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Trzy sezony czekał Piotr Tobór, radny RTSK oraz 
działacz Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”, by do jego 
pieczołowicie przygotowanych gniazd sprowadziła się 
pierwsza para bocianów. W lutym 2008 roku radny 
Tobór, miłośnik zwierząt, w szczególności ptaków przy 
współpracy z Vattenfallem umieścił w kilku miejscach 
Radzionkowa lęgowiska dla bocianów pilnie wypa-
trując każdej wiosny nadlatujące ptaki. W tym roku 
– są, ich wybór padł na jedno z gniazd przy ul. Anieli 
Krzywoń. Para jest już, co potwierdzają świadkowie – 
po godach, będzie więc boćków więcej, a być może to 
będą pierwsze bociany z radzionkowskim rodowodem 
we współczesnej historii miasta!                             mb

Przeczytaj m.in.:
Co na sesji RM? – str.3-4
Przychodnia z o.o. – str. 4
Nowe stawki za wodę – str. 4
Dzielnica, która nie zasypia – str. 8
Huczał, huczy, będzie huczał – str. 9
Nasi felietoniści – str.13-14
O rodzinie Michalskich – str. 16-18
Problemy RR – str. 14-15

Koalicja rządząca w Radzionkowie przyjęła uchwałę 
intencyjną w sprawie przekształcenia SP ZOZ przy ul. 
Gajdasa w spółkę z oo. z właścicielskim kapitałem miasta. 
Ma to się stać w ciągu sześciu miesięcy, najdalej do końca 
2012 r. Odpowiedzialny za przekształcenie z mocy prawa 
jest burmistrz miasta. Do 2016 roku powinna powstać 
nowa przychodnia, wybudować ją może spółka z wypra-
cowanych pieniędzy (czyli naszych – pacjentów) oraz kre-
dytu, możliwe są inne rozwiązania. Jakie? – tego nie wia-
domo, bo nie ma jakichkolwiek planów strategicznych.

RTSK INFORMUJE
Na podstawie statutu Towarzystwa 

paragraf 14 pkt. 5 i paragrafu 13 pkt. 2 
Zarząd RTSK zwołuje na dzień 30.05.2012r. 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
członków RTSK w pierwszym terminie 
o godz. 18,00 i w drugim terminie o godz. 
18,15 w siedzibie Towarzystwa tj. przy  
ul. św. Wojciecha 15 – budynek Remizy.

Zapraszamy wszystkich członków 
Stowarzyszenia i jego sympatyków!

Listy, interwencje, monity, skargi, komisje 
– na nic się zdają. Miasto pisze pisma, nikt się 
z nami nie liczy. Ani instytucje związane z ochro-
ną środowiska, ani marszałek, ani policja – nie 
wiedzą co z tym fantem zrobić. Kary umowne 
za hałas wpisane są w pragmatykę użytkownika 
i właściciela wentylatorów. One zaś muszą pra-
cować, bo na dole fedrują ludzie…

Radny Tobór jest szczęśliwy!
Boćki osiedliły się 
w RadzionkowieZła wiadomość dla Rojcy

BĘDZIE 
HUCZAŁ…

PRZYCHODNIA   Z O.O. 
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POŁOŻENIE I WIELKOŚĆ DZIAŁEK
Działki położone są w Radzionkowie przy ulicy M. Dąbrowskiej w rejonie skrzyżowania 

z ul. Miłą. Teren nachylony jest w kierunku południowo-wschodnim. Wjazd na teren projek-
towanego osiedla prowadzi bezpośredni z ul. M. Dąbrowskiej a dojazd do poszczególnych 
działek z wydzielonych dróg dojazdowych stanowiących własność Gminy. Teren znajduje się 
w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej w bliskiej odległości rekreacyjnych terenów Księżej 
Góry w skład których wchodzą: otwarte kąpielisko z placem zabaw, boiskiem do gry w piłkę 
nożną sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, kortami tenisowymi, placem zabaw dla dzieci 
oraz terenami spacerowymi. Działki przeznaczone do zabudowy posiadają powierzchnię od 
400m2 dla zabudowy bliźniaczej do 700m2 dla zabudowy wolnostojącej.

DOM DLA CIEBIE!

Inwestor: Devevloper i Recykling Sp. z o.o.  
ul. Młodego Górnika 2d, 41-808 Zabrze,  

tel. 032 376 16 10,  www.developer-recykling.pl

PROJEKTOWANY RODZAJ ZABUDOWY
W celu zróżnicowania oferty przewiduje się budowę domów wolno-

stojących i domów w zabudowie bliźniaczej. Będą to domy dwukondyg-
nacyjne z garażem znajdującym się wewnątrz budynku. Wykonane będą 
z bloczków ceramicznych Porotherm (Poromur) lub bloczków gazobetono-
wych w zależności od decyzji klienta oraz ocieplone styropianem gr 14cm. 
Dach płaski lub pochyły kryty dachówką. Przewidywana wielkość domu 
od 120m2 do 150m2. Na obecnym etapie dla budynków wolnostojących 
istnieje możliwość wyboru projektu domu z oferty przedstawionej przez 
developera. Działki wyposażone będą w sieć wodno-kanalizacyjną, elek-
tryczną i gazową oraz ogrodzone.

OFERTA DEVELOPERA
Zabudowa osiedla znajduje się w fazie projektowania, dlatego istnieje 

możliwość wprowadzenie zmian w jego zagospodarowaniu w zależności od 
wymagań i upodobań przyszłych klientów. Wszystkich zainteresowanych 
zakupem nieruchomości w tym rejonie Radzionkowa prosimy o kontakt te-
lefoniczny pod numerem 32 376 16 10 lub 608 504 716 w celu przedstawie-
nia swoich wizji przyszłego domu a my postaramy się do nich dostosować. 
Planowany czas realizacji inwestycji od 01.08.2011r. do 31.07.2013r
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29 marca Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Karol 
Pietryga wręczył zaświadczenie o wyborze na radnego Krzysz-
tofowi Bankowi, nowemu radnemu RTSK, który zdobył mandat 
w wyborach uzupełniających 11 marca 2012.

Nowy radny złożył także ślubowanie: Ślubuję uroczyście jako 
radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze 
zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkańców – 
godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się 
o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań gminy 
– tak mi dopomóż Bóg!

26 marca przekazano teren 
pod budowę ulicy Księżogór-
skiej. Inwestycja ta ma zostać 
dofinansowana kwotą ponad 4,7 
mln zł z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. Całość ma kosztować 
ponad 5,7 mln zł.

Powstanie jezdnia o szerokości 
6 metrów, chodnik i ścieżka rowe-
rowa o szerokości 2 metrów, kana-
lizacja deszczowa i punkty oświet-
leniowe – wszystko na przestrzeni 
750 metrów. Odcinek – od drogi 
na basen do ulicy Anieli Krzywoń 
ma zostać oddany do użytku w li-
stopadzie tego roku.

omb

RTSK INFORMUJE
Zarząd RTSK w dniu 28.03.2012 na kolejnym swoim posiedze-

niu podjął następujące uchwały:
1.Na podstawie statutu Towarzystwa paragraf 14 pkt 5 i para-

grafu 13 pkt 2 Zarząd RTSK zwołuje na dzień 30.05.2012 r. Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków RTSK w pierwszym 
terminie o godz. 18,00 i w drugim terminie o godz. 18,15 w siedzi-
bie Towarzystwa tj. przy ul. św. Wojciecha 15 – budynek Remizy. 
W programie zebrania przewidziano zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego za 2011 r., przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres 
ostatniej kadencji, przyjęcie sprawozdania finansowego za okres 
ostatniej kadencji, udzielenie Zarządowi absolutorium, wybór no-
wego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie programu 
RTSK 2020. Zachęcamy członków Towarzystwa do aktywnego 
udziału w zebraniu i przygotowaniu się do tego Walnego Zebrania 
Członków.

2. Zarząd Towarzystwa podjął również uchwałę o zatwierdze-
niu sprawozdania finansowego za 2011 r.

3.Zarząd Towarzystwa oświadcza, że popiera ideę budowy 
kompleksu sportowego w tym stadionu piłkarskiego w Radzionko-
wie, jako miejsca, który ma służyć mieszkańcom miasta, szkoleniu 
i wychowaniu młodzieży poprzez sport, a przede wszystkim ma 
być obiektem, na którym KS Ruch Radzionków, klub o 92 letniej 
tradycji rozgrywałby swoje spotkania piłkarskie. Takie stanowisko 
RTSK prezentuje niezłomnie od 2005 roku, kiedy to z inicjatywy 
Zarządu Klubu i Radnych RTSK została podjęta uchwała o bu-
dowie stadionu sportowego a wykonanie tej uchwały powierzono 
Burmistrzowi Miasta. Ta Uchwała do tej pory jest aktualna lecz 
nie została wykonana.

W ratuszu wręczono 
nagrodę strażnika roku 
– tytuł ten otrzymała – 
starszy strażnik Marce-
lina Matejczyk. W pełni 
zasłużenie, jak mówią 
ci, którzy widzieli ją 
w akcji…

Rusza Księżogórska

WKRÓTCE BĘDZIEMY
Z WAMI

TEN TARG, ALE NIE TAKI SAM TARG
Targowisko miejskie, wedle zapowiedzi burmistrza przejdzie zna-

czącą transformację. Grunty, na którym jest posadowione są smacznym 
kąskiem dla potencjalnych inwestorów, którzy ponoć ustawiają się w ko-
lejce, by teren ten kupić. Jest więc pomysł, by skoncentrować stoiska na 
mniejszym obszarze a to, co pozostanie – sprzedać.

xxx
Owszem, gospodarskie podejście, jeśli prawie 250 stoisk zostanie 

uporządkowane i jeszcze z tego tytułu będą zyski – OK. Pytanie tylko 
brzmi: kto będzie zarządzał nowym targowiskiem – gmina Radzionków, 
Ruch Radzionków, czy prywatny inwestor? I jeszcze jedno pytanie – czy 
przewidziano miejsce na godziwy parking?!

ma
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W naszym kraju wszyscy na-
uczyciele pracujący nad realizacją 
projektu uczestniczyli w semina-
riach, podczas których omawiano 
postępy w pracach, dyskutowano 
nad kolejnymi zadaniami, opraco-
wywano plan działań. Jednak spot-
kanie w Polsce było dla zagranicz-
nych nauczycieli nie tylko spot-
kaniem roboczym. Dzięki ogrom-
nemu wsparciu Urzędu Miasta 
Radzionków, mogli oni zobaczyć 
Kraków, zwiedzić Muzeum Chleba 
i Kopalnię Zabytkową w Tarnow-
skich Górach. Spotkali się również 
z Burmistrzem Miasta – Gabrielem 
Toborem oraz Sekretarzem Miasta 
Rudolfem Sobczykiem. Podczas 
tego spotkania w Sali Sesyjnej UM 
mogli obejrzeć prezentację o Pol-

sce i zapoznać się z jej historią.
Europejscy nauczyciele zwie-

dzili również naszą szkołę. Było to 
duże przeżycie zarówno dla gości, 
jak i dla uczniów. Przygotowali oni 
wspaniałą wystawę swoich prac, 
wykonanych w ramach projektu, 
a także występy dla gości. Nauczy-
ciele z ogromnym zainteresowa-
niem zwiedzali szkołę, zachwycała 
ich atmosfera w niej panująca, ra-
dość na twarzach uczniów i zaan-
gażowanie polskich nauczycieli.

Goście mieli okazję obej-
rzeć również spektakl pantomi-
miczny pt. ”Historia jednego 
obrazu”. przygotowany przez 
uczniów zaprzyjaźnionej szko-

ły z Pyrzowic, pod kierunkiem 
Adeli Truchlewskiej.

Bardzo gorąco dziękujemy 
wszystkim, którzy zaangażowali 
się w przygotowania do wizyty go-
ści zagranicznych. Uczniom gra-
tulujemy wspaniałych osiągnięć. 
Mamy nadzieję, że kolejny rok 
realizacji projektu przyniesie dal-
sze wspaniałe sukcesy i zaowocuje 
dalszymi zmianami oblicza naszej 
szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia ga-
lerii prac uczniów: www.sp1radz.
prv.pl zakładka Comenius.

Koordynatorzy projektu:
Iwona Atamaniuk
Grażyna Ślosarczyk

Przygotowana uchwała w spra-
wie komercjalizacji przychodni 
w swym uzasadnieniu, na co zwró-
cił uwagę radny Krzysztof Banek, 
była niezwykle lakoniczna. Mówi-
ła o przekształceniu naszej przy-
chodni w spółkę prawa handlo-

wego i o oczekiwanych efektach 
czyli: „zwiększeniu efektywności, 
przynoszeniu dochodów, racjo-
nalizacji gospodarowania”. To 
dość ogólnikowe stwierdzenia nie 
uwzględniające m.in. kolejnych 
dziejów przychodni – także w kon-
tekście wymogów dostosowaw-
czych – do 2016 roku. Czy taki 
plan istnieje w ogóle?

Ale po kolei, z przemowy bur-
mistrza wynikła sprawa bardzo 
kontrowersyjna, otóż ustawodaw-
ca jako jedynemu – organowi wy-
konawczemu gminy – czyli w tym 
przypadku burmistrzowi daje pra-
wo i możliwość przeprowadzenia 
przekształceń. Trzeźwo więc radny 
Reiss z RTSK zwrócił na to uwa-
gę, proponując zdjęcie tego głoso-
wania z porządku obrad. Burmistrz 
powoływał się na opinie prawne 
– własne oraz biura prawnego wo-
jewody, iż prawo nie zabrania po-
dejmowania takiej uchwały przez 
radę? Tylko raz jeszcze – po co, 
skoro ustawa nic o tym nie mówi 
stanowiąc jego – burmistrza jedy-
nym, który przekształcenia może 

dokonać?! Chyba tylko po to, by 
w razie problemów powiedzieć – 
to rada taką intencję wyraziła… 
Taki wariant, w przypadku „trud-
nych uchwał” w radzionkowskim 
ratuszu od 2006 roku ćwiczony był 
często. Radny Erhard Reiss zwró-

cił też uwagę na to, iż wedle punk-
tu 14 statutu Społecznej Rady przy 
SP ZOZ ten organ m.in., opiniuje 
zamiary przekształceniowe… To 
już jednak burmistrzowi nie prze-
szkadzało, albowiem to on jest 
jedynym władnym do przekształ-
cenia. Wniosek RTSK o zdjęcie tej 
uchwały z porządku obrad przegło-
sowała większość koalicyjna…

Interesujące były wystąpienia 
dr Łukasik, która zwróciła uwagę 
na brak wcześniejszych konsul-
tacji z pracownikami przychod-
ni oraz niewiadomym statusem 
pracowników po przekształceniu. 
3 marca br. wystosowano list do 
burmistrza podpisany przez 18 
osób, adresat odpowiedział, iż 
skontaktuje się z pracownikami 
przychodni, aż tu nagle – pro-
jekt uchwały – zastanawiający 
pośpiech…Powiedziała także, iż 
takie przekształcenia stosuje się 
zwykle wobec zadłużonych placó-
wek zdrowia a radzionkowski SP 
ZOZ od lat zarabia a nie traci. Bur-
mistrz tłumaczył chęć przekształ-
cenia sytuacją, w której w najbliż-

szej okolicy wszystkie SP ZOZ-y 
zostały już przekształcone. Co do 
przyszłości poglądy burmistrza 
naszym zdaniem nie są sprecyzo-
wane i można je streścić tak: daję 
wam – pracownikom przychodni 
możliwość zarabiania jako spółce 
z oo, do 2016 zaróbcie albo weźcie 
kredyt i wybudujcie w ogródkach 
jordanowskich nową przychodnię. 
Radny Piotr Tobór nieco z przeką-
sem rzekł, iż miasto nie ma pie-
niędzy na nową przychodnię a na 
ogród botaniczny ma… Intencje 
tego wtrącenia były czytelne, to 
nie jest tak, że nie ma pieniędzy 
w budżecie, tylko – gdzie się je 
chce skierować? Radny równie 
słusznie mógł powiedzieć – dwie 

fontanny równa się jedna przy-
chodnia… Podsumował debatę 
radny Banek dopytując o ścieżkę 
procesu przekształcenia przychod-
ni i plan finansowy, pytał o interes 
pracowników i tysięcy pacjentów 
– a ponieważ burmistrz jedno-
znacznie tego nie określił, gdyż 
wedle jego opinii podejmowana 
uchwała w sprawie przekształce-
nia rozpoczyna proces i dopiero 
w trakcie tworzenia nowej spółki 
będą znane szczegóły jej funkcjo-
nowania – zdaniem radnego – od-
powiedzialność za proces winien 
spaść na wnioskodawców, czyli 
obecną koalicję rządzącą. Radni 
RTSK wstrzymali się od głosu.

ab
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Ze zdumieniem przeczytałem na 
stronie internetowej urzędu mia-
sta o organizowanej przez Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich przy 
parafii św. Wojciecha w Radzion-
kowie pielgrzymko – wycieczce 
w Sudety – „IGLICZNA 2012”. 
Zapisy przyjmowane są do – itd 
a szczegóły w parafii.

Proszę państwa, uważam, że to 
niestosowne, nie chodzi tu o para-
fię, ale o fakt umieszczania, jakby 
nie patrzeć partyjnych ogłoszeń na 
oficjalnej stronie miasta. Ile mamy 
w Radzionkowie partii politycz-
nych, stowarzyszeń, fundacji? Ja-
koś nie widziałem do tej pory ich 
ogłoszeń za wyjątkiem Inicjatywy 
Mieszkańców Radzionkowa – rzą-
dzącej partii czy stowarzyszenia – 
było coś o zawodach sportowych 
i chyba o „Zielonej ziemi”. Mam 
dobre rozeznanie w radzionkow-
skim światku politycznym.

HEL

60 absolwentów Zespołu 
Szkół Techniczno – Ekonomicz-
nych w Radzionkowie ma otrzy-
mać co roku gwarancje zatrud-
nienia w śląskich kopalniach. To 
efekt porozumienia, które 14 mar-
ca Powiat Tarnogórski podpisał 
z Kompanią Węglową. Dokument 
dotyczy współpracy w zakre-
sie praktycznego przygotowania 
zawodowego do pracy w górni-
ctwie uczniów m.in. Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 11, wcho-
dzących w skład Zespołu Szkół 
Techniczno – Ekonomicznych 
w Radzionkowie. Wedle uzgod-
nień zatrudnienie znajdą ucznio-
wie takich kierunków jak: technik 
górnictwa podziemnego, technik 
mechanik, technik mechatronik, 
górnik, elektryk i ślusarz. Kom-
pania zobowiązała się także do 

organizacji zajęć praktycznych 
dla uczniów na terenach kopalń 
w Piekarach Śląskich i Bytomiu, 
jak również wzbogacenia szkoły 
w materiały dydaktyczne i pomo-
ce do kształcenia w zawodzie.

Nasze kopalnie wedle przed-
stawicieli Kompanii mają per-
spektywy funkcjonowania przez 
kilkanaście a nawet kilkadziesiąt 
lat. Być może, ale żywot piekar-
skiego „Juliana” i „Bobrka” – 
najbliższych nam kopalń tak różo-
wo się nie zapowiada.

W 2011 roku Kompania Wę-
glowa przyjęła do pracy w 15 ko-
palniach 5.400 osób, w tym 600 
absolwentów szkół górniczych. 
Kompania Węglowa planuje 
w najbliższym czasie zatrudnianie 
1000 absolwentów rocznie.
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OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 24 ust.7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U z 2006r., Nr123, poz. 8580) Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Radzionkowie zawiadamia, że dnia 29 marca 2012r. została podjęta 
Uchwała Nr XIX/160/2012 Rady Miasta Radzionków wprowadzająca 
nowe taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, które 
będą obowiązywały od 01.05.2012r. do 30.04 2013r. w wysokości:

  – cena za 1m3 dostarczanej wody:
 netto: 5,00 zł
 brutto: 5,40 zł
  – cena za 1m3 odprowadzanych ścieków:
 netto:  4,97 zł
 brutto:  5,37 zł
– opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie za-

opatrzenia na wodę
w zł/m-c;
– podgrupa 1 3,99 zł netto 4,31 brutto
– podgrupa 2 8,92 zł netto 9,63 brutto
– podgrupa 3 57,91 netto 62,54 brutto
– opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie prze-

pisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w zł/m –c:
 2,75 zł netto 2,97 zł brutto
– opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodo-

mierza przy punkcie czerpalnym wody w budynkach wielolokalowych 
w zł/m-c:

 2,70 zł netto 2,92zł brutto
– opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza 

dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w zł/m-c:
 2,70 zł netto 2,92 zł brutto
 Dyrektor
 mgr inż. Stefan Bijak

Z SESJI 
RADY MIASTA

Tegoroczna subwencja oświa-
towa będzie o 17 tysięcy złotych 
mniejsza od ubiegłorocznej. Tak 
oto wyliczył ją minister finan-
sów, a raczej minister cięć. Wy-
datki na edukację wzrastają co 
rok, rosną pensje nauczycieli, 
a na dodatek gmina wzięła oneg-
daj na siebie dodatkowe obo-
wiązki. Stać ją na to.

xxx
Ale nie do końca, bo jak się 

okazuje ten sam minister, choć 
to nie tylko jego „zasługa” przy-
ciął nieco także o 500 tysięcy 
złotych nasz wkład z odpisu 
z podatku od osób fizycznych 
i prawnych. Gdzieś te kasę trze-
ba będzie znaleźć.

xxx
Pożegnano odchodzącego 

w stan spoczynku dowódcę Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Radzionkowie Janusza Przy-
bylskiego. Nowym dowódcą 
został st. kpt Krzysztof Wacho-
wiak.

xxx
Radni powołali Zespół opi-

niujący kandydatów na ław-
ników w wyborach uzupeł-
niających kadencji 2012-2015 
r. W jego skład weszli radni: 
Stefan Hajda, Michał Dzionsko, 
Piotr Tobór i Krzysztof Banek.

xxx
Podwyższono stawki za 

wodę i odprowadzanie ścieków, 
a także przyjęto regulamin boni-
fikat dla mieszkańców chcących 
wykupić swoje mieszkania ko-
munalne.

Koalicja rządząca w Radzionkowie zdecydowała o intencji przekształcenia SP ZOZ przy ul. Gajdasa w spółkę z oo. 
Ma to się stać w ciągu sześciu miesięcy, najdalej do końca 2012 r. Odpowiedzialny za przekształcenie z mocy prawa 
jest burmistrz miasta. Do 2016 roku musi powstać nowa przychodnia, wybudować ją ma spółka z wypracowanych 
przez nią pieniędzy (czyli naszych – pacjentów) oraz kredytu. Nie ma jednak jakichkolwiek planów strategicznych.

PRZYCHODNIA Z O.O.
Podczas marcowej sesji rady miasta trzeba było dostawiać kolejne rzędy krzeseł, frekwencja było nadzwyczajna. 
W dużym stopniu zrobiły ją panie z SP ZOZ przy ul. Gajdasa, które przybyły na obrady w związku z przekształce-
niami naszej przychodni. Projekt uchwały w  tej sprawie powstał bardzo szybko, jak potem tłumaczył burmistrz 
Tobor dlatego, iż dopiero w ostatnich dniach w komplecie nadeszły rozporządzenia do ustawy z 15 kwietnia 2011 
w sprawie możliwości przekształcenia ZOZ-ów bez konieczności ich wcześniejszej likwidacji. Debata była ciekawa 
i merytoryczna w części przynajmniej.

e-mail do Redakcji

Europa w „Jedynce”
Hiszpania, Włochy, Francja, Słowenia, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Wielka Brytania, Grecja – to kraje, z których łącz-
nie 27 nauczycieli gościliśmy przez tydzień w SP1.W ramach programu „Comenius” szkoły z 10 krajów europej-
skich realizują wspólnie projekt „Teaching Through Art.” – Nauczanie przez sztukę.

Będzie robota 
w kopalni
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Dzięki wytrawnemu kierowcy 
ks. Rafałowi Oleksy trasę poko-
naliśmy w ciągu 50 minut. Przed 
kościołem czekali na nas nasi 
„Przyjaciele Szkoły” Ks. Ludwik 
Kieras, Roman Kieras z żoną 
Agatą. O godz. 8.30 rozpoczęła 
się Msza święta w intencji du-
chowieństwa wołyńskiego-ofiar 
zbrodni nacjonalistów ukraiń-
skich podczas II wojny światowej 
(w tym również naszego Patrona). 
Poczet sztandarowy, który repre-
zentowali w/w uczniowie został 
wprowadzony komendą przedsta-
wiciela innego pocztu sztandaro-
wego pułku wołyńskiego. Mszę 
św. sprawował biskup diecezji łu-
ckiej Marcjan Trofimiak w asyście 
księży: ks. Ludwika Kierasa, ks. 
Rafała Oleksy oraz innych księ-
ży. Słowo wygłosił bp. Trofimiak. 

O tym czym jest miłość, która 
buduje, a czym nienawiść, która 
niszczy. „Nie ma słów, które mo-
głyby wyrazić bezmiar zła i nie-
wyobrażalna tragedię” – powie-
dział ks. biskup. Dlaczego tak się 
dzieje? Gdzie interwencja Boga? 
– zapytał. Dalej tłumaczył, że Bóg 
dał człowiekowi wolną wolę i to 
właśnie człowiek wykorzystał ją 
odwrotnie, by czynić zło. Na koń-
cu pięknej mowy zachęcił, aby 
modlić się w duchu miłości i prze-
baczenia, aby z czystymi wargami 

powiedzieć „Bądź wola Twoja”. 
Przy organach zasiadł Roman 
Kieras, by w tym szczególnym 
miejscu swą grą ubogacić intencję 
mszy świętej.

Po mszy świętej udaliśmy się do 
Biblioteki Jagiellońskiej. Otwarcia 
konferencji dokonał Maciej Woj-
ciechowski – dokumentalista histo-
rii. Wysłuchaliśmy konferencji ks. 
biskupa Trofimiaka, ks. prof. dra 
Józefa Mareckiego z IPN Kraków, 
dra Wacława Szetelnickiego oraz 
ks. Proboszcza Ludwika Kierasa. 
Przesłanie z konferencji Biskupa, 
które warto i należy zapamiętać to 
słowa: „Nie mamy prawa zapo-
mnieć i przejść ponad tym, co się 
wydarzyło. Należy pamięć zacho-
wać, utrwalić, przekazać i uczu-
lić. Oklaski – to nasze amen – to 
wyznanie świadka prawdy.”

Nasz udział we mszy św. i kon-
ferencji był ważny dla nas jak 
i osób, które nas zaprosiły. Byliśmy 
bowiem najmłodszym audytorium. 
Jedna osoba była nam szczególnie 
bliska. To o. Ludwik Wrodarczyk 
OMI – nasz Patron. Poznaliśmy 
i doceniliśmy go jeszcze bardziej 
w kontekście ówczesnej historii. 
To lekcja, której zabrakło, kiedy 
tak okrojono materiał obowiązko-
wej historii.

Niezwykła msza, niezwykła 
konferencja, niezwykły wyjazd. 

Pozostały wspomnienia i pa-
miątkowe zdjęcia, a wśród nich 
jedno szczególne – z biskupem 

diecezji w Łucku Marcjanem 
Trofimiakiem.

Maria Kielar-Czapla

www.rtsk.pl – pokazujemy Radzionków takim jakim jest!

Biuro Radnego 
Krzysztofa Banka już działa!

Od 9 kwietnia 2012 r. działa już biuro radnego Krzysztofa Ban-
ka, który już oficjalnie pełni swoją funkcję od dnia ślubowania zło-
żonego w trakcie sesji Rady Miasta Radzionków 29 marca 2012.

Dyżur radny Krzysztof Banek pełni w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca, w godzinach od 16:30 do 18:30 w swoim biurze, które działa 
na terenie okręgu wyborczego nr 14 na ul. Brzechwy 13 – w miejscu 
zamieszkania radnego.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców mojego okręgu 
wyborczego do mego biura, gdzie będę chciał przyjmować wszyst-
kich tych, którym jako radny będę mógł pomóc. Zapraszam nie tylko 
mieszkańców mojego okręgu ale każdego zainteresowanego sprawami 
naszego miasta, swojej najbliższej okolicy. Biuro powstało w miejscu 
mojego zamieszkania, co mam nadzieję, że przyczyni się do bliskiego 
kontaktu i łatwego załatwiania Państwa problemów.

Wszystkich zainteresowanych proszę o wcześniejsze umówienie się 
za pośrednictwem e-maila: krzysztof.banek@gmail.com lub pod nr te-
lefonu: 508 934 586. Najbliższy dyżur, to 7 maja, kolejny to 4 czerwca. 
Zapraszam też do kontraktowania się ze mną za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej krzysztof.banek@gmail.com, będę na bieżąco chciał 
Państwu odpowiadać na pytania.

Proszę w swoim mailu podać swoje dane (imię i nazwisko, adres 
i numer telefonu). Już wkrótce mam nadzieję, do Państwa dyspozycji 
będzie strona internetowa naszego okręgu wyborczego, gdzie udostęp-
niona będzie usługa e-radny, dzięki której będziecie Państwo mogli 
otrzymywać na swoją skrzynkę poczty elektronicznej bieżące informa-
cje z mojej działalności oraz możliwość kontaktowania się ze mną.

Informacje zawsze bieżące znajdziecie Państwo w „Głosie Radzion-
kowskim” i na www.rtsk.pl

W marcu w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Pawła II w Radzionko-
wie odbył się Międzygminny Konkurs Młodych Talentów dla kl. I-III 
TALENTIADA 2012.Celem konkursu była promocja talentów, rozwija-
nie kreatywności uczniów, współpraca miedzy szkołami oraz wymiana 
doświadczeń. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów 
i nauczycieli o czym świadczy ilość uczestników. Do rywalizacji o laur 
zwycięstwa stanęło 27 uczniów (wyłonionych w szkolnych eliminacjach) 
z następujących szkół: SP nr 11 z Tarnowskich Gór, SP ze Świerklańca, 
SP z Orzecha, SP nr 1, SP nr 4, SP nr 2 z Radzionkowa.

Uczniowie prezentowali swoje talenty z różnych dziedzin: śpiew, 
gra na instrumencie (skrzypce, gitara, trąbka, perkusja, klarnet) balet, 
opowiadanie skeczy, recytacja. Jury miało trudne zadanie z wyłonie-
niem zwycięzcy. Po burzliwych obradach przewodnicząca – dyrektor 
CK,,Karolinka” Justyna Konik ogłosiła wyniki:
I miejsce – Marta Posmyk SP nr 2
II miejsce – Bartłomiej Marek SP nr 4 i Jakub Kosiński z SP z Orzecha
III miejsce – Emilia Holewa SP nr 4 i Miłosz i Szymon Szeremeta SP nr 2

Przyznano pięć wyróżnień. Pozostali uczestnicy również otrzymali na-
grody rzeczowe dzięki sponsorom: Urzędowi Miasta Radzionków i Ra-
dzie Rodziców SP nr 2 im J. Pawła II, którym serdecznie dziękujemy. 
Podziękowania składamy również jury za poświęcony czas i merytorycz-
ną ocenę uczestników konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowali 
swoich podopiecznych. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy będą na-
dal rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Może spotkamy się za rok…

K. Ważyńska
W. Chudyka

Ze sztandarem do… Krakowa
Do Krakowa zostaliśmy zaproszeni przez Macieja Wojciechowskiego – dokumentalistę 
historii i pozostałych organizatorów wystawy „Niedokończone msze wołyńskie” na 
uroczystą mszę świętą do Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie oraz 
konferencję międzynarodową do Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie 
również została otwarta znana nam już wystawa „Niedokończone msze wołyńskie”. 

Radzionków, dn. 12.04.2012r.

Szanowni Państwo

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak szybko wszystko się zmienia. 
Każde miasto, powiat, województwo pragnie przyciągnąć do siebie tu-
rystów. Rynek zmienia się z przemysłowego na usługowy. Coraz mniej 
będzie pracy w tradycyjnych gałęziach przemysłowych, jak górnictwo, 
hutnictwo, a nawet w przemyśle lekkim np. zakłady odzieżowe są także 
w likwidacji. Prawie wszystko kupuje się w Chinach i Indiach. Prace 
będą głównie w wzajemnych usługach, turystyce, a każdy kto przyjedzie 
w nasze strony pozostawi swoje pieniądze pośrednio lub bezpośrednio 
w biletach, parkingach, pamiątkach, gastronomii itd. Dlatego dzisiaj 
musimy połączyć nasze siły, aby zapewnić pracę nam oraz naszym 
dzieciom. Teraz jest najlepsza okazja by wypromować swoje miasto, 
powiat, czy też cały Śląsk.

Wizytówką Śląska był zawsze porządek, czystość i pracowitość oby-
wateli. Tym bardziej nie mogę pogodzić się z faktem, że wjazd z obwod-
nicy północnej do Radzionkowa i ulica Z. Nałkowskiej są brudne, zanie-
dbane, niepozamiatane i brak jest krawężników. Coraz więcej wycie-
czek przyjeżdża z dużych miast, takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław 
i wstyd mi, bo o swój teren dbam, ale nie mam wpływu na zaniedbany 
teren miejski. Są dni, w którym przyjeżdżają po dwa autobusy z goś-
ćmi z różnych krajów. Często zadają pytanie: „dlaczego u nas jest tak 
czysto, a wokół tyle brudu?” – co mam im odpowiedzieć? Co roku wy-
syłamy pisma do władz, ostatnio już tylko imiennie do radnych miasta 
Radzionkowa. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, w żaden 
sposób nie interweniowali w tej sprawie. Teraz liczę na pomoc ze strony 
mediów, bo jeśli Państwo nie pomogą, to już nie ma żadnych szans.

 Z poważaniem
 Piotr Mankiewicz

PPP, czyli lek na 
wszelkie zło

W Radzionkowie przebywała delegacja uczestników ukraińskiego 
projektu P3DP (Public-Private Partnership Development Program) reali-
zowanego w ramach amerykańskiego programu USAID. Przyjęli delega-
cję przedstawiciele Urzędu Miasta oraz …firmy Siemens Sp. z o.o.

Radzionków może pochwalić się zrealizowanym projektem – “Kom-
pleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. 
Ojca Ludwika Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, 
Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Nr 3 
stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy Radzionków”.

Goście zapoznali się z efektami termomodernizacji. Sami chcieliby-
śmy je poznać…: odwiedzili także inne miasta realizujące projekty PPP 
– Katowice, Kraków oraz Jaworzno.

am

„PIT2011 – konsultacje podatkowe”
W kwietniu tradycyjnie już Biuro Poselskie Tomasza Głogowskie-

go organizuje bezpłatną pomoc w wypełnianiu rocznych zeznań podat-
kowych PIT. Dyżur doradcy podatkowego odbędzie się 17 kwietnia 
w biurze w Tarnowskich Górach. Niezbędna jest wcześniejsza rezer-
wacja terminu telefonicznie, bądź osobiście w Biurze Poselskim.

Biuro Poselskie Tomasza Głogowskiego
ul. Opolska 1

42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax 32 768 86 11

Na samorządy spadło 60 nowych zadań przy bardzo małej pomocy 
budżetu państwa. Dla oświaty Radzionków w tym budżecie musi znaleźć 
6,5 mnl zł, choć dotacja do niej mniejsza będzie jedynie o ok. 17 tys zł, 
na opiekę społeczną ok. miliona zł., na dodatek z odpisu z podatków od 
osób fizycznych i prawnych dostaniemy pół miliona złotych mniej niż 
w zeszłym roku. Nie są to dobre wieści, samorządy ostro dostają w d… 
Jak zapowiada burmistrz Tobor – odbije się to na inwestycjach.

Poniekąd nieco winne są same samorządy, i nasz nie jest bez winy. 
Jeszcze niedawno, korzystając z prosperity zainwestowaliśmy wiele mi-
lionów złotych – co najmniej kilkanaście w wizerunek miasta, w sensie 
materialnym i marketingowym. Rzecz ważna ale nie najważniejsza. Nie 
pomyślano, iż mogą przyjść cięższe czasy i nie stworzono prawdziwie 
rozwojowych inwestycji, które przynosić będą kasie miasta konkretne 
przychody. Tymczasem nie dziwota, iż jest nas coraz mniej, ludzie emi-
grują, mniej budżet miasta ma z podatków, lokalny rynek cierpi. Narze-
kają i likwidują swe sklepy drobni kupcy, otoczenie marketów niszczy 
rodzime firmy. Tymczasem zapraszamy na radosną inaugurację Dni Ra-
dzionkowa, już niedługo, 1 czerwca.

gb

PŁACIMY CENĘ…
W wielu miejscowościach Polski powiatowej li-
kwidowane są poczty, dworce kolejowe, kina, 
szkoły, ośrodki zdrowia, biblioteki. Życie zaczy-
na koncentrować się w zaledwie kilku wielkich 
polskich miastach. W ostatnich latach zamknię-
to 389 wiejskich urzędów pocztowych, planu-
je się likwidację 122 mniejszych sądów rejo-
nowych, tylko w tym roku zamkniętych może 
zostać 2,5 tys. szkół, coraz mniej jest lokalnych 
połączeń autobusowych i kolejowych.

Młode talenty
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– Nie da się wytrzymać z tym hałasem? – za-
gadujemy starszą mieszkankę.

– Oczywiście, nie idzie spać w nocy – od-
powiada kobieta wychodząca z budynku spół-
dzielni przy ul. Miedziowej. Spotykamy się 
z Markiem, mieszkańcem osiedla, który prze-
czytał na stronie rtsk.pl publikację na temat 
wyjącego wentylatora z Rojcy, i co wzbudziło 
w nim zainteresowanie sprawą.

– Na stronie wydziału ochrony środowiska 
jest napisane, że urząd zawiadamia różne orga-
ny. Tekst jest dosyć długi, ale niewiele z niego 
wynika – ocenia rozmówca, po czym dodaje 
– no może tłumaczy, dlaczego w ogóle istnieje 
wydział środowiska... (instytucja zlokalizowana 
na Rojcy, przy ul. Kużaja, przyp. PH). Kolega 
z Rojcy przyznaje, że poziom hałasu ostatnio 
nieco zelżał. Strach pomyśleć, iż wcześniej mo-
gło wyć głośniej, skoro dla osoby wrażliwej na 
hałas półgodzinny pobyt w tej okolicy przypra-
wia o ból głowy.

Na pierwszy rzut oka mieszkańcy próbu-
ją żyć normalnie. Rodzice chodzą na spacer 
z dziećmi, starsze kobiety rozmawiają po są-
siedzku o bieżących sprawach, młodzież spoty-
ka się pod klatką. Wszyscy jakby są pogodzeni 
z ciągłym hałasem, ale to tylko pozory.

– Zastanawiam się nad złożeniem pozwu 
o zakłócanie mojego spokoju – oznajmia 
Marek.

– Rozmawiałem już w tej sprawie z praw-
nikiem. Być może inni mieszkańcy dołączyli-
by się do pozwu zbiorowego – zastanawia się 
rojczanin.

Idąc z blokowiska w kierunku szybu moż-
na wyczuć smrodek z oczyszczalni “Centralna” 
należącej do Bytomskiego Przedsiebiorstwa 
Komunalnego. To już od kilku lat cecha roz-
poznawcza terenów przy ul. Sikorskiego. Nie-
dawno społeczność Rojcy zmagała się z awarią 
wody, która zaskoczyła wszystkich w środku 
zimy. Teraz doszedł długotrwały hałas oraz inne 
uciążliwości, jak np. pył z rozkopanej hałdy 
czy stale zwiększający się ruch samochodów 
w ciągu ul. Nałkowskiej i Kużaja. Na znaku sta-
nowiącym ograniczenie prędkości do 50 km/h 
ktoś dopisał jeszcze jedno zero, tak aby wyszło 
500 km w ironiczny sposób chcąc zwrócić uwa-
gę na to, że samochody pędzą ulicą Kużaja bez 
opamiętania. Przez Rojcę jeżdzą wszyscy, dla 
których jest to wygodne, w tym mieszkańcy 
części os. Ziętka położonej bliżej ul. Unii Euro-
pejskiej, fragmentu niedokończonej obwodnicy 
Radzionkowa.

Przechodzimy przez ulicę Nałkowskiej obok 
gmachu technikum. Na jezdni powstają coraz 
bardziej niebezpieczne dziury. Mijamy słup 
wysokiego napięcia koło zasypanego akwenu.

– Tu kiedyś był staw, latały mewy – Marek 
pokazuje teren za szkołą, który obecnie wyglą-

da jak typowy, poindustrialny nieużytek.
– Kiedyś po powrocie z zagranicy chcia-

łem pójść na ryby, ale okazało się, że staw 

został zasypany – wspomina. Zarówno od 
strony ul. Nałkowskiej jak i terenu oczysz-
czalni widać jakieś prace budowlane. Marek 
obawia się, że powstaje suszarnia osadów 
ściekowych.

– To bardzo źle, bo moje mieszkanie straci na 
wartości – zauważa.

Za budynkiem szkoły zwracamy uwagę na 
ciekawy widok na zabytkową kolonię Hugon. 
Mój rozmówca twierdzi, że familoki są za-
siedlane przez osoby przybywające z Bytomia. 
Przechodzimy dalej do terenu szybu podsadz-
kowo – wentylacyjnego. Ogrodzenia brak, bo 
zostało rozkradzione przez złomiarzy. Z bliska 
praca wentylatora jest bardziej znośna dla ucha. 

Pomieszczenie, w którym znajduje się maszyna 
zostało skonstruowane w ten sposób, że hałas, 
jak dym z komina, wydobywa się przez otwór 

w górę.
– W szybach wznowio-

no wydobycie, a pracujący 
pod ziemią górnicy potrze-
bują powietrza – Marek 
wyjaśnia istotę działania 
wentylatora.

Spacer po Rojcy koń-
czymy na rozgrzebanej 
hałdzie, która znajduje się 
jakieś 20 metrów od blo-
ków. Znów powraca temat 
spadku ceny nieruchomo-
ści, który wydaje się nie-
unikniony.

– Cena za moje miesz-
kanie spadnie, a muszę 
przecież myśleć o przyszło-

ści – martwi się Marek.
Lepszy nastój niż na Rojcy panuje w Karbiu. 

Mieszkańcy poszkodowanej dzielnicy Byto-
mia, z którymi udało się porozmawiać na ogół 
tryskali optymizmem. Nikt nie porusza tematu 
szkód górniczych, o których “trąbią” media 
w całej Polsce. “Na Karbiu” wszyscy przy-
zwyczaili się, że mieszkają w dzielnicy cudów, 
natomiast dla rojczan pogarszający się status 
dzielnicy jest bardzo bolesny.

– W tym wszystkim jest jedna pozytywne 
rzecz – przekonuje Marek. – To, że tutaj nie da 
się wytrzymać jest motywacją, żeby się gdzie-
kolwiek ruszyć np. do Bytomia.

Piotr Hajda

27 lutego nastąpiła awaria 
wentylatora podstawowego przy 
szybie „Wentylacyjno – Podsadz-
kowym” w Radzionkowie przy 
ul. Z. Nałkowskiej, należącym do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
S.A. w Bytomiu Oddział w Cze-
ladzi. Do tej pory wentylatora 
rezerwowego, który generuje tak 
duży hałas spółka używała wtedy, 
gdy przeprowadzono prace kon-
serwatorskie wentylatora podsta-
wowego. Jednak tym razem jest to 
awaria wentylatora podstawowego 
i jest na tyle poważna, że hałaśli-
wego wentylatora rezerwowego 
spółka ma zamiar używać dłużej…

Tuż po naszym artykule 
w „GR” i naszej stronie interneto-
wej rtsk.pl w sprawie huczącego 
szybu ukazało się na stronie UM 
Radzionków oświadczenie, w któ-
rym czytamy m.in.:

Dnia 20 marca br. otrzymali-
śmy odpowiedź, że doraźna napra-
wa wentylatora zasadniczego nie 
jest możliwa i konieczne okazało 
się zlecenie specjalistycznej firmie 
wykonania gruntownej naprawy. 
Firma naprawcza zapewniła SRK, 
iż planuje zakończyć prace w ciągu 
4 – 5 tygodni. Urząd Miasta prze-
słał w ostatnim czasie wiele pism 
do wszystkich możliwych instytucji 
o pilne podjęcie działań interwen-
cyjnych i kontrolnych szybu:

• do SRK S.A. przesłano zapy-
tanie o podanie dokładnych infor-
macji, np. jak rozległa jest awaria, 
kiedy planowane jest jej usunięcie 
oraz czy z uwagi na liczne dotych-
czasowe awarie będzie również 
wymieniony hałaśliwy wentylator 
rezerwowy.

• interweniowaliśmy kilka-
krotnie, na piśmie i telefonicznie, 
w Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska (WIOŚ), za-
równo w siedzibie głównej w Ka-
towicach i delegaturze w Często-
chowie. WIOŚ przekazał nam in-
formację, że może przeprowadzić 
kontrolne badanie hałasu w dru-

gim kwartale br., ze wskazaniem 
na dzień 20 kwietnia. Po kolejnych 
interwencjach tut. urzędu otrzyma-
liśmy informację, że WIOŚ prze-
prowadzi pomiary dnia 26 marca 
br. Jedynie wyniki pomiarów prze-
kroczenia norm hałasu mogą spo-
wodować płacenie kar przez spół-
kę, a co za tym idzie, wpłynąć na 
zarząd spółki do podjęcia bardziej 
konkretnych działań eliminujących 
hałaśliwy wentylator.

• w trybie art. 378 Prawo 
Ochrony Środowiska, zwróciliśmy 
się z pismem do Starostwa Powia-
towego w Tarnowskich Górach, 
ażeby zobowiązać SRK S.A. do 
sporządzenia i przedłożenia prze-
glądu ekologicznego używanych 
instalacji.

• pismami z dnia 1 i 19 marca 
wystąpiliśmy do Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego z wnioskiem 
o wyegzekwowanie zapisów de-
cyzji Wojewody Śląskiego z 2006 
roku (będącego wówczas właści-
wym organem w sprawie) i z wnio-
skiem o wznowienie postępowania 
i nałożenie na adresata decyzji, 
obowiązku natychmiastowej wy-
konalności. Wojewoda Śląski zo-
bowiązał Spółkę Restrukturyzacji 
Kopalń S.A. do obniżenia poziomu 
dopuszczalnego hałasu przenikają-
cego z terenu szybu „Wentylacyjno 
– Podsadzkowego” w Radzion-
kowie do dnia 31 grudnia 2007 r. 
Ww. decyzja była już trzykrotnie 
zmieniana, a ostatnie wykonanie 
zobowiązania (Decyzja Marszałka 
Woj. Śląskiego z dnia 4.07.2011 
r.) do obniżenia hałasu przedłu-
żono do 31 grudnia 2013 roku. 
W uzasadnieniu tej zmiany podano 
jedynie względy ekonomiczne. De-
cyzja w swej treści nie zawierała 
analizy wpływu uciążliwości, spo-
wodowanej hałasem wentylatora, 
na życie mieszkańców. W naszej 
ocenie dalsze wydłużanie terminu 
przedmiotowego zobowiązania jest 
niezasadne, co zostało wyrażone 
w naszym piśmie do Marszałka 

Dzielnica, która nie zasypia
Szok następuje z chwilą zatrzymania pojazdu przy blokach. Po wyjściu z samo-
chodu jesteśmy atakowani głośnym intensywnym warkotem, który dobiega 
z oddali. Osoby spoza Rojcy raczej nie są w stanie sobie wyobrazić, jak dokucz-
liwy może być zepsuty wentylator szybu podsadzkowo – wentylacyjnego.

HUCZAŁ, HUCZY I BĘDZIE HUCZAŁ…
Właścicielem nieszczęsnego szybu i wentylatorów huczących w Rojcy jest Spółka Re-
strukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu. Ta sprawa ciągnie się już od 2006r. i żadna skarga 
w tym temacie do tej pory nie została załatwiona. Obecnie sprawa nabrała tak poważ-
nego wymiaru, że wymaga natychmiastowej interwencji po to, by zmusić właścicie-
la do niezwłocznego usunięcia wyjącego wentylatora z szybu, który powoduje hałas 
przez 24 godziny na dobę. Natężenie hałasu jest tak duże, że w nocy nie można spać, 
a w dzień hałas jest również nie do zniesienia. Ponadto wg naszej wiedzy podstawowy 
wentylator jest uszkodzony, a pracuje wentylator rezerwowy, który też jest uszkodzo-
ny i to on powoduje ogromny hałas. Przez ostatnie lata nasze interwencje nic nie wskó-
rały i właściciel ciągle unika odpowiedzialności.

Województwa Śląskiego.
• zwróciliśmy się do radnych 

Sejmiku Województwa Śląskiego 
z prośbą o rozeznanie sprawy oraz 
poparcie złożonego do Marszałka 
Województwa Śląskiego wniosku 
o nałożenie na adresata decyzji 
obowiązku ograniczenia negatyw-
nego oddziaływania na środowisko 
poprzez obniżenie do poziomu do-
puszczalnego hałasu przenikające-
go z terenu szybu „Wentylacyjno – 
Podsadzkowego” w Radzionkowie 
na tereny sąsiadującej zabudowy 
mieszkaniowej w terminie natych-
miastowym oraz kontrolę wykona-
nia tego obowiązku.

• ponieważ Gmina Radzionków 
nie będąc stroną ww. postępowań 
o wydanie i zmianę decyzji nie 
miała wpływu na ich zapisy ani 
możliwości odwołania, skierowa-
liśmy do posłów RP z naszego te-
renu pisma zwracające uwagę na 
potrzebę zmian regulacji określa-
jących zasady wydawania decyzji 
z zakresu ochrony środowiska, 
w tym przed hałasem, m.in. ustawy 
prawo ochrony środowiska. Uwa-
żamy, że gmina, jako reprezentant 
praw lokalnej społeczności, z mocy 

prawa powinna być obligatoryjnie 
włączana do postępowań dotyczą-
cych podmiotów, których działal-
ność ma negatywny wpływ na stan 
środowiska, zdrowie i jakość życia 
jej mieszkańców.

• w odpowiedzi na nasze pismo, 
niezależne postępowanie wyjaś-
niające w sprawie dokuczliwego 
hałasu prowadzi także miejscowa 
policja, a o jego efektach zostanie-
my poinformowani.

Czekamy na zdecydowane kro-
ki Urzędu Marszałkowskiego, aby 
zobowiązać administracyjnie SRK 
S.A. do obniżenia poziomu dopusz-
czalnego hałasu.

Komisja marszałkowska zja-
wiała się wreszcie na miejscu, 
WIOŚ zbadał natężenie hałasu. 
Burmistrz podczas sesji rady mia-
sta mówił o swych poczynaniach, 
ale jakby nieco rozgrzeszał spółkę, 
która zarządza wentylatorami – 
iż – nie ma na wymianę środków. 
Tyle, że to nie zarządca ale właś-
ciciel, czyli SRK winna wymiany 
dokonać… Po prostu niemoc, ad-
ministracyjna niemoc, a wentyla-
tor jak huczał, tak huczy!

RED

DLA BEZROBOTNYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie realizuje projekt 

obliczony na lata 2012-2013 pn. „Program aktywnej integracji AS-
aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków”, który jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do: Bezrobotnych, nieaktywnych zawodo-
wo, zagrożonych wykluczeniem społecznym będących w wieku ak-
tywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu przewidziane są działania mające na celu akty-
wizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną uczestniczek i uczestników 
projektu poprzez:

– uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych,
– udział w warsztatach i treningach umiejętności społecznych,
– uczestnictwo w zajęciach szkolnych,
– udział w warsztatach i konsultacjach z doradcą zawodowym.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Ośrodku Po-

mocy Społecznej w Radzionkowie (ul. Kużaja 19) lub pod numerem 
telefonu (32) 286-65-44.

ab
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„Zamkowa Szkoła”, bo tak na-
zywa się, ta pierwsza niepubliczna 
szkoła w Radzionkowie, ba w całym 
powicie tarnogórskim, to autorski 
pomysł Anety Pasieki, radzion-
kowianki, która 12 lat pracowała 
w Przedszkolu „Pod Topolą”. To 
była jej pasja, jej całe życie, bo ko-
cha dzieciaki… Ale jak to czasem 
bywa w życiu, przyplątała się choro-
ba, choroba zawodowa grożąca utra-
tą zdolności mówienia… Leczenie 
trwało dwa lata, o powrocie do czyn-
nej pracy zawodowej nie było mowy.

– I co teraz, po co kończyłam 
studia, jedne drugie, podyplomowe, 
kolejne… Wychowanie przedszkol-
ne, logopedia, zarządzanie oświatą, 
a tu lekarze mówią – brak zdolności 
do pracy w zawodzie – mówi pani 
Aneta. Jednego byłam tylko pewna, 
chcę nadal pracować z dziećmi!

Tak zrodził się pomysł o „swo-
im” przedszkolu, dobry klimat był 
w Tarnowskich Górach, tam, do-
kładnie w Lasowicach znalazła 
kawałek ziemi, 3500m2, w maju 

2009 ruszyła budowa budynku 
o powierzchni 700 m2, 18 grudnia 
tegoż roku pierwsze dzieci zna-
lazły swe miejsce w „Bajkowym 
Zameczku”! Tempo imponujące, 
wpierw była dwunastka dzieci, dziś 
już setka z różnych stron powiatu, 
a zapisy prowadzone są na dwa lata 
wstecz… I jest tak, że to rodzice 
czekają na dzieci, którym do domu 
wcale niespieszno.

W zeszłym roku pani Aneta 
rozpoczęła rozmowy z Radzionko-
wem, trochę za namową rodziców 

dzieci z lasowickiego przedszkola.
– Wtedy też pomyślałam o szko-

le, sama mam dziecko w wieku 
szkolnym, które chodzi do szkoły 
społecznej w Szombierkach. Dlacze-
go by nie zrobić tego w Radzionko-
wie? Szkoła i mały oddział przed-
szkolny, może dwa? Miejsce jest, 
klimat także… Zorganizuję więc tu 
szkołę podstawową o wydłużonym 
czasie zajęć. Obok obowiązkowych 
7 godzin, mocno urozmaiconych – 
lekcji, szachy, aikido, 2 języki, tenis, 

basen, rytmika trwających od 8.30 
do 15.20, będzie potem do 17.00 – 
świetlica i kółka zainteresowań we-
dle preferencji dzieci. Dla rodziców 
pracujących to rozwiązanie idealne.

Bez wątpienia to ewidentna pomoc 
i wyręka dla rodziców, którzy pracują 
mając coraz mniej czasu na wożenie 
dzieci na zajęcia pozaszkolne.

Grono pedagogiczne jest skom-
pletowane, młode, ale z doświadcze-
niem i ogromnymi ambicjami. Od 
września tego roku ruszy tu zerów-
ka, trwa już przyjmowanie zgłoszeń 
do I klasy. W klasie nie będzie uczy-
ło się więcej niż 20 dzieci, a szkoła 
ma ambicje rozwijać się harmonijnie 
– co roku jedna klasa, nie robi się na-
boru od klas II do 
VI. W tym roku 
zaczną się uczyć 
„ p i e r w s z a k i ” , 
w jednej, a może 
dwóch, trzech kla-
sach – warunki ku 
temu są.

Skąd przed-
szkole w szkole? 
To może z resenty-
mentów pani Anety, 
przedszkolaki wy-
glądają na bardzo 
zadowolone, dwa 
razy w tygodniu 
mają zajęcia z ję-
zyka angielskiego, 
rytmikę, aikido…

Wracając do za-
pisów, prowadzo-
ne są na miejscu – 
wejście po prawej 
stronie wejścia 
do LO, zresztą szyld „Zamkowej 
Szkoły” jest widoczny – od 7.00 do 
16.00, albo telefonicznie – 507 14 
14 08, 32 284 27 17, 32 387 90 09. 

Do maja lista będzie otwarta…
Powodzenia w tej pionierskiej 

pracy!
GBM

www.rtsk.pl – pokazujemy Radzionków takim jakim jest!

We wrześniu ruszy pierwsza w Radzionkowie i w powiecie Niepubliczna Szkoła Podstawowa.

ZAPRASZAMY DO „ZAMKOWEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA”
Przez prawie dwa lata część kompleksu szkolnego przy Placu Jana Pawła II po wyprowadzeniu się Zespołu Szkół do Rojcy, 
leżała odłogiem. Nie było pomysłu na to, jak go zagospodarować, zresztą na ten temat pisaliśmy w „GR”…
Aż wreszcie w zeszłym roku coś się ruszyło… Wpierw z niedowierzaniem, dziś z kontrolowanym zachwytem oglądamy, to co 
zostało zrobione na parterze. Na I i II piętrze trwają jeszcze prace remontowe. Ale wchodząc na parter od razu znajdziemy 
się w innym świecie, świecie kolorów, sterylnej czystości, funkcjonalności i wyposażenia jak z filmu o amerykańskiej szkole.

Miejski Dom Kultury, ul. Bytomska 73, 41-940 Piekary Śląskie

30.04.2012 r. Cena: 65 zł  godz: 18:00
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Stowarzyszenie Inicjatyw Sa-
morządowych w Radzionkowie 
realizowało w zeszłym roku pro-
jekt w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki współ-
finansowany ze środków Unii 
Europejskiej. Celem projektu 
pn. “Chcemy sobie pomóc przez 
pomoc innym” było uczestni-
ctwo dziewcząt z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Ra-
dzionkowie w codziennych zaję-
ciach z osobami niepełnosporaw-
nymi z domu Pomocy Społecznej 
w Nakle Ślaskim. Program ten 
porównuję do połączenia ognia 
z wodą. Po jednej stronie dziew-
częta pełne temperamentu, którym 
nie udał się start życiowy a po dru-
giej niepełnosprawni intelektualnie 

pacjenci z Domu Pomocy Społecz-
nej w Nakle Śląskim o specyficz-
nych potrzebach i możliwościach.

Do realizacji projektu wybra-
nych zostało 20 dziewcząt z MOW 
wg wskazań dyrekcji ośrodka. 
Następnie zorganizowane zostały 
warsztaty psychologiczne prowa-

dzone przez wykwalifikowanych 
psychologów: Anetę Antworka
-Klimczyk i Annę Krzymińską 
oraz trenera Adama Płonkę. Po 
zakończeniu warsztatów przygo-
towawczych oraz pozytywnych 
opiniach wykładowców i przed-
stawicieli dyrekcji MOW, grupę tę 
podzielono na kolejne, które w po-
szczególne dni tygodnia uczestni-
czyły w zajęciach z osobami nie-
pełnosprawnymi w Nakle Śląskim.

Ze względu na specyfikę tego 
ośrodka, zajęcia odbywały się pod 
kierunkiem dyrektor ośrodka – sio-
stry Stefany oraz Moniki Kier-
maszek i Jolanty Bień; panie te 
jednocześnie sporządzały codzien-
ne sprawozdania z wykonywanych 
przez dziewczyny zajęć.

Na bieżąco przeprowadza-
ne były rozmowy indywidualne 
z uczestniczkami projektu na te-
mat problemów wynikajacych 
z pracy z niepełnosprawnymi. 
Rozmowy te były prowadzone 
przez psychologa oraz przedsta-
wicieli SIS w Radzionkowie reali-

zujących projekt. Każda z dziew-
cząt przepracowała w ramach 
wolontariatu 70 godzin a także 
prowdziła kartę pracy, w której 
opisywała zakres zajęć prowadzo-
nych w danym dniu.

W ramach zajęć podopieczne 
MOW zorganizowały dla osób 
niepełnosprawnych 2 wycieczki 
wyjazdowe do ZOO w Chorzowie 
oraz do stadniny koni w Zbrosła-
wicach, a także piknik na terenie 
Miejskiego Ośrodka Wychowaw-
czego w Radzionkowie.

Po zakończeniu wymaganego 
okresu pracy w nakielskim DPS 

i rozmowach indywidualnych 
z dziewczętami, do dalszej części 
projektu zakwalifikowano 15 spo-
śród nich. Osoby te uczestniczyły 
w kursie dla opiekuna osób star-
szych i niepełnosprawnych.

Wykłady były prowadzone 
przez wykwalifikowanych wykła-
dowców z Instytutu Doskonalenia 
Nauczycieli „Wiedza” w Kato-
wicach a kurs ten zakończył się 
egzaminem pisemnym. Po po-
zytywnym zaliczeniu egzaminu, 
15 dziewcząt otrzymało zaświad-

czenie upoważniające do pracy 
z osobami starszymi i niepełno-
sprawnymi.

Projekt był programem trud-
nym, ale jednocześnie ciekawym 
i mógł być zrealizowany dzięki 
pomocy i zaangażowaniu dyrek-
tora DPS w Nakle Śląskim – Ka-
tarzyny Pudzisz wraz z zespołem, 
a także dyrektora MOW w Ra-
dzionkowie – Tomasza Stuły wraz 
z zespołem: Joanna Dziewięcka 
oraz Agata Marek.

Przedstawiciele Stowarzysze-
nia Inicjatyw Samorządowych 
w Radzionkowie zostali zapro-

szeni do studia TVP Katowice 
na konferencję pt. “EFS mówi 
nie stereotypom” w ramach wy-
różnienia spośród innych pro-
jektów zreazlizowanych w 2011r. 
W trakcie konferencji i po krót-
kim sprawozdaniu na temat rea-
lizacji projektu, przedstawiciele 
SIS odebrali statuetką dla naj-
lepszego projektu zrealizowa-
nego w ramach konkursu „EFS 
mówi nie stereotypom”

Koordynator projektu
Eugeniusz Nolewajka
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„DOBRE TYPY ŁAMIĄ STEREOTYPY”
Przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie zostali zapro-
szeni do studia TVP Katowice na konferencję pt. „EFS mówi nie stereotypom”. W trakcie kon-
ferencji odebrali statuetkę dla najlepszego projektu zrealizowanego w ramach konkursu.

To słowo towarzyszy nam co-
dziennie. Codziennie stoimy przed 
jakimś wyborem. W ostatnim 
moim felietonie pozwoliłem sobie 
na krótką ocenę wyborów uzupeł-
niających, jak również oceny traf-
ności wyboru naszego kandydata 
Krzysztofa Banka.

Bo to był wybór dobry ze wszech 
miar właściwy, nie tylko dlatego, iż 
to był kandydat RTSK. Wybór właś-
ciwy i dobry, bo to wybór młodego 
człowieka, wykształconego, am-
bitnego, chcącego się wciąż uczyć 
samorządu, asertywnego, wrażli-
wego ponad miarę na problemy ra-
dzionkowskiej społeczności, a jed-
nocześnie – pilnego i rzetelnego 
obserwatora naszej rzeczywistości. 
To człowiek, który daje gwarancje 
rzetelnego przygotowania się we 
wszystkich tematach dotyczących 
rozwoju naszego miasta, a które 
omawiane są w trakcie posiedzeń 
komisji Rady Miasta i podczas ob-
rad sesyjnych Rady. Jestem pewny, 
że dzięki swej postawie i zaanga-
żowaniu nie zawiedzie swoich wy-
borców. W szerokim gronie nasze-
go stowarzyszenia, które realizuje 
program RTSK 2020 takich osób 
jest bardzo dużo i to daje nam już 
na niedaleką przyszłość szanse wy-
borów najlepszych kandydatów na 
radnych, takich, którzy będą zdol-
ni do kreowania rozwoju naszego 
miasta zgodnego z oczekiwaniem 
mieszkańców. Będziemy tych lu-
dzi szkolić i przygotowywać do 
roli radnego – odpowiedzialnego 
– wedle zasady – rzetelnej służ-
by na rzecz samorządu – zgodnie 
z własnym przekonaniem i wiedzą 
oraz w zgodzie z autentycznymi po-
trzebami naszej społeczności. Jak 
dzisiaj pracuje nasz lokalny samo-
rząd, każdy wyborca może się prze-
konać śledząc BIP w zakresie spra-
wozdań z posiedzeń komisji, posie-
dzeń sesji Rady Miasta, aktywności 
radnych w procesie uchwałodaw-
czym, czy chociażby w zakresie 
składanych interpelacji oraz opra-
cowywaniu własnych inicjatyw 
i projektów rozwiązujących prob-
lemy miasta służące ewidentnie 
rozwojowi naszego miasta. Warto 
się też przyjrzeć jak radni przygo-
towani są do każdej sesji, i czy na 
tych sesjach są od samego począt-
ku do samego końca? Czy nie jest 
tak, że przychodzą, podpisują listę 
obecności i po 1 lub 2 godzinach 
opuszczają obrady, bo mają inne 
zajęcia? Uważny, świadomy wy-
borca winien sprawdzić i ocenić – 

na kogo oddał swój głos, i jak jego 
przedstawiciel reprezentuje go 
w Radzie. Zapewniam, że miałby 
ciekawe spostrzeżenie.... Piszę to 
po to, by mieszkańcy naszego mia-
sta podejmowali trafne wybory nie 
populistycznie, a według zasady 
rozważnej oceny kandydata – co on 
może zrobić dla mego okręgu, dla 
miasta merytorycznie. Radny nie 
może być elementem maszynki do 
głosowania bezrefleksyjnie „kle-
piący” każdą decyzję projektodaw-
cy uchwały! Taki wybór, wybór tak 
biernego i miernego radnego, to 
zły wybór, to wybór jedynie po to, 
by ktoś w Radzie był, czy nie, czy 
wspomóc go dietą do pensji, eme-
rytury czy renty, czy nie! O to cho-
dzi w demokracji? Na pewno – nie.

xxx
A teraz jeszcze na chwilę zabio-

rę glos w sprawie wyboru sporto-
wego. Czy budować w Radzion-
kowie stadion, czy nie budować? 
Gdyby takie pytanie postawić 
mieszkańcom naszego miasta wy-
nik takiego referendum mógłby być 
różny. Można by gdybać, że więk-
szość będzie za – albo – przeciw, 
że będzie względna równowaga. 
Za swym wyborem na pewno każ-
dy jest gotowy przedstawić swoją 
argumentację – jedni, że boją się 
chuligaństwa na stadionach i poza 
nim, inni, że są inne ważniejsze po-
trzeby miasta, jeszcze inni, że za-
sługujemy na godny stadion. I jak 
tu dokonać wyboru? Moim zda-
niem w tego typu sytuacjach wybór 
może nie jest prosty lecz konieczny. 
Koniecznie – po prostu na – tak. 
Tak winni zdecydować gospodarze 
Miasta, którzy mogliby się zdobyć 
na taką refleksję: nie każdy musi 
kochać Ruch Radzionków, ale każ-
dy musi zrozumieć, że wychowanie 
przez sport jest jedną z podstaw 
zasad wychowania młodego czło-
wieka, równie ważnym, jak wycho-
wanie duchowe i zdobywanie wie-
dzy naukowej. Już kiedyś w historii 
radzionkowianie dokonali wyboru 
na – tak budując stadion przy Szy-
mały, Sikorskiego i przy Narutowi-
cza. Sportowe wydarzenia przeży-
wane na tych obiektach przez wiele 
lat potwierdzały trafność wyboru, 
były miejscem wielkich uniesień, 
dumy naszej społeczności, dowo-

Paweł Bomba

Wybory
Znowu kilkanaście zdań na 

tematy radzionkowskie wystu-
kuję w Warszawie, na Wiej-
skiej. Tym razem będzie o Ru-
chu, ale trudno się dziwić – za 
kilkadziesiąt godzin na stadio-
nie przy ul. Narutowicza Ruch 
podejmować będzie bytomską 
Polonię. A przynajmniej miej-
my nadzieję, że tak się stanie, 
bo jesienią taki mecz też miał 
się odbyć, lecz na wniosek po-
licji odbył się przy Olimpij-
skiej (ciekawym przeżyciem 
był dla mnie przejazd na ten 
mecz ze stadionu Ruchu na 
Polonię). Czytelnicy „Głosu 
Radzionkowskiego” znają już 
wynik tego spotkania, ale nie 
wiedzą, jaka będzie przyszłość 
„Cidrów”.

Za klika dni Klub zwołał 
w swojej siedzibie „okrągły stół” 
poświęcony jego przyszłości. 
Cóż może przynieść? Władze 
miasta wykażą, że przeznaczają 
na klub relatywnie dużo środków 
jak na wielkość miasta i jego bu-
dżetu (i będą potrafili potwier-
dzić to przeróżnymi wskaźnika-
mi), zapowiedzą także budowę 
nowego stadionu. Oczywiście 
w jakiejś przyszłości. Ci, któ-
rzy mają odmienne zdanie w tej 
sprawie i uważają, że ratusz nie 
darzy klubu nadmierną sympatią 
zapewne pozostaną przy swojej 
opinii... I sytuacja pozostanie sta-
bilna... Na boisku Ruch raczej so-
bie poradzi i zakończy rozgrywki 
w połowie stawki I ligi. Ale na 
pewno jesienią nie zagra na Na-
rutowicza – od przyszłego sezonu 
wymogi licencyjne PZPN wyma-
gają na pierwszoligowych are-
nach oświetlenia, za rok niezbęd-
na będzie również podgrzewana 
murawa. Jeżeli uda się skutecznie 
przekonać komisję licencyjną, 

że perspektywa budowy nowego 
stadionu jest realna, na jakiś czas 
może przejść wariant ze stadio-
nem zastępczym (tylko którym? 
– katowickiego GKS-u, czy Polo-
nii?!). Pozostanie jednak niewia-
doma, czy na uzyskanie licencji 
pozwoli sytuacja finansowa.

Na stadionie Ruchu Radzion-
ków (także na innych arenach, 
bo zdarzało mi się jeździć na 
wyjazdy „Cidrów”) przeżyłem 
wiele wspaniałych chwil. Jeże-
li jest taka potrzeba i mam ku 
temu możliwości, staram się 
pomóc klubowi. W ub. roku ko-
niecznych było wiele zabiegów 
związanych z uzyskaniem licen-
cji. Udało się m.in. dzięki dużej 
życzliwości prezydenta Byto-
mia. Moje „uczucie” do Ruchu 
nie jest bezkrytyczne – trudno 
mi bez irytacji słuchać trwające 
już chyba dwa lata zapowiedzi 
o tym, że zarejestrowanie spółki 
jest sprawą nieodległej przyszło-
ści... Choć podobno niektórym 
się to niezbyt podoba, Ruch 
pozostaje wizytówką Radzion-
kowa, jest pierwszym skoja-
rzeniem związanym z miastem. 
Pamiętam, gdy kilka lat temu 
przedstawiałem wiceministrowi 
spraw wewnętrznych i admini-
stracji burmistrza Radzionkowa –  
„O, Ruch Radzionków!” – po-
wiedział automatycznie, z wyraź-
ną sympatią minister.

Puenty tekstu nie będzie. Nie 
wiem, tak jak nie wie tego nikt, 
jaka przyszłość czeka Ruch. 
Mogę tylko wyrazić nadzieję, że 
pozostanie on ważnym graczem 
piłkarskich rozgrywek na szczeb-
lu centralnym.

Tomasz Głogowski
Jaka przyszłość 
Ruchu?

dem trafności – wychowania przez sport… Dlatego taki wybór musi być 
niezwłocznie podjęty przez władze naszego miasta. Oczywiście realiza-
cja budowy to proces złożony. Szkoda tylko straconych lat, szkoda, że 
obietnice wyborcze zostały tylko obietnicami, szkoda, że takiego wyboru 
nie dokonano ponad wszystkimi podziałami, szkoda także, iż przy takim 
wyborze nie skorzystano z palety różnych wariantów lokalizacji budowy 
i pozyskiwania środków na tę inwestycję upierając się przy jedynym słusz-
nym PPP. Ale jeszcze nic straconego. Zachęcam nasze władze do doko-
nania odważnego wyboru. Zbudujmy stadion w Radzionkowie dla jego 
mieszkańców i klubów sportowych, bo tak po ludzku na to zasługują 
i zapracowali sobie na to…
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27 marca została podpisana umowa z Klubem Sportowym „Ruch” Ra-
dzionków na promocję miasta poprzez sport. Umowa opiewa na kwotę 
120.000,00 zł. W ramach tej umowy logo miasta pojawi się na koszulkach 
zawodników, karnetach, biletach, plakatach oraz tablicy medialnej. Na sta-
dionie znajdować się będą banery reklamujące Radzionków. Reklama poja-
wi się także na okładce magazynu „Ciderland”. Kwota ta zostanie wypłaco-
na klubowi za okres od dnia podpisania umowy – 27 marca do 31 maja br.

xxx
Jeśli ktoś myśli, że ta kasa wyprowadzi klub z problemów, to się gru-

bo myli… Po świętach władze miasta spotkały się z działaczami klubu. 
Dyskutowano przez 3 godziny, podnoszono problem przetrwania klubu 
i potencjalnej budowy stadionu. Jak się okazuje, nie sfinalizowano na-
wet jeszcze notarialnie przejęcia terenów od Agencji Rynku Rolnego przy  

ul. Knosały, szuka się ewentualnego inwestora, ale już wiadomo, iż taki 
się nie znajdzie szybko. Jeśli stadion ma powstać to tylko własnymi środ-
kami miasta, ale po uprzednim zaciągnięciu kredytów. Dyskusyjne, może 
za pomocą środków zewnętrznych.

Tymczasem już w przyszłym sezonie Ruch nie będzie mógł grać na sta-
dionie na Stroszku – to także prawie pewne, może w Gliwicach, może 
Katowicach, a może w …Bytomiu.

cb
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W ostatnim czasie byłem słu-
chaczem wykładu pod pytającym 
tytułem – Czy demokracja bez 
wartości jest możliwa? Początko-
wo odpowiedź na to pytanie wy-
dawała się prosta. Ustrój demo-
kratyczny możliwy jest w każdych 
warunkach, przecież chodzi głów-
nie o to, aby była wyrażana wola 
większości. Wystarczą odpowied-
nie ustawy, które zagwarantują 
wolne wybory, swobodę podejmo-
wania decyzji i mamy demokrację.

W pewnym momencie wykła-
dowca zacytował prezydencką 
mowę noworoczną Vaclava Havla 
wygłoszoną 1 stycznia 1990 roku: 
„Drodzy obywatele, przez 40 lat 
słyszeliście w ten dzień z ust moich 
poprzedników na różne sposoby 
to samo: jak to nasz kraj kwitnie, 
ile milionów ton stali wyprodu-
kowaliśmy, jacy wszyscy jesteśmy 
szczęśliwi... Przypuszczam, że nie 
zaproponowaliście mojej osoby 
na to stanowisko, żebym i ja was 
okłamywał. Nasz kraj nie kwitnie. 
Wielki duchowy i twórczy potencjał 
naszych narodów nie jest wykorzy-

stywany w sposób sensowny. Różne 
gałęzie przemysłu produkują rze-
czy zbędne, gdy tymczasem brak 
nam wielu potrzebnych artykułów. 
Państwo, nazywające siebie pań-
stwem robotniczym, wykorzystuje 
robotników i ich poniża.

(...) Ale wszystko to [bałagan 
ekonomiczny] nie jest jeszcze naj-
ważniejsze. Najgorsze, że żyjemy 
w zniszczonym środowisku moral-
nym. Jesteśmy chorzy, bo przyzwy-
czailiśmy się, co innego mówić i co 
innego myśleć. Nauczyliśmy się, by 
w nic nie wierzyć, nie zauważać 
innych ludzi i troszczyć się wyłącz-
nie o siebie. Takie idee jak miłość, 
przyjaźń, współczucie, pokora 
czy przebaczenie straciły swoją 
głębię i kształt, i dla wielu z nas 
zaczęły oznaczać cechy psycholo-
giczne, bądź staromodne uczucia 
z zamierzchłych czasów, odrobinę 

śmieszne w erze komputerów i stat-
ków kosmicznych.”

Po wysłuchaniu tych słów po-
myślałem iluż to polityków w na-
szym kraju, w Polsce, zdobyło wła-
dzę okłamując swoich wyborców 
swymi nierealnymi obietnicami. 
Niestety bardzo często te osoby 
wybierane są na drugą i trzecią 
kadencję. Dlaczego tak się dzieje? 
Jedni mówią, że wyborcy bardzo 
często dają się omamić sprytnej 
i intensywnej kampanii wyborczej. 
Liczy się nie wiarygodność polity-
ka, jego wiedza tylko dobra rekla-
ma wizerunkowa, która sprawia, 
że nawet osoby bez wykształcenia 
i żadnych kwalifikacji moralnych 
mają duże szanse zostać posłem, 
senatorem czy też prezydentem 
miasta lub burmistrzem. Jakie jest 
pokłosie demokracji bez wartości? 
Można podać przykład z ostatnich 
tygodni tzw. „afery solnej”. Oka-
zało się, że przez ostatnie dziesięć 
lat w Polsce sprzedawano tzw. sól 
wypadową, która używana jest 
min. do odśnieżania dróg, jako 
sól spożywczą. Prawdopodob-
nie wielu z nas spożywało przez 
ostatnie lata sól wypadową, lecz 
zdaniem instytucji państwowych 
nic wielkiego się nie stało, bo jak 
stwierdził SANEPID sól wypado-
wa nadaje się do spożycia. Kto i ile 

zarobił na różnicy cen pomiędzy 
solą spożywczą a solą wypadową 
tego SANEPID i inne służby pań-
stwowe nie podały. Rzeczywiście 
przyglądając się tej aferze i wielu 
innym podobnym sprawom mamy 
poczucie, że żyjemy w zniszczonym 
środowisku moralnym i zaczynamy 
się zastanawiać czy takie wartości 
jak prawda, uczciwość, wiarygod-
ność, sprawiedliwość pochodzą 
z zamierzchłych czasów i wydają 
się śmieszne w erze komputerów 
i statków kosmicznych.

Po przemyśleniu okazuje się, 
zatem, że aby demokracja działała 
prawidłowo nie wystarczy ustano-
wienie odpowiedniego porządku 
prawnego konieczne są również 
kwalifikacje moralne uczestników 
ustroju demokratycznego. Jeże-
li tych kwalifikacji zabraknie to 
w wyniku demokratycznego gło-
sowania można stanowić np. nie-
sprawiedliwe prawo krzywdzące 
wiele osób. Ba, w demokracji moż-
na przegłosować, że nie obowiązu-
ją nas żadne normy moralne.

Demokracja wymaga prze-
konań i wartości a wolność bez 
fundamentów moralnych staje się 
anarchią i nieuchronnie prowadzi 
do totalitaryzmu.

Co zatem robić? Zastanówmy 
się…..

Józef Korpak

Demokracja

Druga edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej CIDERPLAS 
2012 dobiegła końca. W trwających 3 miesiące rozgrywkach bra-
ło udział 12 zespołów z naszego regionu. Spotkania były rozgry-
wane równocześnie na trzech boiskach i w każdej kolejce drużyna 
grała dwa mecze. Mecz pomiędzy drużynami Pronetbudu i Laso-
wic – spotkanie zasłużenie wygrała drużyna piekarsko-radzion-

kowska w składzie: Jarosław Gwóźdź, Piotr Gwóźdż, Jarosław 
Rojek, Stanisław Chudzik, Łukasz Niesporek, Bartłomiej Zga-
jewski, Kamil Banaś, Nikodem Wąs oraz bracia bliźniacy Łukasz 
i Wojciech Biadacz i tym samym jako jedyna niepokonana w całej 
edycji ligi wywalczyła Mistrzostwo Amatorskiej Ligi Siatkówki 
CIDERPLAS 2012.

Po bardzo dobrym meczu der-
bowym z katowickim GKs-em za-
kończonym zwycięstwem Cidrów 
2:1 do Radzionkowa przyjechał 
vice lider I ligi bydgoski Zawisza. 
Radzionkowianie rozegrali bardzo 
dobre spotkanie i pokonali Zawi-
szę Bydgoszcz 4:1. Kolejne bardzo 
dobre spotkanie w żółto – czar-
nych barwach rozegrał senegalski 
napastnik Idrissa Cissé, który dwu-
krotnie pokonał bramkarza gości 
Bojana Pejkowa. Drugim bohate-
rem tego spotkania był Łukasz Tu-
micz, który pojawił się na boisku 
w 79 minucie, a w końcówce me-
czu dwukrotnie wpisał się na listę 
strzelców. Honorowego gola dla 
Zawiszy zdobył urodzony w Ar-
menii Vahan Gevorgyan. Na tym 
wątku można by zakończyć dobre 
wieści na temat Ruchu.

W kolejnych trzech spotkaniach 
radzionkowianie zdobyli tylko je-
den punkt. Po zwycięstwie nad 
Zawiszą Bydgoszcz, podopieczni 
Artura Skowronka udali się do Pło-
cka gdzie ulegli broniącej się przed 
spadkiem do II ligi Wiśle. Piłkarze 
Ruchu dzielnie bronili się przez 82 

minuty, jednak właśnie w 82 minu-
cie Cidry zostały skarcone przez 
kolejno Brazylijczyka Mosarta 
oraz Łukasza Sekulskiego.

Okazją do rewanżu był wielko-
sobotnie spotkanie z mającą ekstra 
klasowe aspiracje Arką Gdynia. 
Radzionkowianie zagrali jednak 
najsłabszy mecz w tej rundzie ule-
gając gościom z nad morza 3:2. 
Gdynianie wygrali zasłużenie po 
bramkach Piotra Tomasika, Omara 
Jaruna i Bartosza Flisa. Pierwszą 
bramkę dla radzionkowian zdobył 
z rzutu wolnego wypożyczony 
z Zagłębia Lubin Krzysztof Da-
nielewicz, a kontaktowego gola na 
pięć minut przed końcem spotka-
nia zdobył Łukasz Tumicz. Poraż-
ka ta sprawiła, że piłkarze Ruchu 
w nienajlepszych nastrojach spę-
dzali święta Wielkiej Nocy.

W Radzionkowie szybko za-
pomniano o tym meczu, gdyż na 
pierwszy plan wysunęło się derbo-
we spotkanie z bytomską Polonią. 
Jesienią z przyczyn poza sporto-
wych, mecz ten rozegrano w przy 
ul. Olimpijskiej. Teraz nareszcie 
mecz udało się rozegrać na obiek-

cie przy ul. Narutowicza, jednak 
mogło go obejrzeć zaledwie 199 
osób. Ta sytuacja jest kompletną 
porażką władz klubu, gdyż mecz, 
na który kibice obu klubów czeka-
ją przez cały sezon koniec końców 
mogą obejrzeć tylko wybrani. Na 
boisku było 0:0, ale porażkę za-
notowały władze naszego miasta. 
I to sromotną – 3:0 – walkower – 
mianowicie derby z perspektywy 
stadionu oglądali: Prezydent Byto-
mia, zastępca prezydenta Bytomia 
oraz sekretarz miasta Bytomia, ich 
odpowiednicy z Radzionkowa na 
spotkaniu się nie pojawili.

xxx
Jeszcze gorzej wyglądają kwe-

stie około sportowe. Najpierw 
media obiegła informacja o bar-
dzo niewłaściwym zachowaniu się 
członka Zarządu Klubu Łukasza 
Mazura, który według Piłkarskiej 
Ligi Polskiej zarządzającej roz-
grywkami I ligi, dezorganizował 
prace PLP podczas jej obrad 
w Sękocinie. Przejawiało się to 
agresywną, pogardliwą, wulgarną 
i niechętną do wszelkich działań 
postawą. Niespełna trzy tygodnie 

po tym wydarzeniu Łukasz Mazur 
zrezygnował z funkcji członka Za-
rządu Klubu. Decyzję swą tłuma-
czył jednak nie konfliktem z PLP, 
a brakiem czasu na pełne poświę-
cenie się klubowi.

Kolejnym, na pewno ważniej-
szym problemem jest przyszłość 
klubu o blisko 93 – letniej trady-
cji. Władze miasta cały czas opóź-
niają decyzję o budowie stadionu 
piłkarskiego w Radzionkowie, 
który jest niezbędny do dalszego 
funkcjonowania klubu. Jeśli nie 
będzie jasnych deklaracji, a za 
nimi konkretnych czynów, to Ruch 
może nie otrzymać licencji na ko-
lejne sezony. Nie można ciągle 
żyć na zasadzie – jakoś to będzie, 
a ciągłe prowizorki i załatwianie 
problemów powierzchownie nie 
może trwać w nieskończoność. 
Potrzeba konkretnych decyzji 
i ruchów ze strony władz miasta 
i władz klubu, aby Ruch zajmo-
wał takie miejsce w Radzionkowie 
i w polskim futbolu na jakie sobie 
przez lata zasłużył.

Ważnym aspektem jest bieżą-
ce funkcjonowanie klubu. Ruch 
nie poradzi sobie bez konkretne-
go wsparcia ze strony miasta lub 
strategicznego sponsora, który 
udźwignie koszty funkcjonowania 
klubu na tak wysokim poziomie ja-
kim jest I liga.

Ruch Radzionków zasługuje 
na stadion w swoim mieście, Ruch 
Radzionków zasługuje na godne 
traktowanie, ba, nie tylko zasługu-
je, ale wręcz należy mu się to, za to 
co dla tego miasta zrobił i jak nie-
ustannie rozsławia Nasze miasto 
w całym kraju.

Adam Sznajder

KASA DLA RR

Bez zmian, a nawet gorzej
Jeżeli, ktoś myślał i miał nadzieje, że runda wiosenna piłkarskiej I ligi przynie-
sie w Radzionkowie jakiekolwiek zmiany na lepsze to srogo się pomylił. Sta-
dionu jak nie było tak nie ma i... Sponsora strategicznego jak nie było tak nie 
ma i... spółki akcyjnej, jak nie było tak nie ma… Ponadto mamy ciągłe zmiany 
w  zarządzie klubu, obecny stadion nadal nie spełnia wszystkich wymogów, 
aby były na nim rozgrywane mecze mające rangę imprezy masowej, a do tego 
wszystkiego Ruch ciągle gra w kratkę i dobre mecze przeplata fatalnymi. Za-
tem w Radzionkowie bez zmian? Nie, jest coraz gorzej, ale po kolei.

CIDERPLAS 2012 na finiszu

"MAG" s.j.
 

Przerób złomu, handel wyrobami hutniczymi, roboty ślusarskie, 
tokarskie i spawalnicze, wykonywanie zbrojeń, 

demontaż konstrukcji przemysłowych, złomowanie 
samochodów, roboty budowlane, usługi dla ludności. 

Zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

41-922 Radzionków, ul. Nieznanego Żołnierza 26a, 
tel. 32 289-04-53, fax 32 389-83-69   

REFERENDUM 
ZA MIEDZĄ

2 kwietnia, w katowickiej Delegaturze Krajowego Biura Wyborcze-
go w Katowicach złożono wniosek z wystarczającą ilością podpisów 
o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta By-
tomia i rady miejskiej.

Organizatorom referendum udało się zebrać w sumie prawie 40 tys. 
podpisów – 20 640 podpisów za odwołaniem prezydenta i 18 605 za 
odwołaniem rady miejskiej.

Aby odwołać Piotra Koja, do urn w Bytomiu będzie musiało pójść 
21 835 osób. Zmiana radnych wymaga 28 635 głosujących.

Argumenty za odwołaniem są liczne, m.in. likwidacja szkół, po-
datek deszczowy, bezrobocie ponad 20%, najdroższa woda w Polsce, 
wizerunek a nie konkrety…

xxx
Wniosek referendalny jest przejawem istnienia znamion demokracji 

w kraju coraz to bardziej zcentralizowanym.. Głos należy do mieszkań-
ców – wyborców. Referendum w Bytomiu pewnie zakończy się tak, jak 
w Łebie – nieważnością ze względu na frekwencję, i jak kiedyś w spra-
wie naszej samodzielności. Sama idea, i niektóre udane są jednak swoi-
stym „memento” dla tych władców miast i gmin, którzy stracili kontakt 
z lokalną rzeczywistością…                        bga
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wielkiej łaski, bo ochrzczona była 
przez późniejszego męczennika 
i kandydata na ołtarze. I tak sobie 
myślę, że ta łaska towarzyszy Kla-
rze od tamtej chwili chrztu, bo jest 
to osoba wyjątkowa. Minęło wiele 
lat… W rodzinie o. Ludwika na-
stępca Ludwik Kieras – jego sio-
strzeniec też poszedł śladami swe-
go wuja. Powołanie, które kształ-
towało się od młodych lat oraz być 
może imię Ludwik, zaprowadziło 
go do seminarium. Klara Kieras – 
matka prymicjanta zaprosiła Klarę 
i Jana Toborów na prymicje syna, 
a Klara Tobor, której pasją jest 
pisanie wierszy, ułożyła piękny 
wiersz dla prymicjanta. Pamięta 
go do dzisiaj.

Klara wspomina, że wzrastała 
w licznej i szczęśliwej rodzinie. 
„Mimo, że było nas dużo, nie od-
czuwaliśmy niedostatku. Ojciec – 
całkowity abstynent o pogodnym, 
charakterze czynił rodzinę bez-
pieczną i szczęśliwą. Rodzice mie-
li 19 wnuków a prawnuków trudno 
byłoby się doliczyć.

Franciszek Michalski
Franciszek to najstarszy brat 

ojca Klary Filipa oraz pradziadek 

Urszuli Blazy z domu Michalskiej, 
która podczas spotkania u pani 
Klary odwiedziła swoją krewną. 
Przekazała następną gałąź drzewa 
genealogicznego Michalskich, za 
co jestem jej bardzo wdzięczna.

Franciszek (ur. 1854) ożenił się 
z Krystyną Bujoczek. Z małżeń-
stwa narodziło się aż dziesięcioro 
dzieci: Czesław (ur.1882), Maria 
(ur.1885), Regina (ur.1887), Błażej 
(ur.1890), Julianna (ur.1892), Woj-
ciech (ur.1893), Walenty (ur.1897), 
Teodor (ur.1899), Józef (ur.1901), 
Paulina (ur.1902). Patrząc na taką 
gromadkę dzieci, można sobie wy-
obrazić, ile pracy musieli włożyć 
rodzice w trud wychowania. Po-
zostaje nic jak tylko wielki podziw 
i szacunek.

Dziadkiem Urszuli był Cze-
sław Michalski, który ożenił się 
z Marią z domu Niejodek. Ojciec 
Marii Jakub Niejodek był również 
kuzynem Agnieszki Michalskiej – 

mamy Klary. Józef, Marta, Hele-
na, Szymon, Agnieszka i Jakub to 
dzieci Czesława i Marii.

Najstarszy Józef ożenił się 
z Agnieszką Cyl, ich dzieci to Ur-
szula i Marian. Urszula poślubiła 

Kazimierza Blazy. Doczekali się 
dzieci Ewy i Janusza, zaś Ma-
rian ożenił się z Marią Zając. Ich 
dzieci to Aleksandra, Adam i Ag-
nieszka.

Marta wyszła za mąż za 
wdowca Franciszka Sobkowiaka 
z trójką dzieci: Lucjanem, Anie-
lą i Walentym. Swoich dzieci nie 
miała. Mieszkańcom Radzionko-
wa znany jest z pewnością mgr inż. 
Lucjan Sobkowiak, syn jej męża, 
który jest autorem wielu patentów 
naukowych. Pan Sobkowiak znany 
jest również w wielu krajach euro-
pejskich przez swoje wynalazki. 
To duma Radzionkowa.

Helena wyszła za mąż za Józe-
fa Cyl. W małżeństwie urodziło się 
troje dzieci: Kazimierz, Małgorza-
ta i Natalia.

Agnieszka wyszła za mąż za 
Mikołaja Kowalskiego. Ich dzieci 
to Stefania, Bronisława i Janina. 
Stefania wyszła za mąż za Józe-

fa Gargaś. Ich dzieci to Tadeusz 
i Bogdan, Bronisława wyszła za 
mąż za Andrzeja Burka. Mieli 
dwie córki Dominikę i Danutę. 
Janina poślubiła Jana Adamczyka. 
W małżeństwie przyszła na świat 
Katarzyna, Marcin i Daniel.

Szymon ożenił się z Sabiną 
Hajda. Mieli syna Adama i dwie 
córki Ludwine i Joanne. Jakub po-
ślubił Stefanię Markusik, małżon-
kowie mieli trójkę dzieci Elżbietę, 
Czesława i Joannę.

Dom rodzinny Michalskich 
znajdował się na dawnym Placu 
Kościuszki – dziś ulica Śród-
miejska.

A to ciekawe…
W naszej miejscowości krąży 

żartobliwe powiedzenie, że lu-
dzie z Radzionkowa byli pierwsi 
na Księżycu i w tym podobnych 
miejscach. W tym momencie nie 
posłużę się żartem ale faktem. 
Udajmy się w naszej wyobraź-
ni do Czańca, wsi położonej na 
prawym brzegu Soły u podnóża 
Palenicy, Bukowskiego Gronia 
i Złotej Górki. Właśnie z Czańca 
wywodzili się pradziadkowie Ka-
rola Wojtyły, o czym często wspo-
minał jako papież. Mieszka tam 
prawnuk Czesława Michalskiego 
Tadeusz Gargaś – syn Stefanii 
– córki Agnieszki i Mikołaja Ko-
walskich, który ożenił się z Marią 
Pawicą, która jest… bliską krewną 
błogosławionego Jana Pawła II ze 
strony matki Marii z domu Woj-
tyła. Swój dom wybudowali na 
miejscu, gdzie ongiś mieszkał pra-
dziadek papieża. Pozwolę sobie na 
przedstawienie drzewa genealo-
gicznego tej linii, które dostarczy-
ła mi Maria Gargaś. Mianowicie 
dziadek papieża Maciej miał brata 

Pawła. Synem Macieja był Karol 
Wojtyła – ojciec papieża, zaś sy-
nem Pawła był Franciszek-ojciec 
Marii (ostatniej córki) – matki Ma-
rii Gargaś. (matka i córka noszą to 
samo imię). Maria Pawica z domu 
Wojtyła – teściowa Tadeusza jest 
kuzynką papieża lub inaczej, jak 
się mówi w Polsce centralnej 
siostrą stryjeczną Jana Pawła II. 
To bardzo bliskie pokrewieństwo 
zdziwi z pewnością wielu człon-
ków rodziny Michalskich, bowiem 
mogą nie znać tej historii. Marię 
poznałam jeszcze w czasie narze-
czeństwa z Tadeuszem. Już wtedy 
odczułam, że to niezwykła para. 
Potem byli moimi gośćmi razem 
ze swymi uroczymi córeczkami 
Moniką i Joanną. W następnych 
latach spotykaliśmy się tylko na 
pogrzebach. Gargasowie przeżyli 
straszną tragedię, gdy po krótkiej 
chorobie zmarła ich córka Monika 
w wieku 17 lat. Córka Joanna z ro-
dziną osiedliła się w Krakowie.

Gargasowie uczestniczyli 
w ostatniej drodze papieża przed 
siedmioma laty.

Resume…
Pisząc część historii starego 

rodu radzionkowskiego o ponad 
200 letniej tradycji widzę, jak 
Michalscy wpisali się w nasze 
miasto. To rodziny przeważnie 
wielodzietne. Aby opisać histo-
rię rodu Michalskich trzeba by 
było poświęcić jej jeszcze wiele 
stron. To, co opisałam to tylko 
kilka rozgałęzień wielkiego drze-
wa, dwustuletniego dębu. Wielu 
z Michalskich i ich potomków już 
nie żyje. Gdy popatrzę na sąsiedni 
dom zbudowany przez potomków 
Michalskich nie ma w nim już 
nikogo. A tętniło w nim życie. Ci 

www.rtsk.pl – pokazujemy Radzionków takim jakim jest!

Podczas wizytacji bp Teofila Bromboszcza. Obok biskupa ks. dr Józef Knosała

Agnieszka Michalska w dniu 80 urodzin w otoczeniu rodziny - dzieci i wnuków

Gdy sięgnę pamięcią wstecz, 
w mojej wyobraźni pojawia się 
wiele osób, noszących nazwisko 
Michalski. Mieszkałam w sąsiedz-
twie nieżyjących już sióstr Ag-
nieszki Kowalskiej i Heleny Cyl 
z Michalskich, znałam ich braci 
Szymona, Jakuba i Józefa Michal-
skiego, siostrę Martę Sobkowiak 
wraz z rodzinami. Z żoną Szymo-
na, Sabiną Michalską spotykałam 
się w Bibliotece Miejskiej, wszak 
była znaną i lubianą bibliotekarką. 
Wiedziałam, że do rodziny Mi-
chalskich należy pani Klara Tobor 
z domu Michalska (ostatni z opisa-
nych rodów), pani Urszula Blazy 
z domu Michalska, Stefania Pa-
ruzel z domu Michalska, Monika 
Górniak z domu Michalska i wiele 
innych osób znanych mi osobi-
ście i z widzenia. Michalscy… 
W Polsce notuje się 26 186 ludzi 
noszących to nazwisko o czysto 
polskim brzmieniu w 376 powia-
tach i miastach ludzi (Internet). 
Jaka jest historia rodu Michalskich 
z Radzionkowa opowie mi Klara 
Tobor z domu Michalski, która 
wspomnienia o swoich potomkach 
ma głęboko w sercu i w pamięci 
tak świeże, że bez problemu potra-
fi je odtworzyć i podzielić się nimi 
ze mną i z czytelnikami „Radzion-
kowskich rodów”. I ja pozwolę 
sobie też coś dopowiedzieć o opi-
sywanym rodzie.

W opisie rodu pojawią się dwie 
wyjątkowe postacie o. Ludwik 
Wrodarczyk OMI oraz…bł. Jan 
Paweł II. Co łączy te osoby z ro-
dem Michalskich, znajdą czytelni-
cy w opisie rodu.

Z Małopolski do Radzionkowa
Michalscy – jak wspomina Kla-

ra – przybyli do Radzionkowa aż 
200 lat temu z Małopolski, z okolic 
Ojcowa, gdzie w tamtych czasach 
panowała bieda wskutek braku 
rozwoju przemysłu. Na Śląsku po-
wstawały szyby kopalniane, które 
były początkiem rozwoju przemy-
słu węglowego i wielu ludzi z róż-
nych okolic Polski osiedlało się na 
terenach Śląska. Tak więc Szymon 
Michalski (ur. w 1805 roku) oraz 
jego brat przybyli do Radzionkowa 
i podjęli pracę na kopalni. Szy-
mon ożenił się z Marianną Mateją 
(ur. 1810) Mieli syna Walentego 

(1830), który ożenił się z Józefą 
z domu Golus. Z małżeństwa na-
rodziły się dzieci: Franciszek, Jan, 
Wincenty, Elżbieta, Kunegunda 
i Filip.

Dziadek Klary – Walenty był 
rolnikiem, jak większość męż-
czyzn w tamtych czasach. Miał 
gospodarstwo i poza pracą na roli 
pracował na kopalni. Wówczas 
prawie każdy rolnik podejmował 
pracę na kopalni.

Filip i Agnieszka z domu 
Masłoń

Najmłodszy syn Walentego Fi-
lip ożenił się z Agnieszką z domu 
Masłoń. Małżeństwo wychowało 
aż dziewięcioro dzieci: Wiktor, 
Helena, Gertruda, Anna, Ludwik, 
Ryszard, Konrad, Karol i Klara. 
Karol i Klara byli bliźniakami. 
Z dziewięciorga rodzeństwa żyje 
tylko Klara. Pozostali zmarli lecz 
trzeba nadmienić, iż cieszyli się 
długimi latami życia. Ojciec Kla-
ry był również rolnikiem. Ciężko 
pracował, aby utrzymać liczną ro-
dzinę. Oprócz drogi na pole miał 
jeszcze jedną drogę, drogę do 
kościoła parafialnego. Był czło-
wiekiem religijnym i służył Koś-
ciołowi. Zawsze reprezentował 
rolników w stroju regionalnym 
– rolniczym (załączone zdjęcie), 
sprawował warty z okazji różnych 
uroczystości kościelnych. Strój ślą-
skiego rolnika był jego ulubionym 
okryciem. Jakim był człowiekiem? 
Jego córka Klara po dziś dzień 
z dumą przechowuje w pamięci 
wspomnienie o ojcu, który nie znał 
smaku alkoholu, przez całe życie 
stronił od niego i wręcz go niena-
widził. Z natury był człowiekiem 
bardzo wesołym, towarzyskim 
i zabawnym, dlatego zapraszano 
go chętnie na wesela w charakte-
rze starosty nawet u obcych ludzi. 
Oprócz pracy na roli pracował na 
kopalni „Nowy Dwór”. Była to 
kopalnia, na której pracowali prze-
ważnie rolnicy, aby wyrobić sobie 
emeryturę, bo z pracy na polu eme-
rytury nie było.

Matka Klary Agnieszka wy-
chowywała gromadkę dzieci i pra-
cowała w polu. Klara wspomina 
mamę z łezką w oku i szacunkiem. 
„Mama miała chyba dwadzieścia 
rąk, taka była pracowita” – wspo-

mina Klara. Wcześnie została sie-
rotą, bo w wieku 6 lat i była zmu-
szona wykonywać wszystkie prace 
domowe. Jej ojciec się nie ożenił 
powtórnie i z ojcowską miłością 
wychowywał trójkę dzieci. W go-
spodarstwie Michalskich hodowa-
no krowy, jak we wszystkich ów-
czesnych gospodarstwach. Dzień, 
kiedy się ocieliła krowa był wiel-
kim świętem w rodzinie. Wszyscy 
się cieszyli jak z narodzin dziecka. 
Dzieci z radością przytulały i gła-
skały małe cielątka.

Czasy wojenne…
Dwóch synów Filipa: Ludwik 

i Ryszard oraz zięć Antoni byli 

w wojsku niemieckim na froncie 
zachodnim. Podczas desantu An-
glii w Bretanii wszyscy trzej dosta-
li się do niewoli angielskiej w An-
glii i tam zostali wcieleni do woj-
ska polskiego, do Armii Gen. An-
dersa. Mężczyźni przeżyli wojnę 
i po powrocie do Polski zatrudnili 
się na kopalni. Syn Ludwik zginął 
na dole w wieku 27 lat – 2 miesią-

ce przed swoim ślubem. Najstarszy 
zaś syn Wiktor został wywieziony 
do Donbasu, ale szczęśliwie wrócił 
do domu i dożył 84 lat. Dwa dni 
przed śmiercią został pradziad-
kiem. Tę wiadomość przyjął ze 
łzami w oczach.

Klara i Karol – ochrzczeni 
przez…o. Ludwika Wrodarczy-
ka OMI

Agnieszka Michalska – mama 
Klary była krewną matki Sługi 
Bożego o. Ludwika Wrodarczy-
ka OMI. Matka Ludwika Justyna 
była bowiem kuzynką dziadka 
Klary. Różnica wiekowa Ag-
nieszki i Justyny była niewielka. 
Z opowiadań mamy Klara pamięta 
jedno szczególne wspomnienie. 
Będąc w ciąży z bliźniakami (Kla-
rą i Karolem) oczekiwała również 
prymicji Ludwika, która miała się 
wkrótce odbyć. Byli na nie zapro-
szeni razem z mężem Filipem. Ze 

względu na poród, który miał na-
stąpić lada moment, niestety nie 
mogli w nich uczestniczyć. Ks. 
Ludwik obiecał, że jak się urodzi 
dziecko będzie je chrzcił. Uro-
dziły się bliźniaki, które zostały 
ochrzczone przez neoprezbitera 
o. Ludwika dziesięć dni po prymi-
cjach 23 czerwca 1933 roku. Gdy 
młody kapłan odwiedził dzieci 

w domu Michalskich, przyniósł 
na pamiątkę obrazek w ramce 
z Aniołem Stróżem. Klara i Karol 
byli bodaj jedynymi dziećmi, któ-
re ochrzcił o. Ludwik Wrodarczyk 
w Wojciechowej parafii. Karol już 
nie żyje. Klara pozostała więc je-
dyną osoba, która dostąpiła tak 

Radzionkowskie rody

MICHALSCY
„TAK SZYBKO PRZEMIJAJĄ POKOLENIA I WYJĄTKOWI
LUDZIE, ŚPIESZMY UCHWYCIĆ PAMIĘĆ O NICH…”

Rodzina Filipa i Agnieszki Michalskich i ich dziewięcioro dzieci

Matka Marii Gargaś u Papieża
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zaś, którzy pozostali z wielkim 
szacunkiem wspominają swoich 
przodków i ich niezapomniane 
przymioty. Sama należę do tych 
osób. Byłam szczególnie zwią-
zana jako sąsiadka z Agnieszką 
Kowalską z domu Michalską i jej 
rodziną. Nasze rodziny były za-
przyjaźnione. Niestety zmarły 
nawet jej dwie córki i w młodym 
wieku; nieodżałowana Bronisława 
Burek (60 lat) i Janina Adamczyk 
(40 lat) a także syn Janiny Marcin 
w wieku 26 lat. Miło wspomnę też 
jej siostrę Helenę, która dożyła sę-
dziwych lat i reprezentowała ród 
Michalskich jako seniorka rodu. 
W ostatnich latach jej życia często 
gawędziłam z nią na jej ulubionej 
„altanie”. To piękne wspomnienia 
o ludziach, których życie skoń-
czyło się, bo tak już w życiu jest. 
Zostały zdjęcia z ich uśmiechem 
czy powagą, które pozwalają prze-
trwać wspomnieniom.

U Klary i Jana Toborów
Cieszę się, że dotarłam do 

domu Klary z Michalskich i męża 
Jana. Nie sposób było nie skorzy-
stać z opowieści Klary, aby opisać 
kolejny zacny radzionkowski ród. 
To kawał czasu i kawał historii. To 
godne pochwały, iż mąż pani Kla-
ry Jan tak skrzętnie tworzy drzewo 
genealogiczne rodu, by historia nie 

tylko swojego pochodzenia, ale 
i pochodzenia żony pozostała nie 
tylko opisana ale także w wersji 
„nowoczesnej” – elektronicznej. 
O to dba pan Jan i dzięki swoim 
potomkom archiwizuje fakty, jako 
historyk z zamiłowania. To budu-
jące i zachęcające do czynienia 
podobnie.

Wyrażam wdzięczność…
Po raz pierwszy opisałam po ko-

lei historię rodu męża i żony. Nie-
bawem małżonkowie będą obcho-
dzić 55 lecie pożycia małżeńskiego 
i owe historie będą wspaniałym 
prezentem na ich wielkie święto. 
Będą mogli wracać do wspomnień 
i odkrywać nowe, jednocześnie 
dopisując dalsze losy. Już się tak 

zdarzyło, że po napisaniu histo-
rii pewnego rodu młody potomek 
z jeszcze większą pasją zaczął szu-
kać dalszych korzeni i pamiątek 
rodzinnych, wręcz zaraził się ową 
pasją. Takich pasjonatów potrze-
ba, by piękne wspomnienia i opo-
wieści zobaczyły światło dzienne 
i przetrwały.

Byłoby wielkim nietaktem, 
gdybym nie podziękowała za miłą 
gościnę u pani Klary i jej męża i po-
dzielenie się swoimi wspomnienia-
mi. To były ciekawe spotkania, 
ponieważ zarówno Jan jak i Klara 
byli przygotowani do rozmowy. 
Podziwiam ich wiedzę w tej dzie-
dzinie, która płynie z chęci zosta-
wienia po sobie trwałych pamiątek 

dla następnych pokoleń ich rodów. 
Opis rodu Michalskich został spo-
rządzony w czasie przed i po wiel-
kanocnym. Mogłam odczuć u nich 
wspaniałą atmosferę świąt i panu-
jące zwyczaje. Za gościnność i ot-
warte i szczere serce bardzo Wam 
dziękuję. Przemiłym wnuczkom 
Jagodzie i Matyldzie dziękuję za 
pięknie recytowane wierszyki i za-
śpiewane piosenki i … uśmiech na 
twarzy.

Maria Kielar-Czapla
Postscriptum

Odsyłam czytelników do rodu 
Toborów (Głos Radzionkowski 
(m-c marzec 2012), aby dopełnić 
wiedzę o dwóch rodach męża Jana 
i żony Klary).

Oktawia Maria (Pawica) Gargaś z meżem Tadeuszem i wnukiem Erykiem

OKAZJA!
Sprzedam nieruchomość 0,6 ha, 5 działek, 
w tym dom całoroczny – południowa Opol-

szczyzna – blisko góry (narty), jeziora (plaże)
tel. 606 659 836

Drewno opałowe i kominkowe

sosna 160, brzoza 190
tel. 343 578 350, 505 362 561




