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Rydułtowy i gminy powiatu wodzisławskiego oraz rybnickiego
W numerze:

Szanowni Mieszkańcy
Rydułtów!
Pragnę gorąco podziękować Państwu za udział w wyborach samorządowych i za udzielone mi poparcie.
Składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy oddali na mnie
głos oraz pomagali mi i wspierali
mnie podczas trudnej kampanii wyborczej. Dziękuję kandydatom na
radnych, dziękuję osobom, które tak
mocno wierzyły we wspólny sukces
dla Rydułtów. Gratuluję też wszystkim radnym wybranym na nadchodzącą kadencję do Rady Miasta Rydułtowy, życząc im i sobie dobrej
współpracy oraz wzajemnego szacunku, zrozumienia, umiejętności
osiągania kompromisu i wiary w to,
że praca na rzecz rozwoju miasta
warta jest szczególnego zaangażowania i poświęcenia. Mam nadzieję,
że przez kolejne lata w atmosferze
konstruktywnej dyskusji będziemy
podejmować najlepsze dla naszej
społeczności decyzje.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Marcin Połomski

Burmistrz Miasta Rydułtowy
Marcin Połomski
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Drodzy Mieszkańcy Rydułtów!
Serdeczne gratulacje
nowemu Burmistrzowi
i Radzie Miasta
składają
Redakcja KLUKI
i Zarząd TMR

Redaktor wydania:
Joanna Rusok

Serdecznie dziękujemy
za Wasze głosy oddane na nas
w wyborach samorządowych!
Kornelia Newy, Alicja Kołodziej
i Lucjan Szwan
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FOTORELACJA
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Koncert „Jesień i wspomnienia” w Grabówce zorganizowany przez GOK w Lubomi
oraz Zespół Gołężanki z Grabówki
Foto: Roman Gunia
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Nasze godanie
Piszę dalej o słowach naszych rodzinnych. Z wielu
ust moich znajomych i przygodnych rozmówców usłyszałam słowa aprobaty, by kontynuować ten temat. Odniosłam wrażenie, że wielu Rydułtowików czuje pochodzenie "śląskie" i w mniejszym czy większym stopniu
odczuwa gdzie "szukać korzeni". Cieszę się z tego i tym
bardziej czuję moje przywiązanie do ziemi moich przodków od pięciu pokoleń. W dalszym ciągu przytoczę trochę wyrazów z tej gwary. Kiedyś w gronie Rydułtowików żartowaliśmy, że znamy cztery języki: rydułtowski
(to słownictwo, które przytaczam), język polski literacki
i śląski utworzony na bazie języka polskiego (np. żelozko, żełondek, stołek)i niemiecki (gardina, mycka - czapka, fynsterbret - parapet).
Ale wróćmy znów do naszych rodzimych wyrazów:
siksa, szcziga - młoda, wesoła dziewczyna,
gizd - bardzo niedobry człowiek,
wyszkańtować - robić awantury,
wyzgerny - pełen werwy, humoru, lubiący się bawić,
karlus - kawaler,
dugnyć- trącić.
Wyraz ogacić - otoczyć czymś co chroni jest też ciekawy.
Myślę, że powstał od wyrazu gacie, który używany był
też bardzo często obok wyrazu galoty na określenie
spodni, niekoniecznie długich męskich. Kobiety miały
zwyczaj otulać się plyjtem - dużą, ciepła, wełnianą chustą, więc się odziały przed zimnem. Ale obgacić się,
odziać było też w innej intencji. Bardzo dużo kobiet
szczególnie starszych - młode też lubiły ubierać się "po
chłopsku". Była to długa kiecka (ciemna lub kolorowa a
nawet w jakiś wzór}, na kiecka zawiązywały zopaski
dość długie i też pasujące do kiecki, bluzki z koronkami,
falbankami z długim lub krótkim rękawem, zależnie od
pór roku. Odziewały sie plyjtami i też zależnie od pory
roku. Te letnie plyjty były przepiękne, we wzory, kolory,
z długimi frędzlami. Do tego jakieś nakrycie głowy
(chustka ładna lub czepek) i duże korale. Jak sobie przypomnę, wszyscy "cywile" byli zachwyceni, szczególnie
w niedzielę i świąteczne dni. Były naprawdę elegancko i
pięknie ubrane. Jak już wspominałam dużo kobiet gustowało w tym stroju. Myślę, że na podstawie tego
"chłopskiego" stroju powstało śląskie powiedzenie:
"Obiecki, podniecki starej babie pod kiecki". Muszę jeszcze powiedzieć, że dzisiaj jeszcze można słyszeć wyraz :gacie" (oblykej gacie, galoty) i "ogacić" w znaczeniu zabezpieczyć np. rury, kwiaty, rośliny, drzewa prze
zimnem i uszkodzeniami.
Pozwolę sobie znowu przytoczyć parę wyrazów wygrzebanych w pamięci:
szlondrać - płukac, rozlewać wodę,
fyrlacz - warzecha, mątewka do rozmieszania płynnych
składników,

O GWARZE ...
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fyrlać - mieszać,
szurać - głośno coś przesuwać,
szeredzić - obgadywać, coś wybrzydzać,
rypnyć - nagle upaść, w coś uderzyć,
wygon - szersza ścieżka między polami, grzędami,
urżnyć - uciąć,
krzykopa - rów,
ślecieć - spaść,
szpyrka - słonina,
szpyrki - skwarki,
chyc - gorąco, upał,
łeb - głowa,
guguły - twarde, niedojrzałe owoce,
kiełzać - ślizgać się,
ukiełznyć - posliznąć się,
piznyć - uderzyć się lub kogoś,
pomknąć, cofnyć - przesunąć,
zeżigać się - zwymiotować,
bruździć- szkodzić, robić na przekór,
gruchnyć - uderzyć, trzasnąć,
wyszpincować sie, wysztryndzic sie- wystroić się, zrobić
na błysk,
ongiś - kiedyś,
ryczka - małe niskie krzesełko bez oparcia, stołeczek,
klepyta - nogi,
chmoter - ojciec chrzestny,
kumoter, kumpterka - krewny lub dobry przyjaciel,
łoński rok - ubiegły rok,
charlać - niedomagać, chorować.
Na koniec przytoczę krótki wierszyk:
Tako masno, tako gryfno jak od moi baby zić,
Przy piecu stoła i krupnioki grzoła,
A jo jom fyjt, fyjt - a ona się śmioła.
Maria Antonina Wieczorek
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PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA SOCJALNE

za okres od 21 września do 17 października 2018 r.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GEN. JÓZEFA
BEMA
W dniu 27 września Bartosz Deberny przekazał opracowaną
Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. W dniu 3 października
zawarto umowę z Henrykiem Robakowskim, prowadzącym
działalność pn. Warsztat Ślusarski Henryk Robakowski, na
wykonanie ogrodzenia wraz z furtką i bramą dwuskrzydłową o
wartości 11 599.99 zł. W dniu 3 października zawarto umowę
z Pawłem Książkiem, prowadzącym działalność pn. F.H.U.
Paolo Paweł Książek, na dostawę i montaż ogrodzenia panelowego o wartości 8 099,99 zł. Wykonawca robót budowlanych
w dniu 15 października zgłosił zakończenie robót budowlanych. W dniu 16 października rozpoczęto czynności odbiorowe.
Termin wykonania: 15 października.
Wartość robót budowlanych – 5 093 966,17 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego – 20 745,00 zł
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PROJEKT
Trwa procedura administracyjna dotycząca zezwolenia na realizację inwestycji.
Projektant został zobowiązany do uzupełnienia wniosku poprzez uzupełnienie opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz opinie dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie .
W związku z przedłużającą się procedurą wydawania opinii
zawarto aneks do umowy przedłużający wykonanie prac do 14
grudnia.
Termin opracowania dokumentacji: 14 grudzień.
Wartość umowy: 21 690,00 zł.
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO PRZY UL.
OFIAR TERRORU 91 W RYDUŁTOWACH – POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
Projektant złożył w dniu 27 września wniosek o rozbiórkę budynku dworca PKP wraz ze stosownym projektem rozbiórki
budynku w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.
Wartość umowy: 6 150,00 zł
PRZEBUDOWA TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM „MACHNIKOWIEC” - UTWORZENIE MIEJSCA
USŁUG SPOŁECZNYCH
Oczekujemy odpowiedzi na złożony wniosek aplikacyjny w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Planowany termin rozstrzygnięcia to IV kwartał 2018 r.

Wykonawca z dniem 5 października zgłosił zakończenie robót
budowlanych. W dniu 10 października rozpoczęto czynności
odbiorowe. Trwa procedura odbiorowa.
Termin wykonania: 6 października.
Wartość robót budowlanych: 1 573 315,28 zł
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NARUTOWICZA - dwa odcinki
W dniu 1 października odbyło się przekazanie terenu budowy
wykonawcy robót budowlanych - firmie PHU Puszyński
Krzysztof z Rybnika (postępowanie przeprowadzone przez
PGG Sp z.o.o. oddział KWK ROW Ruch „ Rydułtowy”).
Wartość robót budowlanych:
odcinek pierwszy:
„budowa chodnika na ul. Gabriela Narutowicza na odcinku od
zjazdu na kopalnię do posesji 89 - wartość wynosi 67 353,11
zł.
odcinek drugi:
„budowa chodnika na ul. Gabriela Narutowicza na odcinku do
posesji 89 do granic Miasta Rydułtowy – wartość wynosi 32
682,44 zł.
Łączna wartość robót budowlanych: 100 035,55 zł
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ
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Dokonano rozliczenia zadania drukami OT.
Termin wykonania robót: 17 sierpnia.
Wartość robót budowlanych: 1 128 894,00 zł

Trwa rozliczanie inwestycji.
Wartość umowy dla działek Miasta Rydułtowy: 81 347,02 zł.
Wartość umowy dla działek SM ROW: 75 142,01 zł.
MODERNIAZCJA DROGI ULICY ŻYTNIEJ
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Trwa realizacja robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót – 31 października.
Wartość umowy: 309 939,37 zł
Termin realizacji umowy: 31.10.2018 r.
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MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3
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W dniu 24 września roboty budowlane na obiekcie zostały
ukończone. W dniu 5 października zadanie zostało odebrane a
obiekt oddany do użytkowania. Obecnie trwa rozliczenie zadania.
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SIŁOWNIA NA SELEDYNOWEJ WYSPIE oraz PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY
SPORTOWOREKREACYJNEJ PRZY UL. RADOSZOWSKIEJ 3 –
OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI
Rozliczono inwestycję i sporządzono druki OT.
Dla przebudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul.
Radoszowskiej 3 – Otwarta Strefa Aktywności - przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia wraz
z furtką.
ROZBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA
Przygotowywany jest aneks do umowy z Wykonawcą, rozszerzający zakres opracowywanej dokumentacji projektowej
o opracowanie dokumentacji klimatyzacji budynku Urzędu
Miasta.
Termin wykonania dokumentacji: 31 sierpnia.
Termin uzyskania pozwolenia na budowę: 5 listopada.
Wartość umowy: 57 072,00 zł.
Wykonawca ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Urzędu Miasta Rydułtowy dostarczył
postanowienia wydane przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Wartość umowy: 14 460,00 zł
MODERNIZACJA UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO
Trwa procedura dotycząca wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji.
Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji : 30 listopada.
Wartość umowy: 25 830,00 zł.
PIŁKOCHWYTY – BOISKO OSIEDLE NA WZGÓRZU
W dniu 26 września zamieszczono na stronie internetowej
zaproszenie do złożenia ofert cenowych na roboty budowlane.
Zaproszenie to wysłano dodatkowo do pięciu potencjalnych
oferentów. W wyznaczonym terminie, czyli do 5 października, nie wpłynęła żadna oferta cenowa.
ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO
Oczekujemy na pozwolenie na budowę.
Wartość umowy: 7 084,80 zł brutto.
Termin wykonania dokumentacji: 16 sierpnia.
Termin uzyskania pozwolenia na budowę: 20 października.
ZAGOSPODAROWANIE RONDA PRZY ULICACH A.
MICKIEWICZA – ŁADNEJ – STRZELCÓW BYTOMSKICH
W dniu 27 września dokonano odbioru końcowego zadania.
Roboty zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Uroczyste otwarcie „Ronda Stulecia Niepodległej”
odbyło się 16 października.
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ODWODNIENIE PRZY ULICY PIETRZKOWICKIEJ
W dniu 8 maja przekazano dokumentację projektową do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu
Śl. celem przygotowania stosownego porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. Czekamy na podjęcie kroków przez PWiK (przygotowują przetargi).
MODERNIZACJA STANOWISKA PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ „SKAŁKA”
W dniu 27 września wykonawca robót, Firma Handlowo
Usługowa Mariusz Fojcik ze Szczejkowic, zakończył roboty
budowlane. W dniu 28 września nastąpił odbiór końcowy
inwestycji.
Zawarto umowę na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej
z firmą Menżyk Zbigniew z Rydułtów na wartość: 1300,00
zł .
Termin zakończenia robót budowlanych: 28 września
Wartość robót budowlanych: 83 999,00 zł.
Trwa rozliczanie inwestycji.
MUR OPOROWY UL. SKALNA
W związku z rozbieżnościami przebiegu granic w rejonie
projektowanego muru oporowego, konieczne jest dokonanie
rozgraniczenia. W związku z powyższym projektant dopiero
w miesiącu wrześniu mógł rozpocząć prace projektowe.
W dniu 5 października został podpisany protokół rokowań
z mieszkańcem, który bezpośrednio graniczny z murem oporowym. W związku z powyższymi faktami przedłużono termin realizacji opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej do dnia 4 grudnia.
Wartość umowy: 8 786,99 zł brutto.
Wartość nadzoru autorskiego 1 230,00 zł
Termin realizacji umowy: 4 grudzień.

Najlepszy wynik wyborczy
Ryszard Zalewski otrzymał najwięcej głosów wśród wszystkich członków przyszłej Rady Powiatu. Pan Zalewski startował z listy Prawa i Sprawiedliwości i otrzymał 1683 głosy,
czyli 8,9% poparcia w swoim okręgu wyborczym. Ponad
1000 głosów zdobyło jeszcze 10 innych kandydatów. Są to:
Danuta Maćkowska PiS - 1601 głosów, Kornelia Newy
Wspólnota Samorządowa - 1410 głosów, Marek Rybarz KO 1316 głosów, Marek Hawel Zgoda i Rozwój - 1223 głosów,
Mirosław Andreczko PiS - 1184 głosów, Ireneusz Serwotka
Zgoda i Rozwój - 1145 głosów, Czesława Somerlik Wspólnota Samorządowa - 1115 głosów, Jolanta Górecka PiS - 1099
głosów, Zbigniew Podlesny Wspólnota Samorządowa - 1053
głosów, Tadeusz Skatuła Głos Pokoleń - 1013 głosów.
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WYNIKI WYBORÓW
WYBORY BURMISTRZA MIASTA

Marcin Wojciech Połomski
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
4 388 głosów (52,01%)
Marek Krzysztof Wystyrk
KOMITET WYBORCZY MOJE MIASTO
2 503 głosów (29,67%)
Stefan Sładek
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI
RAZEM
1 546 głosów (1,32%)

WYBORY DO RADY MIASTA
Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.
kandydat otrzymał mandat
Okręg 1
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
kandydat
liczba głosów
3 Danuta Kosteczko 85 (2,69%)
2 Wojciech Koźlik 187 (5,93%)
5 Lucjan Nowak 123 (3,90%)
7 Krystian Henryk Krause 36 (1,14%)
6 Piotr Michał Sanecznik 31 (0,98%)
9 Tomasz Wójcik 81 (2,57%)
10 Klaudia Walentyna Sojka 5 (0,16%)
8 Joanna Monika Klimek 17 (0,54%)
1 Halina Zając 152 (4,82%)
4 Piotr Adam Bulenda 79 (2,50}
KOMITET WYBORCZY MOJE MIASTO
kandydat liczba
głosów
7 Beata Jadwiga Prokop 16 (0,51%)
10 Barbara Baron 90 (2,85%)
3 Michał Ryszard Grabarczyk 72 (2,28%)
8 Antoni Albin Tomanek 43 (1,36%)
4 Szymon Jacek Żydek 33 (1,05%)
5 Zbigniew Grzegorz Kąkol 31 (0,98%)
1 Adam Jan Meslik 197 (6,25%)
2 Marzena Elżbieta Rotter 55 (1,74%)
6 Marta Jadwiga Radosz 28 (0,89%)
9 Mariusz Jacek Nogły 12 (0,38%}
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
kandydat
liczba głosów
2 Zbigniew Marian Majewski 54 (1,71%)
4 Jan Augustyn Przybyła 76 (2,41%)
7 Bożena Maria Woskowiak 25 (0,79%)
6 Grażyna Żydek 93 (2,95%)
1 Dariusz Roman Szlachta 219 (6,94%)

5 Lidia Joanna Fingas 14 (0,44%)
3 Grzegorz Tomiczek 47 (1,49%}
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA
RAZEM
kandydat
liczba głosów
1 Andrzej Pożarowszczyk 107 (3,39%)
5 Grzegorz Franciszek Dymper 0 (0,00%)
4 Krystyna Małgorzata Wujec 11 (0,35%)
6 Dariusz Bober 39 (1,24%)
2 Marcelina Dominika Rumin-Drazik9 (0,29%)
3 Wioletta Joanna Krettek 12 (0,38%)
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI
RAZEM
kandydat
liczba głosów
3 Michał Jan Pierchała 151 (4,79%)
2 Mirosław Jona 81 (2,57%)
9 Izabela Anna Knesz 14 (0,44%)
7 Barbara Ewa Chowaniec 16 (0,51%)
1 Stefan Sładek 292 (9,26%)
4 Tadeusz Brachman 17 (0,54%)
5 Maria Helena Malczewska-Paprotny 101 (3,20%)
6 Krzysztofa Gabriela Parzych 8 (0,25%)
8 Justyna Anna Doleżych 25 (0,79%)
10 Tomasz Marek Glenc 15 (0,48%)
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWE RYDUŁTOWY
kandydat
liczba głosów
2 Teresa Maria Anielska 99 (3,14%)
4 Krzysztof Franciszek Dudek 23 (0,73%)
5 Katarzyna Barbara Kuśka 60 (1,90%)
3 Piotr Marian Oleś 36 (1,14%)
6 Monika Krystyna Kalwajtys 11 (0,35%)
7 Jacek Roman Głód 6 (0,19%)
1 Weronika Anna Mosz 96 (3,04%)
8 Zbigniew Grzegorz Łaba 24 (0,76%)
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Okręg 2
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
kandydat
liczba głosów
8 Joanna Wiejak 24 (0,99%)
4 Rudolf Warło 70 (2,87%)
3 Maciej Tomasz Poręba 106 (4,35%)
7 Marcin Marek Tonke 42 (1,72%)
1 Barbara Maria Wojciechowska 483 (19,84%)
5 Joanna Ewa Korbel 53 (2,18%)
2 Jerzy Andrzej Wróblewski 148 (6,08%)
6 Tomasz Rafał Burda 27 (1,11%)
KOMITET WYBORCZY MOJE MIASTO
kandydat
liczba głosów
1 Grzegorz Mieczysław Krajczok 109 (4,48%)
3 Barbara Mirela Kaleja-Pawelec 29 (1,19%)
2 Monika Grabarz-Czuluk 41 (1,68%)
5 Dariusz Długosz 14 (0,57%)
4 Jolanta Mariola Bartnik-Mazur 34 (1,40%)
6 Krzysztof Tomasz Adamczyk 11 (0,45%)
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7 Tomasz Freiwald 35 (1,44%)
8 Alina Anna Nowicka 19 (0,78%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
kandydat
liczba głosów
5 Sylwester Piotr Buda 31 (1,27%)
1 Joanna Katarzyna Kubala 204 (8,38%)
4 Sonia Teresa Rudek 47 (1,93%)
2 Henryk Walkowiak 51 (2,09%)
3 Danuta Bernadeta Kukla 52 (2,14%)
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA
RAZEM
kandydat
liczba głosów
1 Andrzej Roman Zając 31 (1,27%)
2 Joanna Weronika Bober 10 (0,41%)
3 Mirosław Jerzy Gac 15 (0,62%)
6 Zygmunt Murański 46 (1,89%)
5 Monika Wojaczek 4 (0,16%)
4 Agata Jolanta Wichary 5 (0,21%)
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI
RAZEM
kandydat
liczba głosów
1 Agnieszka Wdowiak 135 (5,54%)
8 Krzysztof Jan Niemiec 9 (0,37%)
3 Ryszard Alfred Szmajduch 37 (1,52%)
6 Małgorzata Maria Cichy 28 (1,15%)
7 Hanna Katarzyna Mrozek 57 (2,34%)
2 Sławomir Stanisław Zalenga 145 (5,95%)
4 Magdalena Joanna Wadas 6 (0,25%)
5 Leszek Mariusz Pluchacz 18 (0,74%)
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWE RYDUŁTOWY
kandydat liczba głosów
4 Lidia Józefina Kocur 21 (0,86%)
2 Helena Zofia Mainczyk 24 (0,99%)
6 Renata Katarzyna Luniak-Mandrela 18 (0,74%)
1 Jacek Ignacy Stebel 121 (4,97%)
3 Janusz Michał Stęchły 47 (1,93%)
5 Piotr Wojciech Cylc 28 (1,15%)
Okręg 3
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
kandydat
liczba głosów
1 Lucjan Stefan Szwan 214 (7,82%)
2 Franciszek Jan Panic 110 (4,02%)
4 Alicja Jolanta Kołodziej 212 (7,74%)
3 Małgorzata Elżbieta Brzonkalik-Skowronek 133 (4,86%)
5 Anna Urbisz 64 (2,34%)
6 Sylwia Katarzyna Kuczmaszewska 46 (1,68%)
9 Wojciech Kazimierz Klima 12 (0,44%)
8 Łukasz Adam Jabłoński 63 (2,30%)
7 Arkadiusz Marek Gajda 67 (2,45%)

KOMITET WYBORCZY MOJE MIASTO
kandydat
liczba głosów

WYNIKI WYBORÓW

7

1 Marek Krzysztof Wystyrk 251 (9,17%)
2 Wiesława Bronisława Ciurko 113 (4,13%)
4 Ewa Kolbusz 84 (3,07%)
3 Marek Stanisław Woźnica 71 (2,59%)
6 Adam Jerzy Jenczmionka 93 (3,40%)
5 Joanna Maria Czogała 55 (2,01%)
8 Łukasz Bartłomiej Jurkowski 19 (0,69%)
7 Magdalena Katarzyna Pośpiech 13 (0,47%)
9 Dawid Grzegorz Antończyk 33 (1,21%)
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
kandydat
liczba głosów
1 Wiesław Jan Brzezina 172 (6,28%)
2 Ewa Zelma Kozik 85 (3,10%)
3 Eugeniusz Kodura 50 (1,83%)
4 Marcin Jan Pecuch 9 (0,33%)
6 Danuta Sudoł 31 (1,13%)
7 Bernadeta Beata Pecuch 10 (0,37%)
5 Gabriel Miliczek 126 (4,60%)
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI
RAZEM
kandydat
liczba głosów
7 Krzysztof Joachim Sekuła 19 (0,69%)
8 Andrzej Jan Lusiński 14 (0,51%)
4 Zuzanna Anna Kosko 17 (0,62%)
2 Mariola Barbara Bolisęga 63 (2,30%)
1 Barbara Krystyna Pawłowicz 153 (5,59%)
5 Krzysztof Henryk Nawrat 22 (0,80%)
3 Danuta Helena Jurkowska 12 (0,44%)
6 Leszek Jerzy Kapłan 36 (1,31%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWE RYDUŁTOWY
kandydat
liczba głosów
4 Marek Rafał Widera 59 (2,15%)
1 Marcin Władysław Hoszycki 22 (0,80%)
2 Janusz Tomasz Burda 20 (0,73%)
3 Barbara Aniela Komarek 27 (0,99%)
5 Zuzanna Maria Wachełka 51 (1,86%)
6 Magdalena Łucja Wysocka 41 (1,50%)
7 Dominik Łukasz Handschuh 46 (1,68%)
WYBORY DO RADY POWIATU
Do Rady Powiatu weszli kandydaci z Rydułtów:
Sławomir Piotr Szurek
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
612 głosów (7,43%)
Danuta Zofia Maćkowska
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 601 głosów (19,44%)
Kornelia Anna Newy
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1 410 głosów (17,12%)
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Gdybym próbował opisać wszystkie nasze działania i przedsięwzięcia z tych lat, to zapewne nasza
gazeta byłaby zapełniona. Skupię się więc na przypomnieniu
tyko tych wydarzeń i działań,
które były dla naszego Towarzystwa Miłośników Rydułtów najważniejsze. W styczniu z udziałem Władz Powiatu i Miasta podsumowaliśmy nasz sztandarowy
projekt "Świadomy Obywatel",
czyli prowadzenie w okresie 3 lat
4 biur porad prawnych, udzielenie
ponad 8 tys. porad prawnych
przez zatrudnionych prawników a
wartość projektu wynosiła 2,5 mln
zł! Na podsumowaniu piękny
koncert dała młodzież i nauczyciele naszej Szkoły Muzycznej z p.
Anną Urbańczyk na czele, Zima to
„gorący” okres dla naszych połączonych zespołów; Rzuchowianek
i Miłośników bo koncertowaliśmy w Kobyli, Rybniku, Pstrążnej, Suszcu, Syryni. Zorganizowaliśmy 2 debaty publiczne z udziałem Władz Miasta i Powiatu a w centrum naszego zainteresowania
był szpital, kopalnia, szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja, młodzież.
W marcu tradycyjnie zorganizowaliśmy niemałą biesiadę w Platinum z okazji Dnia Kobiet i odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo wyborcze na którym wybrano nowe władze Towarzystwa. Do
Zarządu wybrano: Prezes Henryk Machnik, Zastępcy: Alicja Kołodziej, Jerzy Majer, Sekretarz Alicja Pawełek, Skarbnik Jolanta Pikos,
Członkowie: Jan Swoboda, Mariusz Stebel, Henryk Mańka, Elżbieta
Jankowska, Grzegorz Krajczok, Bogumił Kosowski, Krystian Gajda,
Jolanta Otawa, Barbara Pałka, Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący Adolf Widera, Zastępca Rudolf Warło, Sekretarz Krystyna Garbas, Członkowie: Jan Jargoń, Edyta Paciulan, Erwin Kosteczko, Danuta Nowak. Marzec był też miesiącem miłej niespodzianki bo znaleźliśmy się w finale konkursu Śląska Nagroda Obywatelska stąd honorowy dyplom dla naszego Towarzystwa a dla
mnie wyjazd kilkudniowy do Brukseli! Kwiecień niezwykle bogaty
w wydarzenia bo występy wspólnie z Rzuchowiankami w Kornowacu, Kobyli, Piotrowicach, Rzuchowie, Radlinie, podpisanie umów na
realizację aż 6 projektów z tego trzy dla sekcji skata, brydża, wędkarzy z Machnikowca. Maj równie bogaty w działania: akcja sprzątania
terenów Machnikowca, turniej w brydża, udział w obchodach 10-cio
lecia, obecności Polski w UE, w Święcie Flagi,koncerty naszych
zespołów w Syryni, Rzuchowie, Czyżowicach i pierwszy wiosenny
piknik. Lato równie aktywne ,bo turniej w brydża i skata, organizacja
Przeglądu Zespołów Regionalnych w RCK Feniks ,występ na Wojewódzkiej Wystawie Rolniczej w Śmiłowicach pod Orzeszem, składanie kwiatów pod pomnikiem Powstań Śląskich, w rocznicę włączenia Rydułtów do państwa polskiego , spotkanie p. Burmistrz Kornelii Newy z zespołem Miłośników i Rzuchowianek w podzięce za
niezwykłą aktywność. Wreszcie duże zaangażowanie w ramach Dni
Rydułtów ,podsumowanie konkursów na Najpiękniejszy balkon i
Najpiękniejsze otoczenie domu, wybór Rydułtowika Roku, którym
została Joanna Rusok. Na Dniach Rydułtów zaprezentowaliśmy oryginalną kuchnię przywiezioną z Krowiarek.
Wrzesień i kolejne jesienne miesiące równie bogate w działania:
piękna wycieczka do Ogrodzieńca i na Pustynię Błędowską, występy
na dożynkach w Rzuchowie, Pstrążnej, Lubomi, na Festiwalu Stowarzyszeń w Wodzisławiu Śl. połączone z wystawą naszych eksponatów, organizacja Festiwalu Stowarzyszeń na naszym rynku i rozpoczęcie udzielania pomocy prawnej emerytom górniczym — sprawa
deputatów węglowych. Nie mogło nas zabraknąć na takich wydarze-
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niach jak koncert i konferencja poświęcona H.M Góreckiemu, udział
w konferencji „Bezpieczne miasto, bezpieczna rodzina. Nie przemocy!” Współorganizacja i udział w koncercie z okazji Święta Niepodległości, występ z Rzuchowiankami w Czernicy w kornowackim
gimnazjum, wydanie specjalnego numeru Kluki poświęconego wyborom samorządowym. W grudniu zorganizowaliśmy tradycyjną
barbórkę dla naszych emerytów górniczych i koncertowaliśmy świątecznie z Rzuchowiankami w Rzuchowie, Kornowacu i w naszym
kościele św. Jerzego a 31 tradycyjny sylwester w pomieszczeniach
TMRu i na rynku miasta!
Rok 2015. Równie bogaty w działania i wydarzenia. Po pierwsze
rozliczenie projektów z 2014 i napisanie 5 nowych. Zorganizowaliśmy otwarte spotkanie noworoczne w restauracji Villa z występem
Miłośników z TMRu. Występy wspólne z Rzuchowiankami w
Pstrążnej, Syryni, Czyżowicach jeszcze pod kierunkiem Grzegorza
Szyry, potem kolejne Walne Zebranie a potem Dzień Kobiet z programem przygotowanym przez mężczyzn z TMRu i występ na wiosennej imprezie na Grabówce w Lubomi, zaś marzec zamknęliśmy
uroczystością pod tablicą pamięci, z okazji rocznicy wyzwolenia
Rydułtów. Wiosna ,to oczywiście tradycyjna mobilizacja Członków
do sprzątania zaśmieconych ścieżek na Machnikowcu zakończona
ogniskiem i śpiewami. Święto Flagi nasz zespół Miłośników wzbogacił swoim samodzielnym występem z programem patriotycznym.
Od tego momentu nasz zespół zaczął występować samodzielnie pod
kierunkiem Jerzego Adamczyka i Grzegorza Szyry co też się stało na
Festiwalu Stowarzyszeń w Wodzisławiu Śl. choć nadal owocnie
współpracowaliśmy i okazyjnie występowaliśmy z zespołem Rzuchowianki. W maju miła niespodzianka bo na wniosek Władz Miasta
odebrałem nagrodę Zarządu Powiatu — statuetkę za promowanie
śląskiej kultury i tradycji. Lato a więc i wycieczka — tym razem
dwudniowa do Międzybrodzia Żywieckiego i Górę Żar a potem bardzo udany występ naszego zespołu Miłośników na Święcie Wianków
gdzie „przechrzczono” nazwę zespołu na Klikę Machnika. 4 lipca
wraz z Władzami Miasta ale też naszymi Członkami złożyliśmy
kwiaty pod Pomnikiem Powstań Śląskich i na grobach zasłużonych
dla miasta mieszkańców. Nasz zespół Klika Machnika zorganizował tego lata 3 koncerty na Rosie pod nazwą Śpiewaj z nami Miłośnikami, w których wzięło udział 12 zespołów pokazując, że nawet
latem nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje. Na zaproszenie Wójta
Gminy Lyski odbyła się atrakcyjna wycieczka autokarem po gminie
zakończona w Suminie w Izbie Regionalnej, gdzie spotkaliśmy się z
Władzami Gminy i przekonaliśmy się jak piękne, zachowane sprzęty
znajdują się w tej izbie. Udane występy naszej Kliki zaowocowały
kolejnymi zaproszeniami, więc występ na rybnickim kampusie, na
dożynkach w Popielowie, wspólny występ z naszym zespołem taneczno kabaretowym w Gaszowicach, Niedobczycach i Festiwalu Zespołów Regionalnych w Wodzisławiu. I kolejna wycieczka tym razem do Bobolic i Siewierza a potem czynny udział w Dniach
Rydułtów i występ w II dniu jako Festiwalu Stowarzyszeń a z końcem września jesteśmy organizatorami Przeglądu Zespołów Regionalnych i oczywiście nie mogło tam zabraknąć występu Kliki i Ciaproków. Listopad i grudzień to dalsze przedsięwzięcia. Po pierwsze
organizacja kolejnego turnieju w skata ,udział w uroczystościach z
okazji Święta Niepodległości, udział zespołu Kliki w święcie przedszkolaków Przed. nr 4, występ na przeglądzie zespołów w Lubomi
pod nazwą „Barwy Jesieni", występ z Ciaprokami na biesiadzie w
Gaszowicach, kolejne barbórka dla naszych emerytów górniczych i
występ na andrzejkach w Rzuchowie a potem sylwester w siedzibie
TMRu.Jeśli do tego dodamy comiesięczną pracę związaną z wydawaniem gazety i udziałem w uroczystościach organizowanych przez
urzędy i organizacje ,to widać jak wiele osób było zaangażowanych
by sprostać tym wyzwaniom nie licząc codziennych dyżurów i obsługi siedziby TMRu. Rok 2016 wcale nie był pasywny. Oczywiście
styczeń był poświęcony rozliczeniu projektów i pisaniu nowych 4
projektów ale nie zabrakło występu Kliki na imprezie z okazji Dnia
Babci i Dziadka zorganizowane przez Przedszkole nr 3 a potem wraz
z zespołem Ciaproki na biesiadzie zorganizowanej przez stowarzy-
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szenie Iskierka na Piecach. Nadal jak od 5 lat wypełnialiśmy nieodpłatnie PITy za 1% podatku, udzielaliśmy porady prawne i to przez
cały rok (prawie 4 tys. porad) zorganizowaliśmy kolejne spotkanie
obywatelskie z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta. Nie mogło
nas zabraknąć na wiosennej gali śpiewnej na Grabówce i biesiadzie
w Gaszowicach, i nie mogliśmy nie zorganizować kolejnej biesiady z
okazji Dnia Kobiet — tym razem pod hasłem „Kobieta to wena i
wiosna dla mężczyzny". A w kwietniu kolejne Walne Zebranie
TMRu i konieczność zmian w składzie Komisji Rewizyjnej i w Statucie. Nie zapomnieliśmy o obchodach rocznicy wyzwolenia Rydułtów i akcji sprzątania i publicznym ognisku, ale też zorganizowaliśmy ważne spotkanie konsultacyjno- inicjujące w sprawie rydułtowskiego szpitala. Przesłane wnioski uzyskały akceptację p. Dyrektor
szpitala i dziś widzimy ,że rzeczywiście z determinacją następują
zmiany w rydułtowskim szpitalu kierunkowo zbieżne z naszymi
wnioskami. To napawa nas niemałą dumą bo pokazaliśmy, że organizacja społeczna ma prawo do przekazywania swoich oczekiwań
również w kwestii zdrowotnej. A maj to oczywiście Święto Flagi i
występ Kliki i innych zespołów na rynku miasta i wycieczka do
Kamienia Śląskiego a potem spotkanie Członków Zarządu TMRu z
Władzami gminy Lyski. Nasze stowarzyszenie Machnikowiec organizuje kolejne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży a Klika
śpiewa pieśni powstańcze na Pikniku powstańczym w Bukowie. I
znów lato i nowe wyzwania. Nasze Ciaproki i Klika z powodzeniem
występują na festynie gminnym w Lubomi, uczestniczymy w obchodach 40-lecia Konaru, organizujemy wycieczkę na Szarlotę, i pierwszy tegoroczny koncert „Na Rosie” z udziałem zaproszonych zespołów, W lipcu oczywiście kwiaty i śpiewy patriotyczne z okazji rocznicy włączenia Rydułtów do Polski, w RCK Feniks z uwagi na złą
pogodę ,organizujemy kolejną imprezę „Śpiewaj z nami Miłośnikami”, w której wzięło udział aż 5 zespołów. W sierpniu to oczywiście
kolejny konkurs o tytuł Rydułtowika Roku, nasze wystawy na
Dniach Rydułtów i aktywny udział w Świecie Stowarzyszeń (drugi
dzień Dni Rydułtów) i wspólny występ Kliki z Rzuchowiankami by
potem zorganizować wraz z Klubem Emeryta wyjazd do „Sioła „w
Gaszowicach gdzie na biesiadzie spotykamy się z Władzami Gminy
Gaszowice. W rewanżu za piękną wycieczkę po Gminie Lyski organizujemy kolejną wycieczkę na Szarlotę z udziałem mieszkańców
Lysek. Podejmujemy nową inicjatywę; wspólnie z OPP organizujemy występy, konkursy, śpiewy czyli imprezę integracyjną na Osiedlu Karola a potem organizujemy dwudniowy przegląd zespołów
Regionalnych w RCK Feniks, na którym wystąpiło 15 zespołów z 3
powiatów. W październiku zorganizowaliśmy szkolenie w brydża a
nasza Klika korzysta z zaproszeń do występu w Rzuchowie, Kokoszycach i Lubomi.I kolejne udane przedsięwzięcie-180 zdjęć dzieci
przedszkolnych z naszego miasta i wykonanie dziecięcego herbu
Miasta Rydułtowy a repliki otrzymują przedszkola uczestniczące w
tym zadaniu. W listopadzie to czynny udział w obchodach Święta
Niepodległości w tym w śpiewach patriotycznych. Potem organizujemy tradycyjną barbórkę dla naszych emerytowanych górników i
prawdziwe wyzwanie dla Kliki -występ z pieśniami regionalnymi i
godką śląską przed młodzieżą naszego LO w ramach święta tej szkoły. To, że nas słuchano i znaleźliśmy uznanie o czym świadczyły
oklaski i wypowiedzi ,uznajemy za nasz sukces w działaniu na rzecz
integracji pokoleń. Grudzień zakończyliśmy spotkaniem opłatkowym
w restauracji Villa a potem małym sylwestrem w siedzibie
TMRu .Nadszedł 2017 rok ,więc znów nie mogło zabraknąć naszej
aktywności ale najpierw trzeba się było skoncentrować na rozliczeniu projektów z ubiegłego roku i oddać nowe ale też wystosowaliśmy prośbę do Władz Miasta o rozważenie propozycji utworzenia
Rady Seniorów i wyremontowanie dworca kolejowego dla potrzeb
naszych organizacji społecznych i ogółu seniorów. Musimy przyznać, że pisanie wniosków oraz ich rozliczanie z uwagi na niesłychaną drobiazgowość sprawiały nam i sprawiają ogromny problem, bo
dopiero co osoby które nabrały umiejętności w rozwiązywaniu tych
merytorycznych i rachunkowo księgowych łamigłówek oczywiście
znajdują dobrą pracę i odchodzą. Zostają osoby i tak obarczone ogro-
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mem zadań, które muszą to wykonać ale niestety z przykrością to
przyznajemy, że z błędami i opóźnieniami.
W maju organizujemy pierwsze imprezy plenerowe na Rosie — pod
pomnikiem z udziałem zaproszonych zespołów i z zadowoleniem
informuję, że te imprezy mimo kłopotów ze sprzętem, hałasem, od
przejeżdżających samochodów cieszyły się niemałym powodzeniem.
W czerwcu jesteśmy organizatorem festynu integracyjnego na Orłowcu a potem uczestniczyliśmy w powitaniu lata w Olzie a z końcem czerwca koncertujemy w rybnickim teatrze dla seniorów i wyjechaliśmy na jednodniową wycieczkę do Żywca. 4 lipca jesteśmy
współgospodarzem wielkiej uroczystości patriotycznej -95-lecia
włączenia Rydułtów do Polski z udziałem Kompanii Honorowej. a
potem część artystyczna z udziałem zaproszonych zespołów na rynku miasta. Na zaproszenie władz Piotrowic nasza Klika śpiewa i gra
w Pietraszynie na imprezie „Spotkania na pograniczu”. Tam po raz
pierwszy przygrywał nam kol. Alfred Sikora. W lipcu zorganizowaliśmy jeszcze 2 koncerty na Rosie i to pokazuje nasz wysiłek organizacyjny. A sierpień również ze śpiewem, bo z jednej strony wielu
nas uczestniczy w Tygodniu Kultury Beskidzkiej, śpiewamy na harcerskiej wystawie na rynku miasta, i w czasie Dni Rydułtów, uczestniczymy we wręczaniu statuetki Rydułtowika p. Sylwii Jakubiec a
kilka dni później — mimo fatalnej pogody organizujemy kolejny
festyn integracyjny na os Karola. Lato - więc dożynki, na których
mieliśmy zaszczyt wystąpić tj w Dzimierzu, Lyskach, Rzuchowie.
Uczestniczymy i to czynnie w Święcie Piwa w Wodzisławiu Śl. i
wyjeżdżamy na wycieczkę do Gorzyc i Krowiarek z występem dla
pensjonariuszy z ośrodka w Gorzycach. To początek współpracy
z nowym muzykiem p. Henrykiem Sosna z Czyżowic. W październiku uczestniczymy w uroczystości nadania ks, Konradowi Opitkowi
tytułu Honorowego Obywatela Miasta, zaś pod nowym kierownictwem muzycznym nasza Klika występuje z powodzeniem w Czyżowicach i organizuje festyny integracyjne na oś. Karola i oś. Orłowiec. Równie bogaty w wydarzenia był listopad i grudzień, bo obchody Święta Niepodległości i nasz oczywisty aktywny udział, występy Kliki na Patriotycznym śpiewaniu w RCK Feniks, na Przeglądzie w Wodzisławiu, oraz na imprezach w Kornowacu, Lubomi.
Syryni na Grabówce, Kokoszycach i TZR w Rybniku. W grudniu
najważniejszą imprezą było zorganizowanie spotkania świątecznego
dla uczestników projektu Interfejs Pomocowy z całego powiatu w
RCK Feniks. Oczywiście była też Barbórka dla naszych Członków,
wzięliśmy udział wraz z zaproszonymi zespołami w Kiermaszu Bożonarodzeniowym organizowanym przez naszych harcerzy i jak co
roku byl nasz wewnętrzny Sylwester w siedzibie TMRu. Wszystkie te działania zdecydowania były realizowane w ramach konkursowych projektów i współfinansowane ze środków miasta, powiatu ale
też środków centralnych. Podsumowując pragniemy podziękować
nie tylko Władzom Miasta, ale też organizacjom, klubom, zespołom,
które aktywnie współpracowały z naszym Towarzystwem. Były to w
ostatnich 5 latach: NZOZ, Gmina Lyski, Ciepłownia Rydułtowy,
OPP, SM Orłowiec, Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych, RCK Feniks, Orkiestra KWK Rydułtowy z zespołami tanecznymi, zespół Czelodka, Zespół Ciaproki, Rzuchowianki, Gołężanki,
Pszowiki, Kokoszyczanki, Trojak, Klub Seniora z Rybnika, szkoły
zwłaszcza SP nr 1, SP nr 4, Przedszkole nr 4, Stowarzyszenie Iskierka, DK w Lubomi i Kornowacu, nasz hufiec ZHP, Starostwo Powiatowe a szczególnie PCPR z p. dyrektor Ireną Obiegły.
Najwięcej pracy w minionych 4 lat poświęciła jednak nasza koleżanka Alicja Pawełek oraz wszyscy bez wyjątku śpiewacy z Kliki Machnika, którzy nie tylko ćwiczyli, występowali ale też aktywnie uczestniczyli w pracach organizacyjnych, technicznych i pomagali w prowadzeniu zabaw, konkursów itp.
Podsumujemy go w wydaniu styczniowym Kluki, bo przed nami
jeszcze wiele zadań by pomyślnie zakończyć ten rok . A opis działań
w 2018 r znajdziemy w wydaniu grudniowym.

Henryk Machnik
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KARTKA Z KALENDARZA

Kartka z kalendarza - listopad
listopad 1925r. - boisko przy ulicy Pszowskiej (obecnie Traugutta) zostało ogrodzone,
listopad 1858r. - oddano do użytku rydułtowski tunel, ma on 160 lat!
18 XI 1655r. - potop szwedzki - obrona
Jasnej Góry,
11 XI - Święto Niepodległości,
998r. - św. Odilon z Clumy zapoczątkował obchody Dnia
Zadusznych; święto to powszechnie zaczęto obchodzić w
XIII w.,
6 XI 1939r. - gestapo aresztowało profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
1 XI 1893r. - zmarł Jan Matejko,
15 XI 1916r. - zmarł Henryk Sienkiewicz,
26 XI 1855r. - zmarł Adam Mickiewicz,
30 XI 1978r. - zmarł ks. proboszcz Wojciech Urban,
12 XI 2010r. - zmarł Henryk Mikołaj Górecki,
9 XI 1942r. - w Dachau zmarł Ewald Kubatko, instruktor
ZHP, listonosz,
29 XI 1943r. - w Oświęcimiu został rozstrzelany Jan Margiciok, instruktor ZHP,
25 XI 1919r. - urodził się Leonard Sikora, instruktor ZHP,
listopad 1996r. - otwarto nowy Komisariat Policji przy ulicy
Raciborskiej,
listopad 2000r. - przed kościołem pw. św. Jerzego została
ustawiona gablota, w której umieszczono figurę św. Jerzego,
listopad 2001r. - oddano do użytku nowy dworzec autobusowy przy ul. Traugutta.

zebrał Stanisław Brzęczek

Składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe listopadowym
solenizantom!!
A są to:
1. Judyta Sanecznik
2. Roman Olejnik
3. Urszula Mańka
4. Elżbieta Jankowska
5. Magdalena Donga
6. Henryk Mańka
7. Halina Stedin
8. Krystyna Gajda
9. Józef Cegiełka
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Misja smog!

D

"Ponad 60 proc. przedszkoli położonych jest na terenach o jakości powietrza nie spełniającej obowiązujących w
Polsce norm, zaś przekroczenia norm określonych przez
Światową Organizację Zdrowia występują w otoczeniu
wszystkich przedszkoli" – podaje raport Fundacji #13 i Greenpeace. Sprawdzanie stanu jakości powietrza to obowiązki
nauczyciela i rodzica, ale już dzieci przedszkolne powinny
mieć świadomość możliwości ochrony swojego organizmu
przed szkodliwym działaniem smogu.
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 4 w Rydułtowach już wiedzą, co to smog i jak się przed nim uchronić. W ostatnim czasie miały okazje uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym pt. „Czerwony Kapturek i misja Czarny
Smog” zorganizowanym przez seniorów z rydułtowskiego
stowarzyszenia „Sami Swoi”. Spektakl powstał na podstawie
książki „Czerwony Kapturek. Misja czarny smog”, w której
Czerwony Kapturek wraz z babcią i kotem Kluchą mieszka w
mieście i korzysta z ciepła systemowego. Przygody Czerwonego Kapturka odbywają się chłodną, zimową porą. Czerwony Kapturek razem z kotem Kluchą tropią czarny smog, aby
sprawdzić, czym jest, skąd się wziął i co należy zrobić, aby
się go pozbyć. Aktorzy uświadomili nam, że smog czyha na
Nas wszędzie i jest bardzo groźny, a aby ratować naszą zielona planetę wszyscy razem musimy jej pomóc. Przedstawianie
zakończyło się wspólnym śpiewem piosenki „Moja Planeta”
Majki Jeżowskiej oraz wręczeniem dzieciom kolorowanek i
słodkości. Było ono dla nas wspaniałą i niezapomnianą lekcją.
W przedszkolu odbyły się również warsztaty tematyczne
„Misja Smog”, gdzie dzieci brały udział w eksperymentach,
miały okazję z bliska zobaczyć jak wygląda oczyszczacz powietrza oraz pyłomierz. Mogły przymierzyć maski antysmogowe oraz prawidłowo odczytywać stan powietrza, kiedy to
bezpiecznie możemy wyjść na spacer.
Głównym celem tego przedsięwzięcia było podniesienie
wiedzy dzieci na temat stanu zanieczyszczenia powietrza oraz
uświadomienie im wpływu zanieczyszczenia środowiska na
nasze zdrowie i jakość życia.
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Magdalena Musialik
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Dieta w chorobie Alzheimera
Choroba Alzheimera jest degeneracyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Przebieg choroby jest postępujący, a u
chorych występują objawy zaniku pamięci, otępienia, zaburzeń świadomości. Przyczyny choroby nie są do końca poznane, ocenia się, że wpływ mają zarówno czynniki genetyczne
jak i środowiskowe. Na przebieg choroby mogą mieć wpływ
też choroby współistniejące takie, jak choroby układu krążenia.
Wiele badań potwierdza prewencyjne działanie diety śródziemnomorskiej w rozwoju choroby Alzheimera. Dieta ta
bogata jest warzywa i owoce, produkty zbożowe z grubego
przemiału (razowe pieczywo, kasze), ryby morskie. Charakteryzuje się duża ilością błonnika witamin, flawonoidów o działaniu antyoksydacyjnym oraz niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących z ryb i tłuszczów
roślinnych, a także niską zawartością nasyconych kwasów
tłuszczowych pochodzących z tłuszczów zwierzęcych.
Dlatego też osobom z chorobą Alzhaimera, a przede wszystkim prewencyjnie zaleca się dietę środziemnomorską. W diecie tej powinno ograniczać się spożycie nasyconych kwasów
tłuszczowych. Nasycone kwasy tłuszczowe wpływają na
wzrost stężenia cholesterolu całkowitego oraz LDL, mają
działanie prozapalne, a także zwiększają krzepliwość krwi
przyczyniając się tym samym do rozwoju miażdżycy. Duże
ilości kwasów tłuszczowych nasyconych znajduje się w produktach zawierających tłuszcze zwierzęce jak: tłuste mięso,
tłuste wędliny, smalec, masło, boczek, sery żółte i topione,
tłuste mleko, a także w oleju palmowym i kokosowym.
Tłuszcze powinny pochodzić z ryb, a niewielki dodatek do
potraw powinny stanowić oleje roślinne zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe (oliwa z oliwek, olej rzepakowy , słonecznikowy, lniany). Wykazano że niedobór kwasu
dekozaheksaenowego (DHA) – wielonienasyonego kwasu
tłuszczowego z rodziny omega 3 może mieć związek z występowaniem choroby Alzheimera. Spożywanie diety bogatej w
DHA wpływa na obniżenie się poziomu trójglicerydów we
krwi, wykazano ponadto, że jego niedobór może powodować
niski poziom serotoniny w mózgu oraz zapobiega występowaniu zmian typowych dla choroby Alzheimera. Dobrym
źródłem omega-3 są tłuste ryby morskie (makrela, śledź, łosoś atlantycki, halibut) oraz olej sojowy, lniany. Zaleca się
spożywanie co najmniej 2 razy w tygodniu ryb morskich takich, jak makrela, śledź i sardynka właśnie ze względu na
zawartość kwasów tłuszczowych omega-3. W przypadku
osób już chorujących na chorobę Alzheimera korzystna może
okazać się suplementacja DHA w diecie w postaci suplementów diety.
Jednym z czynników ryzyka wystąpienia i rozwoju choroby
Alzhaimera może być wysoki poziom homocysteiny, którego
zbyt duże stężenie może uszkadzać komórki nerwowe. Niedobór kwasu foliowego jak również witamin z grupy B prowadzi do podwyższenia poziomu homocysteiny. Dobrym źródłem kwasu foliowego są zielone warzywa (sałata, natka pietruszki, brokuły) oraz owoce, chleb pełnoziarnisty i strączkowe (fasola, groch).
Bardzo ważna jest odpowiednia ilość warzyw i owoców w
diecie zawierających naturalne antyoksydanty takie, jak witamina C, flawonoidy. Szczególne właściwości antyoksydacyj-

ne przypisuje się składnikom owoców ciemno granatowych
takich, jak jagody, borówki, jeżyny. Wykazano, że spożywanie czarnych jagód może wpłynąć na poprawę pamięci w podeszłym wieku.
Warto również utrzymać niski poziom cholesterolu i odpowiednie ciśnienie krwi. Należy ograniczyć produkty pochodzenia zwierzęcego, czerwone mięso zastępować chudym
drobiem, nasionami roślin strączkowych i rybami. Obniżenie
spożycia soli kuchennej (dodawanej do potraw oraz z produktów przetworzonych takich, jak wędliny, pieczywo, słone
przekąski) przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego
krwi.
Innym składnikiem mogącym mieć korzystny wpływ na prewencję i leczenie choroby Alzheimera jest kurkuma. Naturalny składnik występujący w kłączach tej rośliny wykazuje
działanie wspomagające niszczenie białek powodujących
chorobę Alzheimera. Kurkuma jest składnikiem mieszanek
przyprawowych carry.
Ponadto dla dobrej pracy mózgu i układu nerwowego niezbędne są miedzy innymi magnez, cynk, żelazo, witaminy z
grupy B. Oprócz produktów zbożowych z pełnego przemiału
dobrym źródłem tych składników w diecie są warzywa, orzechy, nasiona roślin strączkowych, pestki dyni, słonecznika.
Lecytyna jest niezbędna do powstania jednego z neuroprzekaźników i wpływa na pamięć. Występuje w orzeszkach
ziemnych, soi, siemieniu lnianym i kiełkach pszenicy.

dr Katarzyna Wolnicka - specjalista dietetyk, Instytut Żywności i Żywienia
http://www.medonet.pl/magazyny/diety-w-chorobach,dietaw-chorobie-alzheimera,artykul,1697243.html
Sałatka jesienna
Składniki:
por, 2 szt.
kukurydza z puszki
grzybki (np. kozaki), garść
marchewka ugotowana, 1 szt.
pomidor, 2 szt.
ser potarty, 150 g
jajka gotowane, 5 szt.
szynka, parę plasterków
sól, pieprz biały i cytrynowy, czosnek - do smaku
Wszystkie składniki wymieszać
Smacznego!
https://smaker.pl/przepissalatkajesienna,27007,nadzieja87.html
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APEL OLI LAZAR
Apel Oli Lazar

Od grudnia 2015 roku choruję na przewlekłą białaczkę limfatyczną, obecnie 4 stopnia. Mimo włączonego we wrześniu
2017 roku leczenia schematem RB (rituximab + bendamustyna) nie osiągnięto u mnie znaczącej poprawy ani remisji.
Wręcz przeciwnie nastąpił progres choroby i jak napisał pan
profesor Hołowiecki "choroba jest obecnie w fazie transformacji do złośliwej postaci rozlanego chłoniaka."
Stwierdzono konieczność włączenia leku Ibrutinib. Niestety
nie kwalifikuję się do programu lekowego Ibrutinibem (nie
spełniam, chorych dla mnie, warunków tego programu) ponieważ nie wystąpiła u mnie delecja genu 17p, 11q23, lub
TP53.
W tej sytuacji klinika wystąpiła do ministra zdrowia z wnioskiem o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach
ratunkowego dostępu do technologii lekowej. Lek ten jest
refundowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
oprócz naszego państwa.
Minister odmówił powołując się na szereg ustaw, przepisów i
twierdząc, że zapoznał się z moim przypadkiem i mogę skorzystać z programu lekowego (?!) Nie mogę, bo jak wyjaśniłam powyżej dyskwalifikują mnie jakieś chore warunki tego
programu.
Pacjenci, będący w takiej sytuacji jak ja są zgodnie z prawem
skazani na śmierć, a pomoc i uratowanie im życia jest według
ministerstwa zdrowia niezgodna z obowiązującym prawem.
Jak to się ma do naszej konstytucji, gdzie w artykule 68 zapisano, że każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia i równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej?
Zostałam bez leku i bez możliwości leczenia. A jak napisał
konsultant krajowy prof. Jędrzejczak, w swojej opinii "brak
dostępu do Ibrutynibu pozbawia tę chorą realnej szansy na
uratowanie życia". Mówiąc mniej łagodnie, pozostało mi
umrzeć bez szansy leczenia.
Nie pozostało mi nic innego jak samej szukać środków na ten
lek.
Dodatkowo od prawie 30 lat choruję przewlekle na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, z podejrzeniem choroby Crohna. Choroba, mimo przyjmowania dużych dawek różnych
leków, poza dwiema rocznymi remisjami, przebiega cały czas
aktywnie, uniemożliwiając mi normalne życie. W 2014 roku
wycięto mi z brzucha guza wielkości grapefruita, który uciskał na jelito i inne narządy. Myślałam, że wreszcie będzie
lepiej. W listopadzie 2015 roku jelito przestało całkowicie
wchłaniać co spowodowało konieczność włączenia żywienia
pozajelitowego.
Dodatkowo w grudniu 2015 roku okazało się, że choruję na
białaczkę. Ze względu na przyjmowane od 18 lat leki immunosupresyjne i sterydy, oraz chore jelito, standardowe leczenie, czyli chemia drugiego rzutu jest wysoce ryzykowna.
Przeszczep szpiku na dzień dzisiejszy został przez lekarzy
wykluczony ze względu na stan zapalny w jelitach. Jednak
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choroba nie będzie czekać.
Przez prawie 12 miesięcy walczyłam o refundację dla mnie i
innych pacjentów leku Ibrutinib, niestety bez skutku, mimo
zaangażowania się w tą sprawę mediów i posłów. W tym czasie ja czekałam, a mój stan się pogarszał. Za chwilę może się
okazać, że ta pomoc już nie jest mi potrzebna. Obecnie, za
pośrednictwem fundacji Alivia i Siepomaga zbieram na kilka
pierwszych dawek leku Ibrutinib (koszt miesięczny to ok. 25
tysięcy złotych), mam nadzieję, że w tym czasie sprawa z
refundacją zostanie rozwiązana pozytywnie dla takich pacjentów jak ja.
W związku z tym szukam też innych metod leczenia oraz
terapii alternatywnych, które stosuje się w Polsce i za granicą.
Niestety konsultacje i leczenie w klinikach oraz zakup refundowanych i tych nierefundowanych leków to bardzo duży
wydatek.
2 lata temu udało mi się załapać na leczenie immunoonkologiczne prowadzone przez profesora Stanislava Czudka w
Czechach. Na podstawie pobranej ode mnie krwi instytut immunoonkologii przygotował serię zastrzyków. Oczywiście
leczenie nie było refundowane przez nasz NFZ. W okresie od
lipca do października 2016r przyjęłam pierwszą serię autoszczepionki. Niestety w moim przypadku ta metoda nie zadziałała.
Dodatkowo leczę się wlewami z Wit C, Laminią i CBD.
Sprowadzam z Niemiec lek Pascorbin. Koszt miesięczny to
około 5 tysięcy złotych.
Koszty leczenie alternatywnego są bardzo duże i przekraczają
moje możliwości finansowe. Udaje mi się je finansować tylko
dzięki różnego rodzaju zrzutkom i akcjom charytatywnym.
Moja sytuacja została pokazana i opisana w wielu mediach m.
im. w reportażu TVN UWAGA.
Linki poniżej:
https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/bez-tego-leku-umrzeministerstwo-zdrowia-odmawia-refundacji,275437.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/chora-na-raka-panialeksandra-wierzyla-ze-panstwo-uratuje-jej-zycie-umreprzez-ministra-aa-ZGZV-Cwe5-aR1j.html
http://katowice.tvp.pl/37788734/lek-na-bialaczkeniedostepny-walka-z-czasem-i-choroba
https://www.nowiny.pl/141182
http://mobi.nowiny.rybnik.pl/artykul,46064,rydultowu
Obecnie dzięki fundacji Alivia i dobroci wielu ludzi udało mi
się nazbierać na dwie pierwsze dawki leku, który zaczęłam
przyjmować od 20 października. Bardzo się cieszę z tego
faktu, ale jednocześnie martwię, co będzie dalej, ponieważ
moje leczenie według opinii mojego profesora powinno trwać
od 2 do 5 lat, abyśmy mogli mówić o sukcesie leczenia.
Przede mną długa droga, dlatego
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kolejny raz zwracam się z prośbą
o dalsze wspomaganie mojego
leczenia, abym z czasem mogła
zakupić dalsze dawki leku
i móc cieszyć się życiem.
Bez Waszej pomocy nie będzie
to możliwe.
Z całego serca DZIĘKUJĘ za już okazaną pomoc

AKTUALNOŚCI
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związanych z historią i kulturą górnictwa. W 2004 kopalnia
została uznana najlepszym produktem turystycznym roku w
całym województwie śląskim. Od 19 października 2006 zabytkowa kopalnia Ignacy znajduje się na trasie Szlaku Zabytków Techniki. Na terenie kopalni znajduje się 46 metrowa
wieża ciśnień, obecnie wykorzystywana jako punkt widokowy .

Historia kopalni
Aleksandra Lazar
https://skarbonka.alivia.org.pl/aleksandra-lazar
Numer konta Fundacji Alivia: 24 2490 0005 0000 4600 5154
7831
Tytuł przelewu "Darowizna na Program Skarbonka 110874
Aleksandra Lazar"
Dla przelewów zagranicznych kod SWIFT: ALBPPLPW

Pszów: Czesław Krzystała nowym burmistrzem
05.11.2018 Nowiny
Czesław Krzystała był przewodniczącym rady miasta, teraz
będzie burmistrzem
Z funkcji przewodniczącego rady miasta Czesław Krzystała
przesiądzie się na fotel burmistrza. Kandydat KWW Pszów –
Nasza Wspólnota dostał 58,43 procent głosów. Jego rywal
Ryszard Zawadzki uzyskał poparcie 41,57 procent wyborców.
Frekwencja w Pszowie wyniosła 37,82 procent. Dogrywkę
wygrał Czesław Krzystała, na którego głosowało 2423 pszowian, co dało 58,43 procent. Jego kontrkandydat Ryszard
Zawadzki z KW Wspólnota Samorządowa otrzymał poparcie
1724 wyborców (41,57 proc.).
Dotychczasowy przewodniczący rady miasta został więc burmistrzem. Jak wiemy, nie wystartowała urzędująca szefowa
magistratu Katarzyna Sawicka-Mucha.

Powstała w 1792 roku z inicjatywy pruskiego ministra prowincji śląskiej Karla Georga von Hoyma. Początkowo podlegała Urzędowi Hutniczemu w Rybniku, a od 1810 państwowym władzom górniczym[3]. W 1834 nabył ją radca Cuno z
Raciborza, który 25 marca 1835 przyłączył do niej kopalnię
"Sylwester". W 1890 większość udziałów kopalni nabył książę Hugon zu Hohenlohe-Oehrigen, a w 1914 przejęło ją
"Czernickie Towarzystwo Węglowe". Kopalnia była eksploatowana razem z kopalnią "Carolus". W 1940 przejął ją koncern Hermann Göring, a od 1945 należała do "Rybnickiego
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego". 1 stycznia 1968 włączono ją do kopalni "Rydułtowy.
Do 1871 roku oraz w latach 1922-1936 i 1939-1945 kopalnia
nosiła nazwę "Hoym", w latach 1871-1922 "Hoym-Laura".
Od 4 września 1936 Ignacy na cześć prezydenta RP Ignacego
Mościckiego. Od 1968 roku funkcjonowała jako ruch Ignacy
Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy. (wikipedia)

Kopalnia Ignacy
Kolejne wysokie dofinansowanie na remont zabytkowej Kopalni Ignacy w Niewiadomiu. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał kwotę 5,9 mln zł. czyli 95% planowanych kosztów kwalifikowanych na realizację projektu; "Rewitalizacja
budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowe Kopalni
Ignacy na potrzeby lokalnej społeczności".
Zabytkowa Kopalnia Ignacy – zabytkowa kopalnia węgla
kamiennego w Rybniku, której powierzchniowa zabudowa
została udostępniona do zwiedzania.
Kopalnia znajduje się w Rybniku w dzielnicy Niewiadom
przy ul. Ignacego Mościckiego i została udostępniona do
zwiedzania od 1999 roku. Główną atrakcją skansenu są 2
maszyny parowe: pierwsza z 1900 roku obsługująca szyb
Głowacki, druga z 1920 roku, działa przy szybie Kościuszko.
Dodatkowo w budynku administracyjnym znajduje się wystawa poświęcona górnictwu. Umożliwia oglądanie eksponatów

Copyright:foto-katowice
Gala w Rydułtowach
Podsumowano II Międzynarodowy Festiwal Fotografii w
Rydułtowach. Odbył się również wernisaż wyróżnionych 49
zdjęć. Tematem konkursu było Zdjęcie Życia.
Grand Prix otrzymał Marek Józek z Koszalina za zdjęcie:
Agawa. Drugie miejsce zdobył Wojciech Szuser za zdjęcie
Polonia, a trzecie Michał Medyński za zdjęcie Miasto
Grobów.
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KONCERTY
Koncert Patriotyczny w Kokoszycach

W dniu 2018-10-19 o godzinie 17 w szkole podstawowej odbyła się piąta Kokoszycka Jesień Artystyczna. ,,Wielka
Niepodległa”, nad koncertem patronat objął prezydent Wodzisławia Śląskiego pan Mieczysław Kieca. Wydarzenie obfitowało wieloma niespodziankami i atrakcjami, wystawy, prezentacje prac miejscowych artystów. Zaprezentowały się też
w piosenkach patriotycznych zespoły: TMR potocznie zwana
Kliką Machnika, Zawadzianki, Trzy Piąte, Kokoszyczanki
oraz dzieci, młodzież i absolwenci tutejszej szkoły.
Było to upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę. Wszyscy wykonawcy dostali ogromne brawa na
stojąco. Po koncercie głos zabrał pan prezydent Wodzisławia
Śl. pan Mieczysław Kieca oraz starosta pan Ireneusz Serwotka, w ciepłych słowach podziękowali wszystkim uczestnikom
za tak wspaniale przygotowany i wykonany koncert.

Grażyna Gunia

Koncert Maryjny w Brzeziu
W dniu 15 października o godzinie 15 odbył się koncert Pieśni Maryjnych w Brzeziu ,,Śpiewajmy Naszej Matce” w kościele p.w. św. Apostołów Mateusza i Macieja, gdzie proboszczem jest ks. Bogdan Rek.
Organizatorem koncertu był pan Waldemar Świerczek a go-
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spodarzem Chór parafialny Brzezie.
Wystąpiły zespoły: Dzimierzanki z Dzimierza , Rzuchowianki z Rzuchowa,
Olzanki z Olzy, Gołężanki z Grabówki, Chór Kalina z Łazisk
nad Olzą, Chór Cecylia z Krzanowic.
Koncert poprowadzili pan Waldemar Świerczek i pani Natalia
Świerczek.

Grażyna Gunia
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ŚLUBOWANIE

Ślubowanie kadetów z ZSP 2 w Rydułtowach
W Rydułtowach za sprawą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 tworzy się nowa tradycja. 8 października na
rydułtowskim Rynku już po raz czwarty odbyło się bowiem
uroczyste
ślubowanie
uczniów
klasy
pierwszej
"mundurowej", poprzedzone piękną mszą św. w kościele św.
Jerzego.

33 kadetów, uczących się w ZSP 2 zawodu logistyka, z pasją
zdobywa umiejętności wojskowe i bliskie im są wartości patriotyczne, czego dowodem były słowa przyrzeczenia.
Uczniowie ślubowali na sztandar ZSP 2 " służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej - bronić jej niepodległości i granic strzec honoru młodego Polaka - nosić mundur z dumą i chwałą", ale także "pilnie zdobywać wiedzę i umiejętności - służyć
bliźnim w potrzebie".

KLUKA 395/15 listopada 2018
Oświaty pani Katarzyny Zöllner – Solowskiej. Władze Rydułtów reprezentowała pani Burmistrz Kornelia Newy oraz
Przewodniczący Rady Miasta pan Lucjan Szwan. Przybyli
również księża, zaproszeni radni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych oraz inni szacowni goście.

Podniosły nastrój potęgowały utwory marszowe grane
przez Orkiestrę Wojskową z Bytomia, która swym kunsztem
muzycznym i wojskową prezencją zachwyciła zebranych.
Całość prezentowała się imponująco i na długo pozostanie w pamięci licznie zgromadzonych na płycie rydułtowskiego Rynku zaproszonych gości, mieszkańców miasta,
uczniów ZSP 2 i dumnych rodziców młodych kadetów.
Na koniec warto dodać, że związki ZSP2 z wojskowością, zapoczątkowane w 2015 roku podpisaniem Porozumienia z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku, z każdym
rokiem stają się bardziej dostrzegalne. Dowodem, oprócz
ponad 120 kadetów uczących się aktualnie w szkole, jest
ostatni wielki sukces. Szkoła objęta została bowiem pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół
prowadzących pion certyfikowanych
klas mundurowych.
Cóż, zapowiada się, że ceremoniały wojskowe zagoszczą w
Rydułtowach na dłużej.

Justyna Zarembska-Mańka

Impreza odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w ścisłej współpracy z WKU w Rybniku. Przeglądu
pododdziałów dokonał zastępca Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Rybniku major Krzysztof Szmyt, on także odebrał kończącą uroczystość defiladę, w czasie której kadetów z
ZSP2 dzielnie wspierali ich koledzy z klasy wojskowej ZDZ
w Rybniku.
Splendoru wydarzeniu dodała obecność zaproszonych
gości: Starosty Wodzisławskiego pana Ireneusza Serwotki,
Wicestarosty pani Danuty Maćkowskiej, Członka Zarządu
Powiatu pani Janiny Chlebik-Turek, Naczelnika Wydziału

KLUKA 395/15 listopada 2018

KONKURS WIEDZY O AK

17

Konkurs wiedzy o Armii Krajowej
W naszym mieście tradycją stał się konkurs wiedzy o Armii Krajowej.
Odbywa się on od 2001 r. 24 października .W Rydułtowski Centrum Kultury odbył się po raz kolejny konkurs wiedzy o AK, a
jego organizacja została powierzona nauczycielom i uczniom naszej szkoły. Koordynatorem była pani dyrektor Maria DejaSlanina.
Na uroczystość przybyło wielu gości: pan Wacław Wojaczek-szef wydział rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, pan Sławomir Kulpa- dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śl., pan Roman Kapciak- dyrektor Biura Senatorskiego Adama
Gawędy, pan Władysław Szymura-sekretarz wodzisławskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK, pan kapitan Robert
Grzybek, były żołnierz AK, mieszkaniec Rydułtów, pani burmistrz Kornelia Newy, pan naczelnik Wydziału Oświaty, Kultry, Sportu i Zdrowia- pan Damian Moric, radna samorządu powiatowego – pani Janina Turek, dyrektorzy i wicedyrektorzy
rydułtowskich szkól podstawowych. Do części konkursowej przystąpili uczniowie wszystkich rydułtowskich szkół. Poziom był
wyrównany i bardzo wysoki. Gratulujemy uczniom wiedzy, a nauczycielom dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie
uczniów.
Po części konkursowej nastąpiła część artystyczna. Spektakl poświęcony był pamięci walczących w Armii Krajowej. Został
przygotowany przez uczniów i nauczycieli SP 2 w Rydułtowach Był to montaż słowno- muzyczny nawiązujący tematycznie do
czasów wojny i walczących w niej żołnierzy Armii Krajowej.
Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania. Zaśpiewali i zagrali profesjonalnie! Publiczność nie kryła wzruszenia, a po spektaklu nagrodziła uczniów owacjami na stojąco.
Spektakl był nastrojowy i wzruszający, dostarczył wielu wrażeń estetycznych.
http://sp2.zsrydultowy.pl/konkur-wiedzy-o-armii-krajowej/
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Zofia Tarchała
Urodzona 22.04.1968r.w Głuchołazach.
Na stałe mieszka w Jarnołtówku, malowniczej górskiej miejscowości położonej u stóp Kopy Biskupiej w Górach
Opawskich.
Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Prudniku w latach 1983-1989.
W okresie szkolnym laureatka licznych nagród i wyróżnień w konkursach literackich .
Nauczycielka przedszkola, która pisze na co dzień, lecz tylko do szuflady.
W 1994r. otrzymała wyróżnienie w XXVII Międzynarodowym Konkursie Poezji za wiersz o swoim niepełnosprawnym synu „Oto On”.
Debiutowała w 2014r. tomikiem poezji ''W labiryncie”, który napisała pod wpływem osobistych przeżyć, wiersze
w nich zawarte dedykowała swoim najbliższym i znajomym.
W 2015r.ukazał się kolejny tomik poezji „Myśli ukryte w słowach” oraz reportaż z jej udziałem w Radio Opole
''Chcę zatańczyć ze swoim życiem'' , w którym prezentuje swoją poezję.
W tym też roku ukazał się dość obszerny artykuł o twórczości i życiu autorki na łamach gazety Nowiny Nyskie pt:
„Inni mają gorzej”.
Pod koniec 2015 debiutuje kolejnymi pozycjami książkowymi, tym razem są to opowiastki filozoficzno –
refleksyjne ‘’Odnaleźć siebie’’ oraz zbiór myśli i sentencji życiowych „Pod baldachimem myśli’’.
W 2016 roku wydaje swój najlepszy jak dotychczas III już tomik poezji „Zdarzeniami pisane”, liczne wzmianki w
prasie pozwoliły jej na zaistnienie w szerszym gronie wielbicieli poezji oraz udzielony
wywiad w telewizji TVP3 Opole. Rok ten to także spotkanie w Domu Kultury w Głuchołazach z promocją jej najnowszej książki oraz spotkanie w rodzinnej miejscowości pt: „Popołudnie z Zojką” Kolejne osiągnięcie to zakwalifikowanie się do projektu sponsorowanego przez Urząd Marszałkowski w Opolu „Opolska mama ma moc”, kolejna Antologia w Warszawie i Antologia o Poezji.
W lutym 2017 roku na portalu internetowym Kuźnia Literacka zostały opublikowane jej wiersze
Rok 2017 zaowocował wejściem poetki do pięciu grup poetyckich tj. „Pisz i czytaj wiersze”, „Klub Poetów Niepokornych”, „W deszczu metafory”, „Pracownia myśli” oraz grupa „Poezja w słowach i obrazach”. 2018 wydane
kolejne tomiki „Z miłości do..” oraz „Obrazy codzienności”.
Nadal pisze i tworzy , organizuje spotkania autorskie , które pozwalają zapoznać się z jej twórczością coraz szerszemu gronu odbiorców.
Od niedawna prowadzi audycje poetyckie internetowym radio w Radiosigmafm, w którym Jej, pomagam.
Ewa Wierzbińska – Kloska

Poranki jesienią są najpiękniejsze
Niedawno jeszcze zieleń rozlana pomiędzy niebem a
ziemią
a dzisiaj kolory jesieni bajeczne, szum szuwar nad jeziorkiem,
wiatr łechcący wodę, tuż nad powierzchnią.
Spadające i wirujące nad głową liście i ja ...
zatrzymana w biegu na chwilę, przystanęłam.

Zofia Tarchała
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Jesień życia
przylgnęła do mnie
tak niespodziewanie
nawet nie wiem kiedy
posrebrzyła skronie
podrzuciła dodatkowe kilogramy
a jeszcze tak niedawno
byłam młodziutką panienką
wyciągałam ręce
i czerpałam garściami
swoboda i niezależność
była priorytetami
teraz chciałabym
choć wiem
że to niemożliwe
bo sił nie starcza czasami
tańczyć boso po łące
kochać się pod gwiazdami
kąpać w lodowatej wodzie
czuć mocniej i głębiej
łapać motyle do siatki
zrywać na łąkach kwiaty
gasić nagłe pożary namiętności
chciałabym być ...
jeszcze zadowoloną z siebie
żyć z jesienią za pan brat
i nie żałować przeżytych lat
smutki przeganiać i wiersze pisać
chciałabym wiosny jesienną
zimy w lecie
młodości szalonej w starości
i nadal mieć szacunek
dla siebie ciebie i dla nas.

Oda do września
Och wrześniu kolorami ubarwiony
tyś czerwienią jarzębiny ozdobiony
tyś bukowymi liśćmi przyodziany
przez poetów opiewany
wrześniu wrzosów i kasztanów
zbiorów zbóż i pól już zaoranych
koszy pełnych smakowitości
jabłek gruszek i różnorodności
ty potrafisz lud ugościć

Zofia Tarchała

wielbię twoje kształty smaki
boś naprawdę sowity i wspaniały
chociaż czasami deszczem płaczesz
i tak kocham twoje grymasy
z roku na rok więcej widzę
więcej czuję i smakuję
zobacz ptaki odleciały a ty taki
niewzruszony kolorami zdobisz olchy.

Zofia Tarchała
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WIEŚCI Z GMINY LYSKI

W poniedziałek (15.10) z uczniami szkół z terenu
Gminy Lyski
spotkała się sędzia Anna Maria Wesołowska,
która oprócz długoletniej praktyki sędziowskiej
może również pochwalić się karierą telewizyjną.
15 października odbył się cykl spotkań edukacyjnoprofilaktycznych z Sędzią Anną Marią Wesołowską, która
przyjechała do naszej gminy na zaproszenie Wójta Grzegorza
Gryta. Anna Maria Wesołowska jest Sędzią Sądu Okręgowego
w Łodzi, ekspertem z zakresu przestępczości zorganizowanej,
a także pełni funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw
Dziecka.
W pierwszym spotkaniu uczestniczyli najmłodsi przedstawiciele naszej gminy, w kolejnej grupie Sędzia spotkała się
z młodzieżą starszych klas szkół podstawowych, a na koniec
odbył się wykład dla mieszkańców, rodziców i nauczycieli.
Tematyka spotkań dotyczyła bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Podczas wykładów Sędzia Anna Maria Wesołowska poruszyła sprawy związane z przestępczością nieletnich i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne. Omówiła trudne tematy:
cyberprzemocy, narkotyków czy groomingu. Wykłady były
także okazją do opowiedzenia wielu historii z sali sądowej,
które szczególnie zapadły jej w pamięć. Sędzia zdradziła młodzieży zasady, które sama stosuje od wielu lat: „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe” oraz „zanim coś zrobisz, policz do
dziesięciu”. Jak twierdzi zasady te to dobry sposób, aby uchronić się przed konfliktami z prawem. Należy pamiętać, że nieznajomość prawa nie chroni nas przed konsekwencjami za
popełnione czyny, dlatego Sędzia postanowiła uświadomić
wszystkich, jakie zachowania mogą zaprowadzić nas na ławę
oskarżonych.
Dzięki wizycie Anny Marii Wesołowskiej uczniowie
mogli również pozyskać wiele informacji o pracy sędziego,
wymaganiach tego zawodu oraz ścieżce edukacyjnej. Dzieci i
młodzież mogły przymierzyć togę sędziowską oraz łańcuch, a
na zakończenie każdego wykładu był czas na wspólne zdjęcia
i autografy.
Ostatnie spotkanie, w którym uczestniczyli nauczyciele, rodzice oraz zainteresowani mieszkańcy Gminy było poświęcone kwestiom dotyczącym ochrony młodzieży przed
przemocą i konfliktami z prawem. Sędzia miała na celu uświadomienie zebranym, że coraz więcej młodych ludzi staje przed
sądem. Poruszyła także zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na dzieci i młodzież w internecie. Podkreślała ogromne znaczenie roli rodziny w życiu młodego
człowieka, zwracając szczególną uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Nauczycielom Anna
Maria Wesołowska polecała wprowadzenie w szkołach tzw.
„kącików prawnych”, w których znalazłyby się informacje na
temat praw uczniów, ich obowiązków oraz odpowiedzialności
prawnej.
Mamy nadzieję, że spotkania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.
Życzliwy odbiór zarówno przez młodzież, jak również przez
mieszkańców naszej gminy spowodował, że Wójt planuje zaprosić Annę Marię Wesołowską w przyszłym roku na kolejny
cykl spotkań z naszą młodzieżą.
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IX Jesienny Rajd Rowerowy „Szlakami Gminy
Lyski”
13 października odbył się już po raz dziewiąty Jesienny Rajd
Rowerowy „Szlakami Gminy Lyski”. Tym razem miłośnicy
dwóch kółek udali się z placu przy Urzędzie Gminy Lyski w
stronę Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu-Obora.
Trasa biegała ścieżkami rowerowymi, bardzo urokliwymi o tej
porze roku, przez Dzimierz, Żytną i Lyski. Na miejscu uczestnicy zwiedzili takie atrakcje jak: mini-ZOO oraz niedawno
powstały „zaczarowany ogród”. Pogoda dopisała, a widoki
robiły wrażenie zarówno na starszych jak i młodszych cyklistach.
Na mecie rajdu na wszystkich zmęczonych rowerzystów cze-

kał poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje. Wszyscy uczestnicy mogli się posilić i odzyskać siły. Organizatorami rajdu byli:
P. Eugeniusz Mandrysz oraz Wójt Gminy Lyski. Nieocenioną
pomoc przy organizacji przedsięwzięcia okazały Ochotnicze
Straże Pożarne z Lysek i Dzimierza. Po zakończeniu rajdu
wszyscy zadowoleni z rajdu rowerzyści wyrażali chęć uczestniczenia w następnym.

Lyski: Grzegorz Gryt nowym (starym) wójtem
05.11.2018 Region Aktualności Nowiny
Grzegorz Gryt zwyciężył o włos z Szymonem Musiołem
Popierany przez Ruch Autonomii Śląska Grzegorz Gryt został
wybrany wójtem na kolejną kadencję. Tym jednak razem sukces rodził się w bólach. Swojego kontrkandydata pokonał o
niespełna 3 procenty.
2 116 mieszkańców wybrało wójtem Grzegorza Gryta z Ruchu
Autonomii Śląska, co daje 51,37 procent głosujących. Wygrał
dotychczas urzędujący gospodarz Lysek. To jedyna gmina w
Polsce, od lat rządzona przez Ruch Autonomii Śląska.
Rywal Gryta, Szymon Musioł otrzymał poparcie 2003 osób,
co przekłada się na 48,63 procent mieszkańców, którzy poszli
do urn.
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MOJE ROZWAŻANIA

Na szczęście w Rydułtowach już po pierwszej turze jesteśmy po wyborach. Są wygrani i przegrani, jak zawsze,
ale już na początku moich rozważań chciałbym przeprosić Komitet Wyborczy SLD za fakt, że w Kluce zabrakło
kandydatów tego komitetu w II okręgu wyborczym,
Analizujemy jak do tego doszło, lecz zapewniamy, że
być może zawinił pośpiech bo jak Czytelnicy zauważyli
Klukę wydaliśmy na 7 dni przed tradycyjnym terminem.
Gratulujemy wybranemu Burmistrzowi, Radnym Miasta i Radnym Powiatu — przed Wami potężne oczekiwania i wyzwania. O czym się mówi i dyskutuje; po
pierwsze o wszechobecnym smogu i jak temu przeciwdziałać w skali miasta i powiatu. Czy powstanie miejski
i powiatowy projekt energetyczny uwzględniający
wszystkie nośniki energii i to najbardziej korzystne dla
mieszkańców? Co dalej z rozwiązaniem problemu odprowadzenia ścieków w naszym mieście. Jak przyśpieszyć budowę obwodnic tj budowę tzw. drogi południowej i północnej bo już Rydułtowy i Pszów są mocno zakorkowane. Czy dojdzie do zbliżenia projektów rozwojowych między sąsiednimi miejscowościami? Zastanawiam się czy nie można wspólnie, na przykład z Pszowem zbudować basen, z Kornowacem, Gaszowicami i
Jejkowicami i Rybnikiem połączyć ścieżki rowerowe a
na bazie ciepła wód podziemnych ogrzać tanio domy
nie tylko w Rydułtowach ale też w Radlinie i nie tylko..
Potrzebne są większe konsultacje i współdziałanie między sąsiednimi gminami. Na chwilę obecną nasza p Burmistrz Kornelia Newy z podniesioną głową kończy swoją 12 letnią owocną sukcesami kadencję a wynik wyborczy do powiatu potwierdza ,że taka jest opinia też tysięcy naszych Mieszkańców. Podobnym zaufaniem szczycą
się w naszym regionie prezydenci Rybnika i Wodzisławia, burmistrz B. Magiera z Radlina, oraz wójtowie z
Gaszowic, Kornowaca, Jejkowic, Lubomi Marklowic,
Mszanej, Godowa, Gorzyc. Czy Włodarze tych i nie tylko tych miejscowości mają podobne przemyślenia?
Wiele osób nadal nie bardzo kojarzy jakie są kompetencje powiatu. Niestety ustawa samorządowa ustawiła powiat z jednej strony jako organ zarządzający szpitalemsłużbą sanitarną, oświatą ponadpodstawową, drogami
powiatowymi, nadzorem budowlanym, całą dziedziną
pomocy społecznej w tym działania Powiatowego Urzę-
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du Pracy, całą dziedziną bezpieczeństwa publicznego ale
nie daje skutecznego narzędzia w egzekwowaniu wspólnych przedsięwzięć np. inwestycyjnych, prospołecznych (walka ze smogiem i innymi zagrożeniami). Mam
nadzieję, że właśnie tak skuteczni Włodarze jak p. Kornelia Newy wyprowadzą powiat na nowe ścieżki rozwojowe i nowe społeczne działania. Wydaje mi się że w
ogóle nasi Mieszkańcy dobrze wybrali radnych do powiatu bo też p, Maćkowska znana jest ze skutecznego
działania a w dziedzinie oświaty, regionalizmu, pomocy
społecznej, jest wręcz uznaną specjalistką, zaś Sławomir
Szurek da zapewne potężny impuls i wsparcie dla całego
sportu w powiecie bez względu na koalicję jaka się zawiąże w powiecie. Dzięki Autonomii Śląska w Sejmiku
Samorządowym mieliśmy wsparcie w działaniach w zakresie zachowania tradycji śląskich, w tym zachowania
naszego języka śląskiego, zabytków przemysłowych.
Niestety podzieleni ambicjami działacze doprowadzili
do fatalnego skutku — przegrania w wyborach do Sejmiku. Czy powiat w tej sytuacji będzie ostoją i promotorem działań na tym jakże ważnym społecznym polu?
W tych działaniach deklarujemy nasze pełne publiczne
poparcie a mam nadzieję, że tak jak dotychczas nasze
publiczne kierunkowe projekty znajdą i teraz zrozumienie i poparcie. Tak jak informowałem 24 listopada w
RCK Feniks Towarzystwo Miłośników Rydułtów podsumuje swoje 25 letnie działania na rzecz miasta i Mieszkańców a w styczniu na biesiadzie przednią zabawą zatytułowaną "Nudelkulą po TMRze" pokażemy, że jeszcze po 25 latach nie mamy garbów, lecz nadal chęci do
pracy i zabawy. Pokazujemy też to na co dzień, realizując 2 projekty pomocowe w ramach których 8 oraz 23
listopada i 13 grudnia organizujemy wyjazd na basen,
nasza Klika występowała 19 października na uroczystości patriotycznej w Kokoszycach, 27 października w
WCK w Wodzisławiu zaś jeszcze w listopadzie (4/11) to
udział w jesiennym śpiewaniu na Grabówce w Lubomi,9 grudnia na śpiewach patriotycznych w naszym Domu Kultury, 21 listopada na biesiadzie barbórkowej
emerytów górniczych w Domu Orkiestry i nasza impreza
24 listopad! Do tego dodajmy codzienne dyżury, porady
prawne i obywatelskie, co miesięczne spotkania towarzyskie w siedzibie TMRu, zakładane spotkanie barbórkowe górników i emerytów zrzeszonych w TMR i mozolna praca by zrealizować projekty i wydać kolejną gazetę .Jest to wysiłek wielu osób a moim zadaniem jest
mobilizowanie do realizacji przyjętych zadań i stawianie
nowych!

Henryk Machnik
W numerze grudniowym KLUKI ukaże się obszerna
fotorelacja z różnych występów
Orkiestry KWK i zespołów tanecznych.
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Gdzie można kupić „Klukę”?
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3
- ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 61
- Petrol Point Group Migrex Sp. z o.o., ul. Raciborska
275
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22
- Handel Hurt. I Detaliczny K. Pawełek, Traugutta
264
- „Lemaro” Sp. J., ul. Szczerbicka 54
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26
- Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul. Traugutta 255
- Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16
- Handel Art.. Przemysł. Weronika Nowak-Szynk, ul.
Ofiar Terroru 41 i ul Raciborska Zaczarowany Ołówek
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru
- Kwiaciarnia „Margaretka” ul. Spokojna
- Piekarnia Masarczyk ul. Raciborska 607

PSY I KOTY CZEKAJĄ NA DOM

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

Dziubek

Feba

PusPusheen

Izi

Mamba

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

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