śpiewaczek i dowcipnymi konkursami, Przegląd 
szkół i przedszkoli obcojęzycznych zorganizowany przez Li-
ceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich, wspaniałe 
spektakle teatralne w wykonaniu naszych artystów jak i zawo-
dowe zespoły, które odbyły się w naszym RCK Feniks ale i 
sąsiednich gminach. Zachwycił mnie wernisaż rzeźb autorstwa 
p. Bogusławy Jędrośka, który odbył się w galerii Złote Grabie, 
którą naprawdę warto zobaczyć a może i zakupić jakieś dzieło. 
Za nami obchody barbórkowe, które mają nie tyko wymiar 
regionalny ale i religijny bo nigdy nie ujrzysz na mszy św. tak 
wielu mężczyzn. A co w naszym TMR-ze? 5 grudnia mieli-
śmy spotkanie barbórkowe, przygotowujemy rozliczenia pro-
jektów a tych realizowaliśmy aż 6, "Klika Machnika" była na 
występach w Kokoszycach oraz na Grabówce w Lubomi, wy-
stąpiła też na rynku miasta 16 grudnia zaś 18 grudnia w TZR 
w Rybniku. Na youtube można nas zobaczyć i posłuchać wpi-
sując "Klika Machnika".  

 Byliśmy i  starać się będziemy być obecni na wszyst-
kich ważnych wydarzeniach i uroczystościach.  

 Jeszcze w tym miesiącu to otwarcie nowej pięknie wy-
posażonej pracowni biologicznej w SP1, otwarcie nowych 
boisk przy ul Skalnej, występy i spektakle w RCK Feniks, 
spotkanie beneficjentów projektu Interfejs pomocowy, spotka-
nia opłatkowe.  

 Do zobaczenia więc na wielu tych uroczystościach do 
których uczestnictwa gorąco zachęcam bo wierzę, że bogac-

twem naszych Mieszkańców jest społeczna 
aktywność. 

 
                                                              Henryk 

Machnik 

https://poczta.interia.pl/next/?uid=5749a1d6017538eb
http://londynie.na/
http://smogu.no/
http://walki.by/
http://delhi.instaluje/
http://piecha.na/
http://ogrzewania.po/
http://bema.wbrew/
http://bema.wbrew/
http://zmienia.mamy/
https://poczta.interia.pl/next/?uid=5749a1d6017538eb
https://poczta.interia.pl/next/?uid=5749a1d6017538eb
https://poczta.interia.pl/next/?uid=5749a1d6017538eb
https://poczta.interia.pl/next/?uid=5749a1d6017538eb
http://ciach.jeszcze/
http://ciach.jeszcze/
http://atkowe.do/
http://atkowe.do/
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 Felgi 
aluminiowe, stalowe 

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

  Wulkanizacja  
          Wymiana tłumików 

Wymiana i sprzedaż opon 

 
 

Najnowsza technologia  

PIASKOWANIE  
                 spawanie 
PROSTOWANIE malowanie 

Sprzedaż eko-
groszku z KWK Pie-
kary ,workowany i 
luzem wraz z do-
stawą. 

Tel: 501 538 428 
www.transstal.eu 

Gdzie można kupić „Klukę”? 
 
- Intermarche Rydułtowy, ul. Bema 90 
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3 
- ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona 
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48 
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 61 
- Petrol Point Group Migrex Sp. z o.o., ul. Raciborska 275 
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22 
- Handel Hurt. I  Detaliczny K. Pawełek, Traugutta 264 
- „Lemaro” Sp. J., ul. Szczerbicka 54 
- Piekarnia Maciuga Jan, ul. Krzyżkowicka 150, Pszów 
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26 
- Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul. Traugutta 255 
- Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16 
- Handel Art.. Przemysł. Weronika Nowak-Szynk, ul. Ofiar 
Terroru 41 
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski 
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru 

Układanie parkietów. Cyklinowanie starych  
podłóg po farbie oraz  

schodów 
Tel. 4578293 kom. 797122166  

30-letnia praktyka! 
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