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3 MAJA I III POWSTANIE ŚLĄSKIE…

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja oraz równie u nas
czczonej kolejnej rocznicy wybuchu III Powstania
Śląskiego rozpoczęły się
w kościele pw. św. Wojciecha Mszą Święta w intencji
Ojczyzny. Potem o godzinie
11:30 na placu Letochów na
terenie Forum Miejskiego
rozpoczęły się uroczystości
pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.

Radni RTSK i ich sprzymierzeńcy głosowali przeciw podwyżce i trybowi jej wprowadzenia, co w debacie sesyjnej można
zobaczyć. 8 radnych Inicjatywy oczywiście było –za, jeden niezależny radny wstrzymał się od głosu.

ZA ŚMIECI JAK ZBOŻE,
I TO W ZŁYCH KLIMATACH

Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy w świątecznym numerze naszej gazety, ceny wywozu śmieci wzrosły. To nie było tajemnicą.
O ile, mniej więcej o 20 procent – szczegóły znajdują się na str. 10,
zachęcamy do lektury. I właściwie można by na tym skończyć, no
cóż prawie wszędzie ceny poszły do góry, ale nie do końca. Generalnie, wszystko wskazuje na to, iż umowa z Remondisem może
być dla nas niekorzystna. Nie wykorzystano wedle nas wszystkich
możliwości… Tu już nie tylko chodzi o samą stawkę za odbiór nieczystości, acz brak w tej materii wiedzy – rzetelnego wyliczenia
faktycznych kosztów, wiceburmistrz Skibiński twierdzi, iż walczył jak lew o jak najniższą. Ale czy dowodem tej walki jest zapis
w umowie mówiący o tym, iż wspomniana firma może co kwartał

zmieniać stawki za odbiór, w domyśle, nikt chyba nie ma wątpliwości, iż raczej w górę niż w dół… red.
Czytaj na str. 9

Podczas VII sesji Rady Miasta Radzionków wręczono

Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta

Za działalność w zakresie pracy dla dobra wspólnoty samorządowej uhonorowani zostali:
Stanisław Matonia, członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Radzionkowie. Aktywnie
wspiera organizowane w parafii pielgrzymki rowerowe oraz projekty tj. CiderFest czy Dary
Świątecznego Stołu. Społeczny opiekun szlaku św. Jakuba na terenie Radzionkowa i Piekar Śląskich. oraz Ireneusz Musialik, członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Radzionkowie.
Inicjator wielu projektów organizowanych przy parafii pw. św. Wojciecha, m.in. pielgrzymek
rowerowych czy Rowerowej Drogi Krzyżowej.
Za działalność promocyjną miasta na terenie całej Polski nagrodę otrzymał Piotr Mankiewicz, założyciel i właściciel pierwszego w Polsce Muzeum Chleba (obecnie Muzeum
Chleba, Szkoły i Ciekawostek). Dba
o tradycje piekarnicze, tak żywe
w naszym mieście oraz o kultywowanie lokalnych zwyczajów. Dzięki
muzeum, Radzionków odwiedza
rocznie ok 40.000 turystów. a za działalność sportową i społeczną Henryk
Sobala, prezes Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Ruch Radzionków”, którego członkowie osiągają bardzo wysokie
wyniki sportowe. Współtwórca Szkoły Mistrzostwa Sportowego działającej
w Radzionkowie.
Serdeczne gratulacje!

Developer i Recykling Sp. z o.o.
„OBYWATEL IT”

Developer i Recykling Sp. z o.o. 41-808 Zabrze, ul. Młodego Górnika 2d,
tel. 032 376 16 10, 608 504 716
NIP: 648-23-66-960 REGON: 276980869 KRS: 0000037155
Kapitał zakładowy 415 000 zł: Sad Rejonowy w Gliwicach
www.developer-recykling.pl
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Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Obywatel IT”. Szkolenia te adresowane są do osób powyżej 25
roku życia. Zapisy na stronie www.cyfrowyradzionkow.pl, szczegółowe informacje na plakacie.
Zajęcia odbywają się już w Szkole Podstawowej nr 1 i trwać będą do lipca br.
Jedno szkolenie trwa 3 dni po 4 godziny.
Zajęcia w dni robocze:
22,23,24 Maj – 08:00-12:00 – Kultura w Sieci
22,23,24 Maj – 12:00-16:00 – Działam w Sieciach Społecznościowych
28,29,30 Maj – 08:00-12:00 – Tworzę Własną Stronę Internetową
28,29,30 Maj – 12:00-16:00 – Moje Finanse i Transakcje w Sieci
04,05,06 Czerwiec – 08:00-12:00 – Działam w Sieciach Społecznościowych
04,05,06 Czerwiec – 12:00-16:00 – Kultura w Sieci
11,12,13 Czerwiec – 08:00-12:00 – Moje Finanse i Transakcje w Sieci
11,12,13 Czerwiec – 12:00-16:00 – Mój Biznes w Sieci
17,18,19 Czerwiec – 08:00-12:00 – Działam w Sieciach Społecznościowych
17,18,19 Czerwiec – 12:00-16:00 – Kultura w Sieci
25,26,27 Czerwiec – 08:00-12:00 – Moje Finanse i Transakcje w Sieci
25,26,27 Czerwiec – 12:00-16:00 – Rolnik w Sieci
Zajęcia w soboty:
,25 Maj – 08:00-12:00 – Rodzic w Internecie
25 Maj – 12:00-16:00 – Mój Biznes w Sieci
01,08,15 Czerwiec – 08:00-12:00 – Tworzę Własną Stronę Internetową
01,08,15 Czerwiec – 12:00-16:00 – Rodzic w Internecie
22,29,06 Czerwiec/Lipiec – 08:00-12:00 – Mój Biznes w Sieci
22,29,06 Czerwiec/Lipiec – 12:00-16:00 – Tworzę Własną Stronę
Internetową
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RYNEK, A RACZEJ PLAC MIEJSKI Z MUSZLĄ, ZWANĄ SCENĄ…

Na terenie po byłym PGR-ze trwają niemrawe prace nad Eko-rynkiem. Ma tam powstać przestrzeń z zielenią miejską, ławkami i innymi elementami małej infrastruktury, a także z scena
z widownią, co pokazuje publikowana obok wizualizacja.
Inwestycja ma być finansowana ze środków
unijnych więc jej rozpoczęcie faktycznych prac
jest uzależnione od terminu przyznania pieniędzy. Kiedy? Może za miesiąc, może za trzy? Wtedy dopiero ogłosi się przetarg na projekt i budowę Eko-rynku.
Aktualnie prowadzone są więc roboty przygotowawcze związane z budową kanalizacji deszczowej i nowym ukształtowaniem terenu oraz
prowadzone są przygotowania do budowy sceny.
Płyta rynku ma być gotowa do końca kwietnia
2020 roku, a tam m.in.: plac miejski, estrada wraz
ze strefami zieleni dekoracyjnej, mała architektura – ławki, kosze, rzeźby – postaci nawiązujące do
tradycji Radzionkowa, stojaki na rowery, karmnik
dla ptaków(?), scena, maszty flagowe, alejki pieszo-rowerowych, lampy, monitoring…

Radzionkowski
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Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz równie u nas czczonej
kolejnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego rozpoczęły się w kościele pw. św. Wojciecha Mszą Święta w intencji Ojczyzny. Potem o godzinie 11:30 na placu Letochów na terenie
Forum Miejskiego rozpoczęły się uroczystości pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.
Przemówił burmistrz miasta Gabriel Tobor, występ słowno – muzyczny
przedstawili uczniowie SP nr 2, uroczyście wciągnięto flagę państwową na
maszt, koncert dała Parafialna Orkiestra Dęta pod batutą Leszka Pnioka;
delegacje przybyłych na uroczystość przedstawicieli instytucji, organizacji
pozarządowych, grup zawodowych, służb mundurowych, młodzieży złożyły pod Pomnikiem wieńce i kwiaty. Uroczystości zorganizowano przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Żołnierzy Radiotechników RADAR oraz
17 Radzionkowską Drużyną Piechoty Zmechanizowanej.

wadzenie konstytucji wywołało jednak zdecydowaną reakcję carycy Katarzyny II, która z częścią magnaterii zawiązała w Targowicy konfederację,
na której uznano Konstytucję 3 maja za symbol zdrady narodowej. Doprowadziło to do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku… Paradoksalnie więc, w pewnym uproszczeniu można rzec, iż intencje były szczere,
przyspieszyły jednak polityczną klęskę Polski…
xxx

głosi komunikat. Lepiej późno niż wcale, to efekt, jak przypuszczamy naszych krytycznych tekstów na temat niezabezpieczenia terenów budowy,
których inwestorem jest miasto – głównie dotyczy to budowy plant w Rojcy.
Apele nic tu nie dadzą! Nadal nie ma płotu okalającego teren budowy przy
ul. Knosały, a tylko plastikowe taśmy. Popatrzcie budowlańcy i nadzorcy budowy ze strony urzędu na okoliczne place budów. Np. przy ul. Sikorskiego,
gdzie buduje się McDonald`s czy po drugiej stronie – przy ul. Strzelców Bytomskich przy budowie centrum handlowego. A u nas, sorry, wiocha… red.
PS A jednak, w połowie miesiąca przystąpiono do stawiania płotu, gdy
stanie – zamkniemy temat..

xxx
Teren zakupiono 10 lat za 3,6 mln zł z myślą o przeznaczeniu go na
przyszłe funkcjonalne centrum Radzionkowa. Obszar ten został podzielony na dwie strefy zagospodarowania. Na pierwszej powstanie wspominany Eko-Rynek, na drugiej właściwy Rynek. Końcowym efektem
realizacji projektu będzie rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru o pow.
1,6 ha. Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 6,5 mln zł. W znacznej
części (85%) ma zostać sfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w 10% z budżetu państwa.
Termin oddania do użytku – koniec kwietnia 2020 r. W sumie to inwestycja
za 10 milionów złotych, największa inwestycja od 15 lat…
xxx
Nadal mamy wątpliwości: Eko-Rynek, czyli teren zielony w sercu miasta powstanie, to najmniejszy problem. Ale Rynek, w pojęciu urbanistycznym, zabudowany, miał tam także powstać nowy ratusz – w to już będziemy nadal wątpić. Do tego trzeba zewnętrznych inwestorów, budżet miasta
tego nie udźwignie, czy się tacy znajdą? Czy szuka się ich aktywnie? Na
razie nie widać, nic nam nie wiadomo… Jeśli nie, to pozostanie najdroższy
park w Polsce, przynajmniej w gminie do 20 tysięcy mieszkańców…
xxx
Czytamy na stronie internetowej miasta: „Przypominamy, że jest to teren budowy, na który jest wstęp wzbroniony. Prosimy zatem, ze względów
bezpieczeństwa, o bezwzględne przestrzeganie powyższego zakazu.” – tak
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PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY
ZGINĘLI NA WSCHODZIE…

30 kwietnia w radzionkowskim Ratuszu odsłonięto imienne tablice poświęcone osobom związanym z Radzionkowem, które oddały
swoje życie na tzw. „Golgocie Wschodu”.
Odsłonięte dzisiaj tablice uzupełniają tablicę odsłoniętą uroczyście 13
kwietnia 2000 roku.

WYDAWCA:
Radzionkowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
ul. Zwiadowców 16, 41-922 Radzionków
Redaguje zespół, red. nacz. Grzegorz Bylica

DRUK:
Mikopol Radzionków, www.mikopol.com.pl
Dział łączności z czytelnikami: 507 437 036
Dział reklam i ogłoszeń: 507 437 036
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
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xxx
Konstytucji 3 maja w 1791 roku, była tą pierwszą w Europie realną,
bowiem nieco wcześniej powstała korsykańska – choć Korsyka państwowości nie uzyskała, i drugą na świecie ustawą regulującą ustrój prawny
państwa. Konstytucja została uchwalona w celu uregulowania ustroju
prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przywódcy stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim wykorzystali
zbliżające się święta wielkanocne do zwołania Sejmu, który przegłosował ustawę przy obecności zaledwie 1/3 posłów. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie spisana konstytucja. Ustawa zmieniła ustrój

państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego
zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa
nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy
na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Z uchwaleniem Konstytucji 3 maja wiązały się nadzieje na umocnienie Polski na arenie międzynarodowej, ustawa dawała też szansę na przeprowadzenie koniecznych
reform ustrojowych. Konstytucja miała także gwarantować niezależność
polityczną od zagrażających Polsce sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii. Wpro-
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W odróżnieniu od III Powstania Śląskiego, bowiem jego przebieg
miał pozytywne dla Polski i uczestników zrywu konsekwencje. Jakżeż
często i bezrefleksyjnie powtarza się publicznie, iż jedynym zwycięskim naszym zrywem było Powstanie Wielkopolskie…
Właściwe działania bojowe rozpoczęły się 3 maja 1921 roku o godz. 3.00.
Powstanie związane było z niepomyślnym wynikiem plebiscytu i zamiarem
państw Koalicji (głównie Wielkiej Brytanii i Włoch) przyznania Niemcom
całego okręgu przemysłowego. 2/3 V 1921 W. Korfanty wydał Manifest do
Ludu Górnego Śląska, w którym zrzekł się funkcji komisarza plebiscytowego (Polski Komisariat Plebiscytowy) i obwołał dyktatorem powstania.

W ciężkich, krwawych walkach poległo prawie 1,5 tys. powstańców. Po początkowych sukcesach, od 21 maja do 5 czerwca powstańcy odpierali kontrofensywę niemiecką. W wyniku zaciętych walk, szczególnie w rejonie Góry
Świętej Anny (21-27 maja i 4-6 czerwca), niemieckie natarcie zostało powstrzymane. 25 czerwca podpisano porozumienie o wyznaczeniu linii demarkacyjnej, zaprzestaniu walk i wycofaniu sił niemieckich i powstańczych
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Europejskie RTSK
Trudno przecenić wkład Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno
– Kulturalnego w propagowaniu w naszej gminie tematyki europejskiej.
Począwszy od kampanii przed referendum ogólnokrajowym w sprawie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego,
tzw. referendum akcesyjnego, w dniach – 7 i 8 czerwca 2003, aż do 1 maja
2004 roku – wstąpienia Polski do Unii.
Sztandarową naszą imprezą był festyn „Dobry Lot Europo” organizowany we współpracy z radzionkowskimi hodowcami gołębi pocztowych.
Były to wielotysięczne spotkania ludzi, nie tylko z Radzionkowa, podczas
których – przy okazji – prezentowaliśmy europejską tematykę. Bywali
u nas konsulowie generalni i honorowi państw unijnych, potem już europosłowie m.in. prof. Genowefa Grabowska, premier Jerzy Buzek, którego
notabene spotkaliśmy na radzionkowskim targu 11 maja, Jan Olbrycht…
rtsk

BILANS NASZEGO
UCZESTNICTWA W UNII
EUROPEJSKIEJ – TAKŻE
W RADZIONKOWIE

Minęła piętnasta rocznica wejścia Polski do Unii
Europejskiej., a tymczasem znajdujemy się tuż
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Bilans naszych związków od strony materialnej jest
oczywisty, na wejściu do Unii w 2004 roku skorzystaliśmy, jak żadne z nowoprzyjętych państw…

Od początku wejścia Polski do Unii Europejskiej do Polski napłynęło
163,6 mld euro.
Ministerstwo Finansów informuje, że z unijnej kasy najwięcej
środków pochodziło z „polityki spójności” -103 mld euro mającej na
celu wyrównywanie różnic między krajami unijnymi.
W ciągu 15 lat uczestnictwa w Unii Polska zrealizowała ponad 200 tys.
inwestycji o wartości 675 mld zł.
Jednocześnie od 2004 roku do końca 2018 roku do wspólnego budżetu Polska wpłaciła 53 mld euro, natomiast otrzymała 107,4 mld euro
– reszta to nakłady na rolnictwo.
Najwięcej, bo ok. 36 proc. udział w wykorzystaniu dofinansowania
z UE miały projekty infrastrukturalne, takie, jak drogi, wiadukty, czy
koleje. Od wejścia Polski do UE powstało w Polsce ok. 15,5 tys. km dróg
i autostrad i prawie 4,5 tys. nowych oraz zmodernizowanych linii kolejowych.
Spore sumy powędrowały również do polskich przedsiębiorców. Od
2004 roku zrealizowali oni ok. 60 tys. projektów za ok. 146,6 mld zł –
kupując m.in. nowe technologie, maszyny, budując fabryki…
Z analiz resortu rozwoju i infrastruktury wynika, że w latach 20002017 na jednego mieszkańca Polski z budżetu UE przypadło ok. 3,9 tys.
euro.
Jak już wspomnieliśmy, w tym samym czasie odprowadziliśmy do
Brukseli ponad 53,6 mld euro składek i podatków. W 15-letnich
rozliczeniach z UE saldo mieliśmy zawsze dodatnie. W sumie „na czysto” Polska otrzymała z Unii
Europejskiej (do końca marca 2019 r.) ponad 109,8
mld euro – czyli. Ok. 471 mld złotych.
W obecnej unijnej perspektywie finansowej na lata
2014-2020, pod względem napływu środków europejskich najlepszy był rok 2014. Polska otrzymała
W Polsce eurowybory odbędą się 26 maja tego roku. Europarlament wybierany co
ponad 17 mld euro, po odliczeniu składki było to „na
czysto” prawie 13 mld euro.
5 lat jest instytucją, która reprezentuje interesy obywateli UE. Do głosowania bęNajgorszy natomiast był rok 2016, kiedy do Polski
dzie uprawnionych ponad 360 milionów obywateli Unii Europejskiej.
z budżetu UE trafiło niespełna 10 mld euro. Wtedy
W Parlamencie Europejskim w kadencji 2014-2019 zasiada 751 posłów. Państwa człon- też zapłaciliśmy prawie 4,5 mld euro składek. Rok
kowskie uzgodniły, że w wyborach w maju 2019 roku, po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, ubiegły pod tym względem przyniósł poprawę i 15,7
zostanie wybranych 705 europosłów i chociaż liczba posłów w PE prawdopodobnie zmniejszy mld euro. W ustawie budżetowej na 2019 r. dochody
się, to Polska otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym w wyborach wybierzemy 52 ze środków europejskich przewidziano na ok. 69,7
mld złotych, czyli ok. 16 mld euro… I to rozliczenia
polskich posłów.
Czy warto pójść na te wybory, skoro jeszcze w tym roku czekają nas inne – parlamentarne? globalne.
Warto, choć „europejskość” naszych wyborów zdeformowana jest jednak przez wewnętrzA jak było z tym u nas, w Radzionkowie?
ną rywalizację polityczną. Nie ukrywają tego obydwie główne strony permanentnego sporu
na politycznej polskiej scenie. Tak więc wybory do Parlamentu Europejskiego stara się nam
Otóż, dofinansowania z UE – kwota rozliczonych
przedstawić siłą rzeczy, jako przymiarkę do wyborów do sejmu i senatu. Oczywiście wspomniane opcje polityczne mają inne wizje Unii Europejskiej – PiS i jego sojusznicy widzą ją i zawartych umów to – 65,3 mln zł, dofinansowania
w największym skrócie – jako związek suwerennych państw, Koalicja Europejska z PO – jako z Budżetu Państwa – kwota rozliczonych i zawartych umów: 12,4 mln złożone projekty, w oczekibardziej zcentralizowaną strukturę.
Do tej pory w wyborach europejskich frekwencja u nas ledwie przekraczała 20 procent waniu na pomyślne zakończenie: 12 mln zł. Truduprawnionych. Może tym razem będzie inaczej? I nie patrzmy na polskie waśnie, zróbmy no sobie wyobrazić przemiany infrastrukturalne
sobie rachunek sami – czy Unia nam się przydała, przydaje czy przyda, czy też fakt podpo- w naszym mieście bez tego wsparcia. Po prostu,
rządkowania się unijnym prawom ogranicza naszą suwerenność… Kampania jak na razie z naszego budżetu – średnio ok. 60 mln zł rocznie,
toczy się leniwie, piszemy te słowa w połowie maja, w każdym razie „lokomotywami” list wy- po odliczeniu niezbędnych kosztów np. oświata,
borczych są euro posłowie: Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości oraz Jerzy Buzek pomoc społeczna, wiele byśmy nie zwojowali…
red
z Koalicji Europejskiej. Warto jednak pójść na te wybory. Red.

z terenu plebiscytowego. Do Polski wróciły powiaty: katowicki, królewsko-hucki, lubliniecki, tarnogórski, świętochłowicki, pszczyński i rybnicki. Była
to zaledwie trzecia część spornego obszaru, ale część niewątpliwie najważniejsza. Na całym Górnym Śląsku znajdowało się wówczas: 67 kopalń węgla, 15
kopalń cynku i ołowiu, 14 stalowni i 37 wielkich pieców. Z tego Polsce przypadły: 53 kopalnie węgla, 10 kopalń cynku i ołowiu, 9 stalowni i 22 wielkie
piece. Uroczyste przejęcie terenów przekazanych Polsce nastąpiło w czerwcu
1922 roku. Powstanie wpłynęło na korzystną dla Polski zmianę postanowień
Rady Ambasadorów (20 X 1921) o podziale Górnego Śląska. W wyniku rewizji wcześniejszych ustaleń Polska otrzymała ok. 30% obszaru plebiscytowego z Katowicami włącznie. Dzięki powstaniom śląskim, a zwłaszcza dzięki
właśnie trzeciemu zwycięskiemu powstaniu śląskiemu Polska odzyskała terytorium, które było znacznie większe niż obszar, jaki zamierzano zwrócić
naszemu krajowi w wyniku niesprawiedliwego plebiscytu. Krwawa ofiara
wiernego ojczyźnie ludu górnośląskiego nie poszła zatem na marne. Ważne
było również to, że dzięki wspaniałemu, zwycięskiemu czynowi powstańców
dokonano wielkiego kroku na tej drodze, która wiodła ku ojczyźnie.
Red.

WYBORY EUROPEJSKIE

– WARTO ZAGŁOSOWAĆ!
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Ryszard Lis

Radni RTSK i ich sprzymierzeńcy głosowali przeciw podwyżce i trybowi jej wprowadzenia, co w debacie sesyjnej można zobaczyć. 8 radnych Inicjatywy oczywiście było –za, jeden niezależny radny wstrzymał się od głosu.

NIE DLA SMRODU W ROJCY

W kwietniu, zwróciłem się do Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Radzionkowie o informację na temat składowiska odpadów oraz karczowaniu lasu za nieruchomością przy ul. Nałkowskiej nr 30 (pomiędzy firmą PIDP
a LAG Serwis Cystern). Dodatkowo zwróciłem uwagę na teren wokół składowiska który został zrekultywowany
odpadami przysypanymi ziemią. Dosyć szybko otrzymałem odpowiedź, z której wynikało, że składowisko jest
nielegalne, oraz że przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia sprawcy.
Co do wykarczowanego lasu dowiedziałem się, że firma Synergia Południe złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia
polegającego na zainstalowaniu instalacji do przetwarzania odpadów, który
obecnie jest rozpatrywany. Złożyłem protest przeciwko takiej inwestycji.
Zgłębiłem wiedzę na ten temat i okazało się, że dla ul. Nałkowskiej jest
uchwalony w 2015 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(dalej MPZP), w którym zapisano zakaz uruchamiania zakładów wytwa-

rzających, składających surowce wytwarzające uciążliwości zapachowe. Zakład przetwarzający odpady jest uciążliwy zapachowo, a zatem zapytałem,
co Wydział Ekologii analizuje, gdyż sprawa wydawała się prosta. Rzeczywistość okazała się inna, z odpowiedzi dowiedziałem się, że pomimo uchwalonego MPZP, działki na których planowane jest przedsięwzięcie „śmieciowe” wyłączone są spod tego planu, gdyż MPZP nie dotyczy terenów stref
aktywności gospodarczej, do których zaliczają się przedmiotowe działki.
Pewnie mieszkańcy pamiętają, jak jeszcze kilka lat temu na terenie po
byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Nałkowskiej funkcjonowała sortownia śmieci prowadzona przez firmę ALBA. Smród był obrzydliwy i jeżeli dojdzie do budowy instalacji do przetwarzania odpadów to będzie
śmierdziało tak samo, lecz epicentrum smrodu tym razem będzie kilkaset
metrów od budynków mieszkalnych. W tamtym czasie odór wytwarzała

sortownia jak i zakłady mięsne, nie sposób było ustalić kto smrodzi, było
przerzucanie się odpowiedzialnością. W przypadku gdyby obecnie planowane przedsięwzięcie doszło do skutku, będzie podobnie, firma śmieciowa będzie zrzucała odpowiedzialność na oczyszczalnię i odwrotnie. A my
mieszkańcy, będziemy żyć w smrodzie.
Na czym polega biznes polegający na przetwarzaniu odpadów ale
w praktyce, a nie teorii? Generalnie na różnicy w cenie pomiędzy odpadami komunalnymi a przetworzonymi odpadami komunalnymi. Śmieci
komunalnych od kilku lat nie można wywozić na składowiska a jedynie
do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej RIPOK) natomiast to co spadnie pod sito (dalej podsitówka) podczas
przetwarzania, można składować. W uproszczeniu wygląda to tak, inwestor zwozi śmieci komunalne (zazwyczaj zagnite), odzyskuje z nich z nich
kilkanaście, kilkadziesiąt procent surowców wtórnych a resztę rozdrabnia
i miesza np. z piaskiem bądź osadami. Po rozdrobnieniu i wymieszaniu

w cudowny sposób śmieci stają się „podsitówką”. Podsitówkę można wywieźć na składowisko. Biznes polega na tym, że
dostawca śmieci, który dostarcza śmieci do firmy
posiadającej „instalację do przetwarzania odpadów” musi zapłacić kilkaset złotych za tonę,
a Spółka po cudownym przeistoczeniu śmieci komunalnych w „podsitówkę” wywozi je na składowisko płacąc kilkadziesiąt złotych za tonę. Właściciel instalacji zarabia krocie a smród – gratis
– wąchają mieszkańcy.
Mamy już w Rojcy oczyszczalnię, kilkadziesiąt
metrów dalej pali się hałda (a dokładnie odpady w niej zakopane), są też Zakłady Mięsne czy
stacja paliw. Może wystarczy tego smrodu! Inny
aspekt, kto będzie chciał inwestować obok smrododawcy? A terenów w tym rejonie jest jeszcze
trochę do zagospodarowania.
Mam wielką prośbę do mieszkańców Rojcy, nie
czekajmy na obwieszczenie i konsultacje społeczne w tej sprawie, protestujmy już teraz śląc swoją
dezaprobatę dla przedsięwzięcia o którym powyżej. Protest można wysłać drogą mailową na adres:
eko@radzionkow.pl bądź um@radziokow.pl
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ZA ŚMIECI JAK ZBOŻE, I TO
W ZŁYCH KLIMATACH

Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy w świątecznym numerze naszej gazety, ceny wywozu śmieci
wzrosły. To nie było tajemnicą. O ile, mniej więcej o 20 procent – szczegóły znajdują się na str.
10, zachęcamy do lektury. I właściwie można by na tym skończyć, no cóż prawie wszędzie ceny
poszły do góry, ale nie do końca.

Wyrażamy zdziwieni, za radnymi RTSK i niezależnymi, wobec faktu,
iż projekt przedłożony przez burmistrza miasta radnym pod głosowanie
otrzymali na 24 godziny przed sesją, a nawet mniej. Zwykły tryb, dotyczący „zwykłych” uchwał, to 7 dni przed głosowaniem. O tyle to dziwne,
iż do negocjacji z Remondisem, który będzie nasze śmieci zbierał władze miasta przystąpiły w grudniu 2018 roku! Było tyle czasu, w kwietniu
burmistrz rozpisał konsultacje w tej sprawie, oczywiście zwyczajowo nie
całkiem otwarte, trwały 6 dni, ale to temat na osobne opowiadanie. Burmistrz nie potraktował rady poważne, to nasza teza, ciekawe czy zgodzi się
z nią przewodniczący rady miasta Radzionków?

bowi jej wprowadzenia, co w debacie sesyjnej można zobaczyć. 8 radnych Inicjatywy oczywiście było – za, jeden niezależny radny wstrzymał się od głosu. Warto zapamiętać… red.
PS. Samorządy nie mają wystarczającego wsparcia w państwie, ktokolwiek rządzi, państwo – władza zbyt wiele od nich żąda nie dając w zamian
wiele i oczekuje także tego, by nie były ciężarem, a raczej wsparciem ich
poczynań. I mamy pat, samorządność jest wartością samą w sobie, nie
można jej ograniczać bez ustanku nakładając wciąż nowe obowiązki bez
rekompensaty z jego strony. Jednak w strategiach narodowych samorządy
nie mogą jedynie narzekać, oczekuje się od nich, iż będą aktywnym elementem tego, co państwem nazywamy. Tymczasem samorządy zamykają
się w lokalnych ego izmach, wszyscy wokół, w tym państwo jest be, my
u siebie możemy robić, co chcemy. To dziecinada, bo nie mogą, ale rozbudzone przez bezpośrednie wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów
ambicje lokalnych władców ujawniają się w miarę upływania ich kolejnych
kadencji. I trwa ten kontredans, na razie bez pomysłu – jak temu zaradzić.
Może faktycznie senat winien stać się izba reprezentacji samorządowej?
Czas to przemyśleć. Czy komuś na tym zleży?
Red.

Dalej, naszym zdaniem umowa z Remondisem jest dla nas – mieszkańców Radzionkowa – niekorzystna. Tu już nie tylko chodzi o samą stawkę
za odbiór nieczystości, acz brak w tej materii wiedzy – rzetelnego wyliczenia faktycznych kosztów, wiceburmistrz Skibiński twierdzi, iż walczył
jak lew o jak najniższą. Ale czy dowodem tej walki jest zapis w umowie
mówiący o tym, iż wspomniana firma może co kwartał zmieniać stawki
za odbiór, w domyśle, nikt chyba nie ma wątpliwości, iż raczej w górę niż
w dół… I nie może być tłumaczeniem panie wiceburmistrzu, iż przecież
np. mogą się zmienić w tym czasie – w ciągu kwartału?! – płace minimalne
– a wtedy Remondis miałby problemy. Przepraszam, a co nas to obchodzi
poza tym, iż to nieracjonalny przykład, delikatnie mówiąc.
Panowie burmistrzowie stwierdzili m.in. iż wyższe opłaty za wywóz
śmieci ma np. Świerklaniec, ale zapomnieli dodać, iż inny sąsiad – Bytom
ma niższe. Po co ta demagogia?
Niby miasto ma odzyskać jakąś część pieniędzy – jaką? – za papier,
szkło, które odbiorca tych towarów może zbyć, i zbędzie. Ale ile? Niby te
kwoty mieszczą się w ryczałcie, ale szczegółów brak.
Niepokoi także fakt, iż jest nas statystycznie 16200 radzionkowian,
umowy o odbiór śmieci opiewają zaś na 13200, co z pozostałymi 3 tysiącami – nie płacą, czy fizycznie nie ma ich w mieście? Brak odpowiedzi. I tak
moglibyśmy ciągnąć tę opowieść, tylko po co?
Tymczasem dowiadujemy się z ogólnodostępnych mediów, iż wiele
gmin próbowało z dobrym skutkiem coś robić w tej mierze np. dzieląc
miasto na mniejsze rejony, łącząc cenę wywozu śmieci z ilością zużywanej
wody, ważąc śmieci, a nie kierując się ilością kubłów i worków. Minister
środowiska twierdzi, iż nowe uregulowania ustawowe wcale nie musiały
oznaczać podwyżek cen, wszystko w rękach samorządów, ich aktywnej
działalności w tej sprawie, inwencji, chęci…
Radni RTSK i ich sprzymierzeńcy głosowali przeciw podwyżce i try-

www.rtsk.pl/glos • Głos Radzionkowski

9

TU OTRZYMASZ
„GŁOS RADZIONKOWSKI”
Sklepy Wielobranżowe
Marian Żurek
- ul.Kużaja, - osiedle Knosały
Alina Gawleńska – kiosk
ul. Szymały 1b
PPHU ELMAR – Marian
Dziembała, ul. M. Dąbrowskiej 17
Artykuły Spożywcze – Grzegorz
Czempiel, ul. Knosały 1
Sklep Spożywczy – Gabriel
Gałęziok, ul.Św. Wojciecha 65
Sklep Wielobranżowy – Ilona
Hetmańczyk, ul. św. Wojciecha 76
Stacja Benzynowa –
CARGO-TANK, ul.Kużaja 51

Piekarnia Wylenzek –
ul. Nieznanego Żołnierza
Korty tenisowe – ul.Hajdasa
Apteka u Laury,
ul. św. Wojciecha
Sklep Dor-Ka ul.Sikorskiego
Firma Mazur – ul. Kużaja
Cukiernia – Piekarnia
„Perełka”, ul. św. Wojciecha
Sklep spożywczy – Skołudek,
ul. Męcz. Oświęcimia 4
Studio Kwiatów „Oleander”,
Sylwia Wicher,
ul. św. Wojciecha 30

"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

Tu miejsce na
twoją reklamę

BTW

BIURO RACHUNKOWE

- rozliczenia roczne
- rozliczenia roczne dochodów zagranicznych dla polskich urzędów
- prowadzenie:
• książki przychodów i rozchodów
• ewidencja ryczałtu
• deklaracje VAT
• deklaracje ZUS
oraz wszystkie deklaracje dla urzędu skarbowego

Biuro z wieloletnią tradycją
Radzionków
ul.Studzienna 1 I piętro
godz. 900 – 1500
668 528 840 biurobtw@wp.pl
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SUKCESY NASZEJ ARTYSTKI

W walce z niską emisją

Wymiana pieca – działania długofalowe

Katarzyna Zachtej dobrze radzi sobie na artystycznym rynku, co kwitujemy z dużą satysfakcją. W kwietniu odbyła się
wystawa jej prac w Centrum Organizacji Kulturalnych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują przepisy uchwały antysmogowej. Jakie grożą nam sankcje za nieprzestrzeganie
nakazów wynikających z przepisów?

Niedawno także Katarzyna Zachtej otrzymała informację, iż dwa jej obrazy dostały się do międzynarodowego konkursu Art Naif Festiwal.
„Jako mieszkanka Radzionkowa będę prezentować swoje prace w galerii Szyb
Wilson w Katowicach. To dla mnie duża radość.” – powiedziała nam artystka.
Art Naif Festiwal to jedyny w Polsce i największy w Europie międzyna-

rodowy festiwal sztuki naiwnej, podczas którego prezentowane są prace
artystów nieprofesjonalnych z całego świata.
Festiwal powstał w 2008 roku i od tego czasu każdego lata, od połowy
czerwca do połowy sierpnia, postindustrialne wnętrze Galerii Szyb Wilson
wypełnia się kolorową i optymistyczną sztuką naiwną z całego świata. Podczas każdej edycji wybierany jest motyw przewodni – państwo lub region,
którego sztuka (i szerzej, kultura) są obecne na wydarzeniu w szczególny
sposób. W 2019 roku będzie to Kolumbia. Centralną częścią Art Naif Festiwalu jest wystawa, w ramach której przede wszystkim prezentowane jest

malarstwo, ale także rzeźba i ceramika. Dodatkowo organizowane są wydarzenia towarzyszące: warsztaty dla dzieci, koncerty i ArtJarmark w Nikiszowcu. Celem Festiwalu jest rewitalizacja społeczna poprzez sztukę, która
koi duszę i raduje serce, a także przełamanie stereotypowego spojrzenia
na przemysłowy charakter Śląska. Ponadto, za pomocą Art Naif Festiwalu
chcemy zjednoczyć ludzi z różnych kultur, w różnym wieku i z różnych
środowisk. Festiwal trwać będzie od 7 czerwca do 23 sierpnia 2019 r..
Do konkursu zakwalifikowały się prace: kot i owoce, a reprodukcje obrazów: Bogota i kobieta w turbanie będą na sprzedaż podczas festiwalu.
Następna wystawa pani Kasi szykuje się we wrześniu w Mikołowie. GA

WERNISAŻ
W RADZIONKOWSKIEJ
GALERII

W piątek, 26 kwietnia, w radzionkowskiej galerii Tecken odbył się kolejny wernisaż. Wernisaż wystawy szczególnej, bo to 10, indywidualna wystawa tego Chang Kim, pochodzącego z Korei Południowej, dodajmy, iż
wykłada obecnie na Uniwersytecie w San Jose w Kalifornii.
Kto nie zdążył na wernisaż, po majowym weekendzie może obejrzeć
wystawę w każdy czwartek i piątek w godz. 9.00–15.00 (lub w te i inne
dni w godzinach wieczornych po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Zapraszają:, Danuta i Tomasz Kipkowie.
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Uchwała poza wprowadzeniem zakazu spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych, produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów
węglowych i flotokoncentratów oraz ich mieszanek, biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%, nakazuje wymianę starych kotłów
węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się
przed wejściem w życie uchwały antysmogowej.
W zależności od wieku kotła wymiana powinna nastąpić: powyżej 10 lat do 31 grudnia 2021
roku, od 5 do 10 lat do 31 grudnia 2023 roku,
poniżej 5 lat do 31 grudnia 2025 roku, kotła klasy 3. lub 4. według normy PN_EN303–5:2012
do 31 grudnia 2027 roku.
Wymieniając kocioł, na zgodny z zapisami
uchwały antysmogowej, a także chcąc dokonać
termomodernizacji budynku, można skorzystać
z dofinansowania proponowanego przez samorządy miejskie np. z Urzędu Miasta Radzionków? bądź z ogólnopolskiego programu „Czyste
Powietrze”.
Jakie grożą nam sankcje za nieprzestrzeganie nakazów wynikających z przepisów uchwały
antysmogowej? Jeżeli nie dokonamy wymiany
kotła zgodnie z postanowieniami uchwały antysmogowej, na podstawie art. 334 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska
grozi nam kara grzywny. Funkcjonariusze straży gminnych i miejskich mogą przeprowadzać
kontrole przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych. W ramach kontroli zgodnie z art.
379 ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” strażnicy gminni (miejscy) uprawnieni są do wstępu
wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, przeprowadzania badań lub wykonania innych niezbędnych
czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub
ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia
stanu faktycznego, żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających
związek z problematyką kontroli. Funkcjonariusze skierują do sądu wniosek o ukaranie danej
osoby karą grzywny jeżeli podczas czynności
kontrolnych ujawnione zostanie wykroczenie
przeciwko przepisom uchwały antysmogowej. W postępowaniu mandatowym zaś kara
grzywny za naruszenie przepisów uchwały antysmogowej, może zostać wymierzona do 500 zł.
W drodze mandatu karnego grzywną może nas
ukarać policja oraz inspektorzy ochrony środowiska.
xxx
Nasz aktualny Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata
2019 – 2021 z dnia 28 lutego 2019 r. nie wskazuje problemu ilościowego kotłów, które należy wymienić na terenie miasta Radzionków
do 31 grudnia 2021 roku – brak działań długofalowych znów pozostawia się mieszkańców
samych sobie. W przedmiotowym dokumen-
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cie nie wskazano jak miasto planuje wspomóc
swoich mieszkańców finansowo oraz jaka
skala mieszkańców będzie wymagała takiego wsparcia. Czy warto wydatkować środki
finansowe na opracowanie dokumentów czy
angażować czas urzędników do ich opracowania jeśli dokumenty w swoich założeniach nie
rozwiązują problemu niskiej emisji długofalowo oraz nie wskazują konkretnych działań
aby rozwiązać zdiagnozowany problem? Czy

może jak już będziemy bliżej daty 31 grudnia
2021roku zostaną uruchomione jakieś pozorowane działania? Zwracamy się do naszych
Włodarzy z apelem o podjęcie konkretnych
działań długofalowych i dokonania diagnozy źródeł ciepła, aby nie obudzić się z ręką
w przysłowiowym „nocniku”. Działajmy długofalowo.
Bronisław Łukaszewski

„Kapłan winien być zawsze gotów odpowiedzieć potrzebom dusz”, mawiał Proboszcz z Ars.
„On nie żyje dla siebie; żyje dla was””. Kapłan żyje dla ludzi świeckich: ożywia ich i umacnia
w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa wiernych – tak bardzo uwydatnionego przez Sobór
Watykański II – które polega na składaniu duchowej ofiary z życia, na dawaniu świadectwa
zasadom chrześcijańskim w rodzinie, na podejmowaniu zadań w świecie i na uczestnictwie
w ewangelizacji braci…” Św. Jan Maria Vianney

KS. EUGENIUSZ KRAWCZYK

proboszcz parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy,
pełniący u nas tę posługę już 11 lat, wicedziekan dekanatu Piekary Śląskie,
ukończył 30- lecie swego kapłańskiego powołania.
Serdeczne słowa kierujemy do księdza Proboszcza dziękując za te lata cementujące naszą
Wspólnotę, za dobre słowo, życzliwość okazywaną parafianom,
życząc dostąpienia wszelkich łask Pańskich, zdrowia, pomyślności.
Zarząd RTSK, radni, członkowie, sympatycy i redakcja „Głosu Radzionkowskiego”
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„ORZEŁ I RÓŻA”
DLA ECIKA!

Radzionkowskie legendy

V. Niezapominajki z Sorysu

Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
przygotowuje się do uroczystości wręczenia Nagrody „Orła
i Róży”. Jest to najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez
Radę Powiatu w Tarnowskich Górach na wniosek Kapituły
Nagrody. Otrzymują je osoby wyróżniające się w działalności
kulturalnej, sportowej, społecznej oraz charytatywnej.
Już wiadomo kim są tegoroczni laureaci: dr n. med. Beata
Poprawa oraz Marian Janoszka. Serdeczne gratulacje.

Przez Śląsk przebiegają odwieczne trakty łączące Zachód ze Wschodem i Północ z Południem. Przez wieki niezliczone rzesze kupców, podróżnych, posłańców i awanturników
przemierzały Śląsk dążąc do swoich celów. Czasem przechodziły przez Śląsk wojska –
obce i własne – jednako źle traktujące chłopów i mieszczan niewielkich miasteczek. Trakty, niczym solidny sznur, składały się z wielu splatających się dróg, wijących się pomiędzy śląskimi miastami, gdzie
czasem się zbiegały, by następnie znów obrać własny kierunek. Nieopodal Radzionkowa dwa takie trakty
krzyżowały się ze sobą, jeden biegł od starego Bytomia w stronę wsi Tarnowice, drugi zaś od Piekar i Radzionkowa – w stronę Gliwic. Miejsce, gdzie drogi się przecinały nazywano Sorysem. Skąd ta nazwa? Nie
wiadomo. Niedaleko rozstaju dróg było wzgórze, skąd rozciągał się rozległy widok, można było stamtąd
zobaczyć ludzi zbliżających się od Bytomia, i obserwować ich od Danielca, aż do miejsca, gdzie znikali za
kolejnym wzniesieniem – Suchą Górą.

KOPALNIA
DOBRA

Na
skraju
lasu, który porastał Danielec,
stała skromna
chata, w której
mieszkał strażnik leśny ze
swoją rodziną.
Do jego obowiązków należało pilnowanie
lasu i jego bogactw. Dbał by
nikt nie kradł
drewna, nie polował na zwierzynę, do której
prawo miał tylko Pan. Posada
strażnika dawała mu skromny
dochód i prawo
do pozyskiwania pożytków
z lasu. Czasami,
w czasie polowań, nie tylko
strażnik, ale tez
i jego rodzina,
miała zajęcie. Strażnik miał kilkoro dzieci,
które pomagały w nagonce, a najstarsza córka
wraz z matką gotowała jadło dla myśliwych.
Dziewczyna, skromna i pracowita, słynęła
z urody, a zachwyt budziły zwłaszcza jej piękne, modre oczy i nadzwyczajnie długie, jasne
warkocze.
Pewnego razu Pan zarządził wielkie polowanie dla swoich gości i załogi rycerskiej, jak zwykle cała rodzina strażnika wypełniała swoje obowiązki – również najstarsza córka. O zmierzchu, kiedy myśliwi znużeni uganianiem się za
zwierzyną, przywieźli swoje trofea, dziewczyna
częstowała ich pożywną polewką i chlebem.
Uroda dziewczyny budziła uwagę mężczyzn
siedzących wokół ogniska, zwłaszcza jeden śledził wzrokiem jej każdy ruch. Dziewczyna poruszyła czułą strunę w sercu wojownika. Nic
więc dziwnego, że nie bacząc na dzielącą ich
różnicę pochodzenia, zaczął ją odwiedzać, na
początku spotykał ją niby przypadkiem, ale już

Dobra muzyka, dobra zabawa, dobre
emocje, dobre słowa, dobrzy ludzie, dobre jedzenie, dobry czas, dobry sposób na
spędzenie niedzieli... przed nami po prostu - KOPALNIA DOBRA!
Już po raz drugi organizatorzy: Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie
- Radzionków zapraszają do wspólnego spędzenia niedzielnego popołudnia
na placu przed Filią Biblioteki Miejskiej
w Radzionkowie - Rojcy, przy ul. Kużaja
19, gdzie będziemy mieli okazję (przy domowym cieście i świeżej kawie) wspólnie
posłuchać świetnej muzyki pełnej wartościowego przekazu, podzielić się dobrym
słowem i Dobrą Nowiną, wyszaleć i odpocząć, być razem.

Zaczynamy o 17:00.
Nie może Was zabraknąć!
Niedziela, 2 czerwca 2019
17:00 – 17:10
Rozpoczęcie
17:10 – 17:45
Zespół Soulmates
17:45 – 18:00
Zabawy integracyjne dla rodzin
z dziećmi
18:00 – 19:15
Dobromir MAK Makowski
19:15 – 21:30
Gabi Gąsior & Holy Noiz
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wkrótce wszyscy widzieli, że rycerz zabiega o jej
względy. Dziewczyna nie była obojętna na starania rycerza. Także i pan patrzył na ich zaloty
przychylnym wzrokiem. Wiedział, że skromna
panna jest dobrą kandydatką na żonę. Wyznaczono już datę ślubu, weselisko miało się odbyć
po zbiorach… Niestety rozpoczęła się kolejna
wojna i rycerz wraz ze swoim panem musiał ruszyć na bój. Żegnając swoją wybrankę obiecał,
że wróci i na pożegnanie podarował jej pierścionek z oczkiem błękitnym jak jej oczy. Prosił aby
czekała na niego.
Mijały kolejne tygodnie, ukochany nie
wracał, ale wierna dziewczyna każdego dnia
szła na rozstaje dróg na Sorysie i wypatrywała
rycerza. Patrzyła na przejeżdżające wozy, na
jeźdźców i na spieszących wędrowców przemierzających drogę szukając wśród nich znajomej sylwetki… Przed Godami wrócił Pan
i jego świta, ale nie było wśród niej rycerza.
Nikt nie wiedział co się z nim stało, w czasie

bitwy drużyna
Pana rozproszyła się, część
ludzi poległa,
inni
ciężko
ranni nie mogli wrócić, ale
co się stało
z
rycerzem?
Czy
zginął?
Czy też okaleczony cierpiał
gdzieś nędzę?
A może zapomniał o dziewczynie i znalazł
inną ukochaną?
Tego nikt nie
widział. Dziewczyna codziennie wychodziła
na
wzniesienie nieopodal
s k r z y ż ow an i a
traktów i wypatrywała oczy…
Mijały lata, inni
zalotnicy chcieli pozyskać jej
względy, jednak bezskutecznie. Dziewczyna
wiernie czekała na swojego rycerza. Coraz
częściej płakała, jej piękne błękitne oczy straciły swój blask, a twarz pokryła się zmarszczkami. Gibka postać dziewczyny coraz bardziej
pochylała się ku ziemi, z coraz większym trudem wchodziła na wzgórze…
Pewnej wiosny podróżni zauważyli, że nie
pojawiła się tam, gdzie zawsze. Nikt nie wiedział
co się z nią stało, czy zmarła, czy ruszyła w świat.
Na polanie, gdzie siadywała, zauważono mnóstwo błękitnych niezapominajek, których kolor
przypominał kolor oczu dziewczyny. Rosły tam
zawsze, ale nigdy nie było ich tak dużo jak tej
wiosny.
Czy ktokolwiek uwierzyłby, że dziewczyna
zmieniła się w łan niezapominajek?... a tak właśnie się stało. I od tej pory małe, modre kwiatuszki czuwały na wzgórzu, po wsze czasy wypatrując zaginionego rycerza.
Opr. MMJ
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XIII „DNI RADZIONKOWA”
Wedle urzędu miasta tegoroczne, XIII
„Dni Radzionkowa” już praktycznie rozpoczęły się i potrwają przez …dwa miesiące!
Zdecydowanie przerost formy nad treścią.
Dziesiątki imprez, praktycznie wszystko, co
zwykle wydarza się w trybie zwykłym otrzymało pieczęć pt. „Dni Radzionkowa”, nawet
seanse filmowe, czy mecz Ruchu Radzionków. Zastanawiamy się – po co to komu?
„Gwarki” trwają 3 dni, „Dni Bytomia” dwa,
my świętujemy 60 dni. Niezrozumiałe. Kulminacja radzionkowskiego święta przypadnie na 7, 8, i 9 czerwca i to są faktycznie
„Dni…”. Notabene tegoroczny program jest
mało ekscytujący, mało ambitny, owszem,
to subiektywna ocena, byleby przynajmniej
słońce świeciło…
7 CZERWCA
16:30
Korowód ulicami miasta
Start: ul. Kużaja 19, Meta: Plac Jana Pawła II
17:30-19:00
Festyn przy Liceum
Skwer przy Liceum Plac Jana Pawła II 8
17:30-20:30
Festiwal „Holi – święto kolorów”
Plac przy ul. Kużaja 17-19
19:00-24:00
Zabawa taneczna z zespołem „Efekt”
Restauracja „Figaro” ul. Śródmiejska 2
8 CZERWCA
Scena przed Centrum Kultury „Karolinka”
16:00
zespół TATA SŁAWEK
17:30
zespół TAKAKARMA
19:00
zespół DR QUEEN (przeboje zespołu Queen)
20:30
gwiazda wieczoru: POPARZENI KAWĄ TRZY
Prowadzenie: Ewelina Taul, Sebastian Mierzwa
9 CZERWCA
Scena przed Centrum Kultury „Karolinka”
14:15
występy laureatów Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego
14:30
występy wokalno – instrumentalne wychowanków Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury
15:15
występy wokalno – instrumentalne grup działających przy CK „Karolinka”
17:30
wręczanie nagród zwycięzcom konkursów organizowanych w ramach Dni Radzionkowa
18:45
MARIUSZ KALAGA – TRIO
20:25
występ zwycięzcy Talentiady 2018
20:45
gwiazda wieczoru KABARET MŁODYCH PANÓW
22:00
pokaz sztucznych ogni
Prowadzenie: Ewelina Taul, Sebastian Mierzwa
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A także m.in.
8 CZERWCA
9:30 – Mistrzostwa Radzionkowa w Żeglarstwie
Szczegóły na stronie www.mosir.radzionkow.pl
Zalew Przeczyce
10:00
IV Eco Cidry Cross – dychej na Księżej Górze
Zawody biegowe dla dzieci
MOSiR – Park Księża Góra – ul. Księżogórska 90a
10:00
Turniej Skata Sportowego – zapisy w dniu turnieju; siedziba PZERiL ul. Szymały 36
10:00 – 17:00
Otwarte Mistrzostwa Radzionkowa Dzieci i Młodzieży – I turniej Śląskiej Ligi Karate – cykl zawodów pierwszego kroku dla dzieci i młodzieży w karate Shinkyokushin – hala MOSiR – ul. Knosały 16
12:30 Nordic Walking 5 km
13:00 Bieg 10 km
IV Eco Cidry Cross – dychej na Księżej Górze
9 CZERWCA
15:30
Konkurs Wiedzy o Radzionkowie – zapisy w dniu
konkursu
Centrum Kultury „Karolinka” – Plac Jana Pawła
II 2
13 CZERWCA
17:00
Koncert Chór Harfa i Goście
Wstęp wolny
Centrum Kultury „Karolinka” – Plac Jana Pawła II 2
17:00
„Zapomniana historia radzionkowskiego dworca” – zwiedzanie budynku z okazji 150-lecia kolei
w Radzionkowie
/Zapisy do 11 czerwca pod nr
tel. 32 307 35 36 lub e-mail kontakt@deportacje45.pl/
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku – ul. św. Wojciecha
118
14 CZERWCA
15:00 – 16:30
Warsztaty wokalne dla dzieci
„Witamy Lato Piosenką”
/Zapisy pod nr tel. 32 289-0041, w godz. 12.00-18.00/
PMDK Filia w Radzionkowie –
ul. Knosały 113
15 CZERWCA
9:00 – 15:00
Turniej Piłkarski „Cider Cup
2019” – O Puchar Burmistrza
Miasta Radzionków
Rocznik 2009. Zapisy i więcej informacji pod nr tel. 506-564-912/
Boisko SMS Radzionków – ul.
Knosały 113
16 CZERWCA
9:00 – 15:00
Turniej Piłkarski „Cider Cup
2019” – O Puchar Burmistrza
Miasta Radzionków
/Rocznik 2010. Zapisy i więcej informacji pod nr tel. 506-564-912/

Boisko SMS Radzionków – ul. Knosały 113
12:00 – 18:00
Dzień Dzikich Roślin – rodzinna impreza przyrodniczo-ekologiczna
Na grę terenową oraz na warsztaty mikroskopowe
i laboratoryjne obowiązują zapisy w dniu wydarzenia (liczba miejsc ograniczona).
Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej, ul. Księżogórska 90a
16:00
V Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych.
Farski Ogród przy parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie
17 CZERWCA
18:00
Otwarcie wystawy malarskiej autorstwa Moniki
Ślósarczyk „TRANSGRESJE”
Centrum Kultury „Karolinka” – Plac Jana Pawła II 2
18:30
Popis uczniów nauki gry na keyboardzie i pianinie
oraz grupy wokalnej BEZ VATU
Wstęp wolny
Centrum Kultury „Karolinka” – Plac Jana Pawła II 2
18 CZERWCA
17:00
Wręczenie nagród za wysokie wyniki sportowe
Centrum Kultury „Karolinka” – Plac Jana Pawła II 2
Ponadto:
21 CZERWCA 8:30 – 15:30 oraz 24-25 CZERWCA
10:00 – 17:00 – MAMMOBUS
Bezpłatna cyfrowa mammografia dla kobiet w wieku
50-69 lat
Skwer przed Centrum Kultury „Karolinka” – Plac
Jana Pawła II

Widmo spadku zagląda w oczy piłkarzy Ruchu

Nisko coraz niżej

Trwa fatalna passa piłkarzy radzionkowskiego Ruchu, którzy nie wygrali ośmiu spotkań, a tylko dwa zremisowali.
Dwa punkty na dwadzieścia cztery możliwe i 23 stracone gole sprawiły, że z bezpiecznej pozycji w tabeli Cidry są w strefie spadkowej. Fakt, że do tego przyczyniła się również słaba postawa śląskich drużyn w II lidze, z której najprawdopodobniej aż trzy spadną do „naszej” grupy, a tym samym III ligę opuszczą dwie drużyny więcej.
Po dosyć dobrym początku rundy wiosennej w wykonaniu naszych piłkarzy, Ruch złapał
zadyszkę, która trwa już ponad miesiąc. A rozpoczęło się od starcia z Rekordem Bielsko-Biała zakończone remisem 2:2. Wynik ten nie
zwiastował jeszcze późniejszej katastrofy, gdyż
w starciu tym radzionkowianie przegrywali już
2:0, ale po dobrej drugiej odsłonie doprowadził
do remisu. Bramki zdobyli: Kamil Kopeć oraz
Kamil Banaś, który wyrównał w doliczonym
czasie gry. Trzy dni później na boisku przy ul.
Knosały odbyło się długo wyczekiwane spotkanie derbowe, w którym to Ruch podejmował Gwarka Tarnowskie Góry. Trybuny pękały
w szwach, a meczem jak za dawnych lat „żyło”
całe miasto. Wszystko co najważniejsze w meczu zdarzyło się w jego pierwszych minutach,
najpierw sędzia wskazał na „wapno” po faulu na
Dawidzie Jarce, a karnego na gola zamienił znany ongiś z ekstaklasowych boisk Sławomir Pach.
Wynik do końca nie uległ zmianie i historyczne
derby zakończyły się zwycięstwem tarnogórzan.
Następnie radzionkowianie udali się do Gaci.
Spotkanie odbyło się w Wielką Sobotę, jednak
wielkie w wykonaniu Ruchu ono nie było. Radzionkowianie ulegli miejscowej Foto-Higienie
aż 4:1. Jedyną bramkę dla „żółto-czarnych” zdobył kapitan zespołu Marcin Trzcionka. Kto myślał, że był to wypadek przy pracy, ten był w błędzie gdyż tydzień później „u siebie” podopieczni
Kamila Rakoczego ponieśli klęskę w starciu
z Wartą Gorzów Wielkopolski 4:0.
W weekend majowy Ruch rozegrał dwa spotkania, niestety również te zakończyły się porażkami. Najpierw ulegliśmy Piaście Żmigród
3:1. Jedyną bramkę dla Cidrów zdobył Mateusz
Hermasz. Trzy dni później i kolejna piąta już
porażka z rzędu, tym razem pogromcą Ruchu
okazała się drużyna Agropolonu Głuszyna. Porażka 2:1 sprawiła, ze sytuacja w tabeli stała się
coraz trudniejsza. Zwłaszcza boli fakt, że tracimy punkty z drużynami z dołu ligowej tabeli,
teoretycznie słabszymi od nas.
Mobilizacja kibiców i piłkarzy nastąpiła na
mecz z rezerwami Górnika Zabrze, jednak wystarczyło to tylko do remisu. Radzionkowianie
przegrywali od 28 minuty, jednak w 80 po rzucie
karnym wyrównał Marcin Trzcionka. Następnie
piłkarzy Cidrów czekał wyjazdowy pojedynek
z liderem z Polkowic. Starcie z Górnikiem zakończyło się kolejną klęską Ruchu. Porażka 0:6
i coraz gorsza sytuacja w tabeli.
Do zakończenia sezonu pozostało jeszcze
pięć spotkań, wiec wszystko jeszcze można odrobić i spokojnie zapewnić sobie ligowy byt, jednak obecnie z powodu spadku z II ligi drużyny
Ruchu Chorzów, Rozwoju Katowice oraz prawdopodobnie ROW-u Rybnik z III ligi grupy trzeciej spadną dwie drużyny więcej. Obecnie Ruch
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zajmuje 14 pozycję i jeżeli tak zakończy sezon to
prawdopodobnie w przyszłym roku będzie grał
w IV lidze. Miejmy nadzieję, że ten scenariusz

się nie ziści, a rocznice 100-lecia klubu w sierpniu będziemy świętować jako trzecioligowiec.

Trudno było sobie wyobrazić skład powojennego Ruchu Radzionków bez Antoniego Szewczyka. Widoczny na zdjęciu podczas jednej z interwencji bramkarz strzegł dostępu do radzionkowskiej bramki przez osiemnaście lat, w tym czasie rozgrywając ponad 800 spotkań!
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100 lat Ruchu Radzionków

Daty – Fakty – Ludzie
Lata sześćdziesiąte minionego wieku, to początki szybkiego rozwoju sekcji piłki ręcznej, bokserskiej, kolarskiej i szermierczej.
W 1957 roku piłkarze ręczni zostali mistrzami klasy A i awansowali do trzeciej ligi. Bokserzy zaczęli odnosić pierwsze sukcesy. J. Sznajder
w 1957 roku w wadze lekkopółśredniej zdobył
po raz pierwszy tytuł mistrza Śląska, a w wadze
muszej mistrzem Śląska juniorów został E. Demides.
W 1956 roku kolarze rozpoczynają swoje
zmagania na szosach Śląska. W samym tylko
1958 roku startowali w 33 wyścigach. Coraz
częściej na łamach prasy pojawiały się nazwiska
naszych kolarzy: Kalinowskiego, Majchera, Leńczyka, Magnuskiego i Wójcika.
Kolejne lata dla sekcji piłki ręcznej, bokserskiej i kolarskiej zaowocowały nowymi sukcesami.
Piłkarze ręczni w 1960 roku po raz pierwszy zostają mistrzami Śląska. Skład drużyny:
Żurek, Krupa, Mol, Kalus, Zejer, Piekarczyk,
Zając, Tomczyk, Stefański, Musioł, Mrachacz
i Dynaś. Najlepszymi strzelcami w drużynie byli Zając,
Mrachacz i Stefański. Dobrze grali też juniorzy, którzy zdobyli drugie miejsce
na Śląsku – za MKS Chrzanów. Pierwszy zespół po
zdobyciu mistrzostwa Śląska
brał udział w eliminacjach
do I ligi. Zespół wygrał dwa
pierwsze mecze z Polonią
Jelenia Góra i Fablokiem
Chrzanów, by w finale eliminacji przegrać z Cometem
Szczepanowice. Nasi też biorą udział w turnieju międzynarodowym grając ze Spartą
Katowice, Pogonią Zabrze
i Sokołem Brno pokazali wysoka klasę sportową. W 1961
po raz drugi zdobywają mistrzostwo Śląska, które powtarzają w sumie siedmiokrotnie.
Bokserzy w tym czasie
również zaczęli odnosić kolejne sukcesy. W 1960 roku
drużyna Ruchu zajmuje
drugie miejsce na Śląsku.
Czołowi zawodnicy tego
okresu to: Sznajder, Greczyła, Owczarek, Grzegorzewski, Kozar, Hajm i Wieczorek. Najlepszy z nich
Grzegorzewski w 1960 roku
zdobywa mistrzostwo Śląska
w wadze piórkowej. Druży-
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na w 1961 roku zajmuje w lidze śląskiej trzecie
miejsce. W 1962 roku Krystian Rybak w wadze
lekkiej zdobywa drugie miejsce w mistrzostwach Śląska, a drużyna w klasyfikacji generalnej zajęła pierwsze miejsce na 18 zespołów.
W 1962 roku bokserzy w III lidze zajmują piąte
miejsce.
Kolarze również osiągają coraz lepsze wyniki. Pojawia sie liczna grupa młodych zawodników Urgacz, Kurda Halfer, Bednarczyk, Strzelczyk, Michalski, Chirowski i Lis. W 1960 roku
w ogólnopolskiej punktacji zajmują bardzo
wysokie lokaty. W 1961 roku największy sukces
tamtych lat to zdobycie Pucharu Karkonoszy,
a indywidualnie Majecher był drugi. W tym samym roku drużyna w składzie Kalinowski, Kowalski, Magnuski, i Kapioł została drużynowym
mistrzem Śląska.
W 1959 roku po raz pierwszy publicznie

wystąpili szermierze. Było to na drużynowych
mistrzostwach Śląska w szabli. Młodzi fechmistrzowie zdobyli czwarte miejsce. Skład zespołu Jochymek, Sprot, Kupka, Tabor, Helfeuer
i Bomba. W 1960 szermierze zdobyli licencje do
udziału w zawodach Ligi Śląskiej, a w 1961 roku
znaleźli się już w drugiej lidze. Na 10 drużyn
w drugiej lidze drużyna zajmują 3 miejsce.
Do wyróżniających się zawodniczek sekcji
należały: Renata Korbel i Stefania Mateja. Stefania Mateja na mistrzostwach Polski juniorek
w 1961 zdobywa 3 miejsce. Ponadto na mistrzostwach Śląska we florecie zajęła raz pierwsze, raz
drugie miejsce. Trenerami byli Waloszek i M.
Czypionka. Kierownikiem sekcji był Seweryn
Tomys.
W kolejnym numerze „GR” dalsze dzieje
w/w sekcji i artykuł o historycznym awansie
piłkarzy do III ligi centralnej w 1989 roku.

Tuż po drugiej wojnie światowej dyscyplinami cieszącymi się największą popularnością w kraju były piłka nożna i boks, więc nic dziwnego, że one jako pierwsze powstały w Ruchu Radzionków. Sekcja bokserska,
istniejąca w klubie od 1949 (a faktycznie od 1946 pod nazwą Naprzód Radzionków) do 1967 roku (kiedy
została przekazana do Szombierek Bytom), choć wkroczyła w ramy wyczynowe, na przestrzeni lat nigdy
drużynowo nie przebiła się na poziom ogólnopolski. Jednak zawodnicy Ruchu osiągali liczne indywidualne
sukcesy na miarę nie tylko regionalną. Jednym z kilku liderów sekcji był widoczny na zdjęciu walczący
w wadze ciężkiej Rudolf Wieczorek – górniczy mistrz kraju z roku 1953.
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