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W styczniu 2018 roku wydaliśmy Głos Radzionkowski, w którym informowaliśmy, że 2018
rok, to rok 20-lecia samorządności Radzionkowa i z tej okazji „Głos Radzionkowski” będzie
wydawany bezpłatnie.
Idąc tym tokiem myślenia, pragmatyki i idei – Zarząd Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i redakcja „Głosu Radzionkowskiego” podjęli
decyzję, że z okazji 100 – lecia klubu Ruch Radzionkow „Głos” nadal będzie wydawany bezpłatnie.
Rola klubu w działaniach na rzecz utworzenia Gminy Radzionków była ogromna. To właśnie na stadionie klubowym członkowie klubu oraz kilkoro mieszkańców
Radzionkowa założyli Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które
po 8 latach walki doprowadziło do ponownego utworzenia miasta Radzionków.

Wiadukt – bez zmian…

Zima to wyjątkowo trudny czas dla mieszkańców Górki.
Wiadukt o tej porze roku jest jeszcze bardziej niebezpieczny.
Brak oświetlenia pod wiaduktem sprawia, że kierowcy widzą
przechodniów w ostatniej chwili. Dodatkowo śnieg, odgarnięty ze środkowej części ulicy, zalega wzdłuż murów wiaduktu, zmuszając pieszych do chodzenia bliżej środka ulicy.
Zastanawiam się, dlaczego gospodarze naszego miasta nie
dbają o to. żeby przyszedł jakiś człowiek z łopatą i usunął
śnieg przynajmniej spod wiaduktu?...
Tym bardziej, iż wszystko wskazuje na to, iż wiadukt nie zostanie wyremontowany przez PKP, nie ma na to pieniędzy, o czym informujemy władze
miasta, widać, iż o tym nie wiedzą, lub nie chcą wiedzieć.
Czytaj na str. 8

Harmonogram odbioru odpadów
na I półrocze 2019 r.

Developer i Recykling Sp. z o.o.

Rojca-poniedziałek:
Poprzeczna, Miedziowa, Artura, Nałkowskiej, Nieznanego Żołnierza, Szczęśliwa, Szybowa, Wawelska, Wandy,
Pawlaka, Gierymskiego, Gwarków.
Rojca-wtorek:
Lipoka, Saperów, Komandosów, Skotnicka, Łąkowa,
Lawendowa, Wopistów, Grenadierów, Zwiadowców, Artylerzystów, Piechurów, Kirasjerów, Fizylierów, Stefana
Okrzei, Bezpieczna.
Rojca-środa:
Kużaja, Sikorskiego, Objazdowa, Południowa, Strzelców
Bytomskich, Jaracza, Średnia, Kadetów, Lotników, Huzarów.
Centrum-czwartek:
Szymały, Pod Lipami, Unii Europerskiej, Schwallenberga, Stypy, Windera, Mazura, Ogiermana, Krasickiego, Gajdasa, Sienkiewicza, Długa.
Centrum-piątek:
Grzybowa, Kilińskiego, Męczenników Oświęcimia, Stolarska, Studzienna, Śródmiejska, św. Wojciecha (parzyste
od nr 2 do nr 46, nieparzyste od nr 1 do nr 29), Jana Pawła
II.
Górka-poniedziałek:
M.Dąbrowskiej, Wiktorii, Larysza, Zwycięstwa, Górna,
Zejera, Kopernika, Plebiscytowa, Cmentarna, Jaśminowa,
Grunwaldzka, Wielkopolska.
Górka-wtorek:
Orzechowska, Księżogórska, Holewiny, Magnoliowa,
Gałczyńskiego, Lompy, Barbórki, Adamieckiego, Miła,
Przyjaźni, Wiosenna, Wspólna, Ogrodowa.
Danielec-środa:
I Powstania, Pisalskiego, Piastowska, 27 Stycznia, Szylera, Pankiewicza, Wandy Jordanówny, Danielecka, Broncla,
Krzywa, Czwartaków,, Podchorążych, Sadowa, Knosały.
Stary koniec-czwartek:
Norwida, Kruczkowskiego, Emilii Plater, Wrodarczyka,
Franiela, Chełmska, Nakielska, Staszica, Piaskowa, Wapienna, Piwna, Reymonta,Słowackiego, Pietrygów, Brzechwy, Rowowa, A. Krzywoń.
Stary koniec-piątek:
św. Wojciecha (parzyste od nr 48 do końca, nieparzyste
od nr 31 do końca), Klasztorna, Sobieskiego, Chodkiewicza, Srebrna, Kowalska, Szeroka, Skryta, Pożarna I, Pożarna II, Kraka I, Kraka II, Ciasna, Stoińskiego, Obrońców
Pokoju.
Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej do 7 lokali:
Gwarków 32, 34, 36, 40,42, 50, 53, 56, N. Żołnierza 1,
Poprzeczna 12
Kużaja 4, 14, 49
Lawendowa 1, 2, 3, 4, Skotnicka 2
M. Dąbrowskiej 20, Zejera 4 i 14
M. Oświęcimia 8, 23, 26, 34, 56 A i B, 62, Śródmiejska 7,
św. Wojciecha 4, 9, 12, 14, 21, 25, 25 A
Norwida 17 i 35
Św. Wojciecha 45, 59, 66, 74, 86, 88, 91, 104, 110, 114,
114 A, Kowalska 10
Szymały 2, 3, 8, Pod Lipami 1
Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej powyżej 7 lokali
Harmonogram wywozu odpadów dla firm i pozostałych
nieruchomości niezamieszkanych, dla firm i pozostałych
nieruchomości niezamieszkanych należy czytać wraz
z harmonogramem dla poszczególnych ulic.

Ze smutkiem informujemy, iż 28 grudnia 2018r. zmarł

Eugeniusz Marek

W latach 2006-2018 Radny Rady Miasta Radzionków reprezentujący Inicjatywę
Mieszkańców Radzionkowa; przewodniczył m.in. Komisji Kultury,
Oświaty i Zdrowia.
Odznaczony Nagrodą Honorową „Crux Adalberti” drugiego stopnia za zasługi
dla miasta. Ale przede wszystkich był nauczycielem, tak wdzięcznie pamiętają swego
Dyrektora Jego uczniowie.
Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Zarząd Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, radni,
członkowie i sympatycy, redakcja „GR”.

ZIMA
NADESZŁA…
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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W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, informujemy że na terenie Gminy Radzionków znajdują się drogi będące w różnych
zarządach. Na terenie Gminy Radzionków za
zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników
i przystanków autobusowych odpowiada Firma
Wielobranżowa Fabian Mateja z Radzionkowa.
Mieszkańców prosimy o parkowanie samochodów, w sposób nie utrudniający prawidłowej realizacji odśnieżania dróg i chodników.
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SERDECZNE GRATULACJE
AUTOBUSEM…
DLA „ADALBERTUSA”!
Górnośląsko-Zagłębiowska

MERTOPOLITALNYM
Metropolia od 1 stycznia 2019 r.
przejęła organizację całości komunikacji miejskiej w regionie,
co oznacza likwidację – istniejącego przez ponad 27 lat Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP oraz świerklanieckiego
MZKP. Za tym głosowali m.in.
nasi radni, bowiem i Radzionków
przez lata był członkiem KZK
GOP, burmistrz Gabriel Tobor
pełnił w nim kiedyś funkcję wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego…
Teraz za komunikację publiczną będzie
odpowiadała jednostka organizacyjna Metropolii – Zarząd Transportu Metropolitalnego.
xxx
W historii różnie to bywało z KZK GOP,
wiecznie borykał się z problemami finansowymi, samorządy zaś wpłacające do jego
kasy spore pieniądze nie były usatysfakcjonowane poziomem usług. Trzeba jednak
uczciwie powiedzieć, iż ostatnie lata nie były
złe dla tej byłej już instytucji, wspomniana
jakość przewozów, częstotliwość, punktualność była już na dobrym poziomie choć
wciąż brakowało środków na generalną
modernizację taboru. Czy pod skrzydłami
Metropolii będzie lepiej? Czy będziemy bardziej komfortowo podróżowali z miasta do
miasta? Nie mamy tej pewności, ale Metropolia musi się czymś zajmować, oprócz tego,
iż istnieje.. red.

Najpierw był „Głos Wojciechowy”, którego pierwszy numer ukazał się
w marcu 1998 roku, potem „Reporter Radzionkowski” a w grudniu 1998
roku ukazał się pierwszy numer „Adalbertusa”. Redagowany jest przez
grono ludzi, pasjonatów nie związanych zawodowo z dziennikarstwem,
lecz wszelkie atrybuty związane z tym zawodem posiadają.

Pierwszymi redaktorami byli: ks. Tomasz Seweryn i Marek Minas, a wydawcą – Andrzej Kruszena. Pisali: ks. Jan Grzesica, Barbara Smoczok, redaktorem „Adalbertusa” był ks. Ireneusz Brach,
ks. Waldemar Szlachetka, ks. Marek Menżyk, Maria Kielar – dziś redaktor naczelny gazety, ks. Bartłomiej Cieślak, ks. Andrzej Trzeciak… Dziś redakcję tworzą: Gizela Sznajder, Jacek Glanc i Magda
Glanc a duchowym opiekunem „Adalbertusa” jest ks. proboszcz Damian Wojtyczka.
„Adalbertus” to swoista kronika parafii, pisząca o ważnych wydarzeniach w życiu wojciechowej
wspólnoty. Nie stroni jednak od historii, od wydarzeń ponadparafialnych ze szczególnym uwzględnieniem jednak wątków radzionkowskich. Przynosi dobre słowo, przybliża społeczną naukę kościoła, ewangelię, uczy pokory wobec świata doczesnego. A robi to w sposób profesjonalny z wielką
dbałością o słowo, kształt i obraz. Słowo, za które jest odpowiedzialna Maria Kielar – Czapla, jest nie
dość, że adekwatne do treści, to bliskie literackiej formy, z którą na co dzień, niestety, mamy coraz
mniej do czynienia. Gazeta jest nowocześnie i atrakcyjnie „łamana” – brawo grafik; fotki Jacka Glanca są wielokrotnie równe słowu, mogłyby się bez niego obyć… Wielkie brawa dla zespołu redakcyjnego, proszę się nie nazywać – gazetką – to brzmi nieco za skromnie wobec faktów…
Pozdrawiamy zespół redakcyjny „Adalbertusa”, gratulujemy jubileuszu; ubarwiacie nasz rynek
prasowy, podnosicie jego rangę, jakby wbrew pojawiającym się opiniom, iż „papierowa” prasa zanika.
Z należytym szacunkiem: redakcja „Głosu Radzionkowskiego” wraz z Wydawcą.

ŚNIEG JEST FAJNY, ALE BYWA KŁOPOTLIWY
I KOSZTOWNY, SZCZEGÓLNIE NA CHODNIKU

Obowiązek odśnieżania chodników i dachów wynika m.in. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz uchwał poszczególnych gmin. Do usuwania śniegu z chodników w miastach zobowiązani są administratorzy
osiedli, właściciele nieruchomości, a także firmy odpowiedzialne za oczyszczanie miast.
Poza tym administratorzy – właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania zwisających z budynków sopli lodu i nawisów śnieżnych, które również zagrażają bezpieczeństwu przechodniów.
Do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości zobowiązani są właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Do ich
obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika
lub w pasie zieleni przyulicznej w sposób nieutrudniający ruchu pieszym. Śliskość
chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników materiałami szorstkimi np. piaskiem, bez stosowania środków chemicznych.
Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu niezwłocznie po ich powstaniu. Na osoby, które nie wywiązują się z nałożonych obowiązków, strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. Z kolei osoby, które doznają uszczerbku na
zdrowiu w wyniku niewywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.
A jakie są obowiązki gminy?
To gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez
właściciela obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – tak stwierdził w wydanym 24 listopada orzeczeniu Sąd Najwyższy.
Czyli to gmina ma nadzorować właścicieli nieruchomości ws. czystości chodników,
bardzo rozsądne rozwiązanie.
Trudno też nie uznać następującej racji:

Witam, tak przeglądałem informację dotyczącą naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Radzionkowie i jedna
rzecz mnie zdziwiła. Mianowicie test wiedzy
merytorycznej odbył się w restauracji MARCO
w Rojcy, pierwszy raz się z takim czymś spotkałem. Nasuwają się dwa pytania, czy miasto nie
może udostępnić sali w UM, lub nie może być
zapewniona sala w szkole czy gdziekolwiek indziej? Drugie to czy OPS płaci za wynajem sali
w restauracji?
AG
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Mikopol Radzionków, www.mikopol.com.pl
Dział łączności z czytelnikami: 507 437 036
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Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
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09 listopada, ul. Knosały, 37 latek z Tarnowskich Gór zawiadomił, że nieznany sprawca z terenu posesji dokonał kradzieży 7 sztuk lamp ogrodowych Straty
oszacowano na 700 zł.
11 listopada, ul. Bezpieczna, 27 latek w stanie nietrzeźwości (ok. 2,5 promila)
awanturował się na klatce schodowej jednego z bloków, dodatkowo pozostawił
w domu bez opieki swoją 3 letnią córkę narażając ją na niebezpieczeństwo.
16 listopada, ul. Unii Europejskiej, nieznany sprawca na terenie parkingu
centrum handlowego doprowadził 25 -latka z Piekar Śląskich do niekorzystnego
rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 970 zł przy zakupie telefonu komórkowego Huawei P20 lite.
17 listopada, ul. Zofii Nałkowskiej, funkcjonariusze policji z Radzionkowa
bezpośrednio po otrzymaniu informacji, że kierowca cysterny kradnie paliwo
zatrzymali 37 latka, mieszkańca Piekar Śląskich, który z cysterny samochodowej
po uprzednim zerwaniu plomb i pokonaniu zabezpieczeń zaworów spustowych
dokonał kradzieży 150 litrów paliwa wartych 700 zł.
19 listopada, ul. Zofii Nałkowskiej, z nieznanych przyczyn kierująca samochodem Toyota Yaris 25 latka z Bytomia zjechała na przeciwległy pas ruchu
i zderzyła się czołowo z samochodem ciężarowym marki Scania – cysterną. Kobieta została odwieziona do szpitala w Bytomiu.
26 listopada, ul. Szybowa, nieznani sprawcy z terenu zakładów mięsnych
dokonali kradzieży elementów metalowych o wartości 4000 zł.
26 listopada, ul. Stefana Jaracza, nieznany sprawca z otwartego garażu dokonał kradzieży elektronarzędzi (wiertarki, szlifierki oraz skrzynki z narzędziami)
na kwotę, 1500 zł.
28 listopada na ul. Unii Europejskiej nieustaleni trzej sprawcy z jednego ze
sklepów dokonali kradzieży 3 kartonów z zawartością whisky 18 butelek po 1,5
litra Jack Daniels, straty to 2400 zł.
xxx
4 grudnia – ul. Z. Nałkowskiej, kierujący samochodem Opel Corsa zawiadomił, iż jadąc najechał na studzienkę i uszkodził pojazd. Przybyli na miejsce
policjanci stwierdzili nieprawidłowy stan drogi i sporządzili stosowną dokumentację.
5 grudnia – ul. Zejera, nieznany sprawca wybił szybę w samochodzie marki
Renault Scenic. Straty w toku ustalania.
Tego dnia na ul. Szybowej policjanci z komisariatu w Radzionkowie zatrzymali trzech mężczyzn, którzy ukradli prawie 400 kg mięsa z miejscowego zakładu HAM. Jeden z nich, wieloletni pracownik postanowił dorobić do pensji
dokonując kradzieży mięsa, by spłacić długi. Plan był prosty. 31-latek wymyślił,
że w pracy zorientuje się, które mięso można sprzedać, by zarobić pieniądze. Zauważył on, że w chłodni czeka przygotowany pojemnik z rozbioru m.in. karczek
i łopatka. Pozostało tylko znaleźć kogoś, kto wywiezie mięso. Nadarzyła się okazja, bo pod rampę przyjechali kierowcy (40 i 42-latek), których pracownik kojarzył z wcześniejszych dostaw. Mężczyźni się dogadali i wykorzystali moment,
w którym z ich samochodu wyciągano pojemniki z towarem i wkładano puste.
Po chwili pojemniki pełne mięsa były już załadowane i samochód opuścił teren
zakładów. Wartość skradzionego mięsa to 4 tys. złotych. Sprawcy usłyszeli już
zarzuty i dobrowolnie poddali się karze. Całej trójce wymierzono karę 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Złodzieje muszą też zapłacić za
skradziony towar oraz pokryć koszty postępowania sądowego.
11 grudnia – Plac Letochów, policjanci z Radzionkowa wspólnie z funkcjonariuszami OPP Katowice zatrzymali 43 latka, który w stanie nietrzeźwości (prawie 3 promile) kierował samochodem osobowym marki BMW.

e-mail do redakcji

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

INFORMATOR
POLICYJNY

Informator powstał przy współpracy z sierż. szt. Jackiem Mężykiem pełniącym funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach.
Aneta Niedźwiecka
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Nie, i już…

W SPRAWIE
WIADUKTU…

Otrzymałem odpowiedź na interpelację dotyczącą zamontowania ogrodzenia przy placu zabaw
znajdującym się przy ul. Reymonta, którego wykonanie zwiększy przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci bawiących się na w/w placu zabaw.
Z informacji otrzymanej od zastępcy burmistrza
Pana Bernarda Skibińskiego wynika, że inwestycja
nie wymaga natychmiastowej realizacji (naprawdę?!) oraz, że nie zostanie wykonana w 2019 r.
Odpowiedź krótka i węzłowata, tyle, że mnie
nie zadowalająca. Ten rejon ma swoje problemy,
owszem, nie tylko ogrodzenie, ale dotyczące
w ogóle bezpieczeństwa dzieci i minimalnego
komfortu życia, także i dorosłych. Wniosłem już
kolejną interpelację w tej sprawie, tym razem –
o niebezpiecznej drodze dzieci z osiedla do szkoły. W następnym numerze – więcej. A ogrodzenia i tak nie odpuszczę.
Krystian Strzelczyk, radny

Na Górce sporo spraw mamy do załatwienia. Niewątpliwie do najważniejszych należy
„wiadukt”, nasze wspólne bezpieczeństwo,
nie mówię już o komforcie pokonywania
tego „wąskiego gardła” do naszych domostw.
Wystosowałem więc do burmistrza interpelację w tej sprawie świadom, iż miasto
samo nie zmodernizuje wiaduktu, ale przynajmniej niech doraźnie poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Odpowiedź
burmistrza nie zadowala mnie, jak zwykle
– nie można, zbyt kosztowne… Nie, nasze
życie i zdrowie nie ma ceny! Dopytałem
więc władz o inne rozwiązania proponując
dobitne oznakowania na jezdni, przy drodze oddzielające, przestrzegające kierowców
i pieszych przed niebezpieczeństwami przechodzenia pod wiaduktem i przejeżdżania
tamtędy. Musimy coś zrobić, skoro, jak się
dowiadujemy z nieoficjalnych źródeł, PKP
nie zamierza przebudowywać naszego wiaduktu, co komunikuję burmistrzom. Może
się mylę? Odpowiedź na to pytanie właściwe
tyczy mej interpelacji w sprawie dodatkowego oświetlenia wiaduktu, dobre i to na razie,
choć nie do końca chyba zrozumieliśmy się,
co do mego zapytania – ono dotyczyło dodatkowych znaków ostrzegawczych, w kolorach, przepraszam za kolokwializm – bijących po oczach – dziś można to zrobić, a nie
tworzenie osobnych pasów.
Marian Dziembała, radny

PLAC
ZABAW
BĘDZIE!
Zgodnie z zapowiedziami, które głosiłam w trakcie samorządowej kampanii
wyborczej będę starać się je realizować.
Zgłaszam kolejne interpelacje do władz
wykonawczych miasta, na początek sprawa parku przy Nałkowskiej i miejsca
zabaw dla naszych dzieciaków; wedle
zapewnień wiceburmistrza w tym roku
sprawa zostanie załatwiona pozytywnie.
Przy okazji – nieustannie jestem do Państwa dyspozycji, mój telefon:883-250-557,
e-mail: a.niedzwiecka@radzionkow.pl
Czekam na Państwa sugestie, podpowiedzi, interwencje.
Aneta Niedźwiecka, radna z Rojcy
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2 miliony – na co?
Ze źródeł marszałkowskich dowiedzieliśmy się, iż niedawno Zarząd Województwa Śląskiego przyjął
rozstrzygnięcie kolejnego konkursu w ramach Obszaru Strategicznej
Głos Radzionkowski • www.rtsk.pl/glos
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Interwencji dedykowane miastom:
Bytom i Radzionków. W ramach
Poddziałania 9.2.3 „Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych” – OSI
dla Bytomia przeznaczono prawie

30 mln złotych zaś dla Radzionkowa
prawie 2 mln złotych.
xxx
Nie jest to obiecana kwota 5 mln
Euro na rewitalizację Hugona, radzi
więc bylibyśmy wiedzieć, kiedy pieniądze te będą i na co zostaną w Radzionkowie spożytkowane. Red.
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Wiadukt przy ul, Jana Zejera c.d.

Zima to wyjątkowo trudny czas dla mieszkańców Górki. Wiadukt o tej porze roku jest jeszcze bardziej niebezpieczny.
Brak oświetlenia pod wiaduktem sprawia, że kierowcy widzą przechodniów w ostatniej chwili. Dodatkowo śnieg, odgarnięty ze środkowej części ulicy, zalega wzdłuż murów wiaduktu, zmuszając pieszych do chodzenia bliżej środka ulicy. Zastanawiam się, dlaczego gospodarze naszego miasta nie dbają o to. żeby przyszedł jakiś człowiek z łopatą i usunął
śnieg przynajmniej spod wiaduktu?...
Kolejny raz wracam do sprawy
przebudowy wiaduktu, w dniu 9
stycznia 2019 rozmawiałam z Jackiem Karniewskim z zespołu prasowego Oddziału PKP – Polskich
Linii Klejowych w Sosnowcu. Dowiedziałam się, że wciąż trwają prace nad przygotowaniem kolejnego
przetargu na przebudowę linii klejowej łączącej Katowice z północą
Polski. Tym razem zakres przetargu
będzie najprawdopodobniej ograniczony do części nie obejmującej
Radzionkowa. Decyzja taka jest
wynikiem ograniczonych środków
finansowych, jakimi dysponuje inwestor, czyli mówiąc wprost:
pieniędzy na modernizację jest za
mało żeby zmodernizować również
linię kolejową przebiegającą przez Radzionków. I co dalej? Wszystko jest jeszcze możliwe
– być może uda się pozyskać dodatkowe środki
i inwestycja będzie realizowana zgodnie z pierwotnymi założeniami. Pytanie brzmi: co obecnie robią władze Radzionkowa aby wesprzeć
PKP PLK w staraniach o dodatkowe środki?

Czy rzetelna informacja o zagrożeniach, jakie
stwarza przestarzała linia kolejowa – w tym
nasz wiadukt – dotarła do władz Województwa
Śląskiego? Czy posłowie i senatorowie z naszego okręgu zostali poproszeni o wspieranie przebudowy linii klejowej? Czy radni w Sejmiku
i Radzie Powiatu mają wiedzę na temat proble-

RYNKI DWA…

Prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę Eko-rynku dobiegają końca – wedle oficjalnego źródła urzędu miasta. Chodzi o teren zakupiony kilka lat temu przez Gminę za 3,6 mln zł od Firmy Agrosad (wcześniej
mieścił się w tym miejscu PGR i Folwark Donnersmarcków), który został
przeznaczony na budowę przyszłego funkcjonalnego centrum Radzionkowa. Obszar ten został podzielony na dwie strefy zagospodarowania. Na
pierwszej powstanie tzw. Eko-Rynek, na drugiej właściwy Rynek.
Został wyłoniony już wykonawca robót,
z którym w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na realizację pierwszego etapu inwestycji, polegającego na kompleksowej
rewitalizacji zdegradowanego obszaru. Prace
prowadzone będą w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i przede wszystkim będą obejmować
zagospodarowanie terenu, poprzez stworzenie
placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków
pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz
montażem oświetlenia i monitoringu. Przy
północnej ścianie „Karolinki” powstanie także
stała scena przeznaczona do organizacji imprez
plenerowych – co tylko potwierdza nasze przypuszczenia. Z rozbiórki folwarku zostało zabezpieczonych 5 000 cegieł, które zostaną wykorzystane w elementach podczas budowy infrastruktury Eko-Rynku tak, aby mogły przypominać
o istniejących wcześniej zabudowaniach.
Końcowym efektem realizacji projektu będzie
rewitalizacja obszaru o pow. 1,6 ha. Całkowity
koszt inwestycji wyniesie blisko 6,5 mln zł, jed-
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nak w znacznej części (85%) zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w 10%
z budżetu państwa. Termin realizacji zadania
przewiduje się do końca kwietnia 2020 r.
xxx

mów komunikacyjnych w Radzionkowie? Warto dodać, że problemy te
dotykają nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale także liczną grupę
zmotoryzowanych przejeżdżających
każdego dnia pod wiaduktem. Odpowiedzi na te pytania poszukam
w biurach poselskich, samorządach
i bezpośrednio u naszych przedstawicielek i przedstawicieli. Każdemu
zadam takie samo pytanie: czy ma
wiedzę na temat największego problemu komunikacyjnego Radzionkowa i co zrobiła/zrobił w celu jego
rozwiązania.
Apeluję również do mieszkańców Radzionkowa – każda/każdy
z Was ma wiedzę, rozmaite znajomości, kontakty – wykorzystujcie
je do lobbowania na rzecz naszego miasta!
Mówcie głośno o tym co należy zrobić żeby
poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym
na terenie naszego miasta. Może wspólnymi
siłami uda nam się coś zdziałać i przełamać
wszechobecną bezradność.
Małgorzata Janota

NASZ RUCH…

W styczniu 2018 roku wydaliśmy Głos Radzionkowski, w którym informowaliśmy, że 2018 rok, to rok 20 – lecia samorządności Radzionkowa
i z tej okazji „Głos Radzionkowski” będzie wydawany bezpłatnie.
Idąc tym tokiem myślenia, pragmatyki i idei
– Zarząd Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego i redakcja „Głosu Radzionkowskiego” podjęli decyzję, że z okazji 100 – lecia klubu Ruch Radzionkow „Głos” nadal będzie
wydawany bezpłatnie.
Rola klubu w działaniach na rzecz utworzenia
Gminy Radzionków była ogromna. To właśnie
na stadionie klubowym członkowie klubu oraz
kilkoro mieszkańców Radzionkowa założyli Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno – Kultu-

ralne, które po 8 latach walki doprowadziło do
ponownego utworzenia miasta Radzionków.
To działalność i wyniki sportowe klubu obudziły w mieszkańcach naszego miasta poczucie
swojej wartości, dumy w przekonaniu, iż warto
walczyć o swoją „małą ojczyznę”.
Dokonania „Ruchu Radzionków” na arenie
sportowej przyczyniły się do olbrzymiej promocji naszych dążeń na rzecz utworzenia Gminy
począwszy od roku 1989, kiedy to Ruch awansował na centralny szczebel rozgrywek cztero-

-grupowej III ligi piłki nożnej.
Swoje dobre wyniki sportowe i promocyjne
osiągali piłkarze ręczni i badmintoniści na terenie całej Polski. Potem było juz tylko lepiej,
awans do II ligi i do I ligi w 1998 roku, czyli
w tym samym roku, w którym na mapy miast
Polski powrócił Radzionków. Zbieżność tych
sukcesów nie jest przypadkowa, bo działacze
RTSK i klubu wspólnie zrobili wszystko, by nasza Gmina była samodzielna i samorządna.
Dlatego na łamach naszego „Głosu” będziemy się starać przedstawiać czytelnikom karty historii „Ruchu”, ludzi którzy tę historię tworzyli,
wyniki sportowe i zasługi klubu w wychowaniu
mieszkańców Radzionkowa przez sport.
Naszym celem jest również prowadzenie takiej publicystki, by Ruch Radzionków był w sercach każdego z nas – na dobre i na złe, ale raczej
na dobre…
Paweł Bomba

Materialna historia Ruchu Radzionków

Zarząd Klubu Sportowego Ruch Radzionków w związku z faktem, że 100lecie
sportowej wizytówki Radzionkowa zbliża
się coraz większymi krokami prosi o włączenie się do prac zmierzających do skatalogowania dokumentacji zdjęciowej i innej,
dotyczącej sportowców reprezentujących
Ruch Radzionków.
Prezes Klubu Marcin Wąsiak: Ruch Radzionków niewątpliwie cieszy się dużą popu-

larnością, dlatego przypuszczamy, że część
materialnej historii naszego Klubu znajduje
się w prywatnych zbiorach.
Jeżeli w Państwa posiadaniu znajdują się
ciekawe zdjęcia, wycinki prasowe, trofea itp.,
które to mogą dotyczyć działalności naszego
Klubu, bardzo prosimyo kontakt. Możliwe, że
uda nam się w ten sposób pozyskać materiały
do planowanej publikacji i wystawy organizowanej z okazji 100lecia Ruchu Radzionków.

Poszukujemy: dokumentów klubowych,
pism, kronik, zdjęć sportowców, publikacji
prasowych, trofeów sportowych, klubowej
odzieży sportowej itp.Szczególnie zależy
nam na okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz latach powojennych, aż do lat
osiemdziesiątych.
Kontakt: telefonicznysekretariat klubu
572 142 918 oraz poprzez email: klub@ruchradzionkow.com

Przy okazji powiedzmy sobie szczerze, na użytek mieszkańców urząd operował dwoma pojęciami: Rynek i Eko-Rynek – zamiennie – w „dorozumieniu”, iż to to samo. To nie to samo, co próbowaliśmy tłumaczyć, Eko-Rynek, czyli teren zielony w miejsce folwarku powstanie, to najmniejszy
problem. Ale Rynek, w pojęciu urbanistycznym,
zabudowany – w to już będziemy nadal wątpić.
Do tego trzeba zewnętrznych inwestorów, budżet
miasta tego nie udźwignie, czy się tacy znajdą?
Zobaczymy. Na razie nie widać… Może partnerstwo publiczno – prywatne? – też pytamy – kto
miałby być partnerem oprócz gminy?
Burmistrz miasta w trakcie sesji konstytucyjnej rady miasta wygłosił krótkie expose,
w którym wymienił trzy najważniejsze zadania
na najbliższe 5 lat: obwodnica Długa – Knosały,
kolonia Hugona i Rynek. Jaki rynek – pytamy?
Red.
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Początki z koła wzięte…

Nie, nie nudzimy się
w zimowe wieczory

TU OTRZYMASZ
„GŁOS RADZIONKOWSKI”

Co robią wielbiciele szprychowych kółek o tej porze roku? Zazwyczaj czekają na ocieplenie
a w owej bezczynności (nie licząc stacjonarnego pedałowania) pewnie planują, gdzie pojadą i kto zechce im towarzyszyć. Tworzą fora rowerowe wymieniając się pomysłami odwiedzenia miejsc, przebycia
tras, które chcieliby w najbliższym sezonie zobaczyć.
Owo planowanie, zaprojektowanie
i skorelowanie trasy z rzeczywistością, to
często bardzo czasochłonne zajęcie – jak
i wyzwanie. Brałem udział w kilku z nich
w swojej cyklicznej historii i podejrzewam,
iż przygotowanie każdej zajęło pewnie kilka miesięcy. Dlatego podziwiam i szanuję
osoby parające się takim zajęciem, które
z codziennym mozołem wieczorami przeglądają sporej skali mapy w sieci wytyczając dosłownie każdy kilometr, poszukują
godnego wypoczynku (korespondując wielokrotnie z „noclegowniami”), zastanawiają się czy owy sklep przy drodze zapewni
całej grupie stosowną regenerację, a może
nawet toaletę. To wręcz praca wymagająca
cierpliwości i wytrwałości modelarza, jak
pisałem wcześniej byłem biorcą takowych
usług, chociaż w ubiegłym roku stałem się

szczęśliwym posiadaczem urządzenia Cyclo 200, marki MIO (tak, to lokowanie produktu). Zaspokoiwszy swe minimalne ambicje w owym względzie teraz w dowolnej
chwili wprowadzając dosłownie dwa parametry (czas jazdy, bądź odległość, na pokonanie której mam akurat siły) zatwierdzam
i zwiedzam nieznaną mi dotąd okolicę, nie
martwiąc się o to czy za owym stopem miało być w prawo czy w lewo. A dlaczego? Bo
i tak wracam inną drogą do domu (ponieważ proponowane trasy są najczęściej pętlą
nastawioną na zwiedzanie). Powiem, iż to
fantastyczne rozwiązanie dla wszystkich leniwych i znudzonych (jeżdżących tymi samymi duktami), no i tych zapracowanych,
a jedyne o co muszę się teraz martwić to by
bateria nie rozładowała się przed powrotem do domu.

Ciekawym, powiedział bym wręcz ekscytującym zajęciem na wczesne zimowe wieczory jest „szperanie” po okolicy w której
się właśnie nudzimy. Mam tu na myśli portale z mapami w wersji zdjęć satelitarnych
na których stosując „problem chińskiego
listonosza” możemy godzinami zwiedzać
(i planować) jak ciekawie objechać okolicę,
docierając do wszystkich tych miejsc. A jest
ich naprawdę wiele, proszę spróbować właśnie tak się pobawić. Jeśli damy się wciągnąć
to zapewniam że skończy się na podglądaniu w Google Earth najpiękniejszych miejsc
na Ziemi. Do czego gorąco zachęcam.
Samych przyjemnych doznań w tej zabawie Państwu życzę oraz wszystkiego dobrego w nowym roku 2019-tym.
Pozdrawiam serdecznie,
Wojtek Szastok.

SAMOOBSŁUGOWE PRANIE
TAPICERKI, DYWANIKÓW

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

Para o wysokiej temperaturze:
• dokładnie wyczyści zabrudzenia,
• wyeliminuje chorobotwórcze mikroorganizmy,
• zneutralizuje przykre zapachy,
• nie przemacza foteli,
• nie powoduje przemaczania i uszkodzeń elektroniki.

BTW

Stacja paliw MOYA w Radzionkowie przy ul. Kużaja 51

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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Odszedł Kazimierz Kutz

AMBASADOR ŚLĄSKOŚCI

Umarł Kazimierz Kutz, był solą tej ziemi, „Solą ziemi czarnej”… Można było Go lubić, bądź nie,
cenić, lub nie, nie był jednak nigdy obojętny, On sam światu, i świat wobec Niego. I już rezygnuję
z dużej litery, bo sam by sobie tego nie życzył, nie dlatego, że nie bywał próżny, a dlatego, bo teraz
śmieje się ze mnie i pado: Synek, z wielkiej litery pisze się tylko na początku, a jo już jest na końcu…

Urodził się 16 lutego 1929 r. w Szopienicach na Śląsku. W 1955 roku
ukończył Wydział Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Pracę w zawodzie
rozpoczynał jako asystent Andrzeja Wajdy przy „Pokoleniu” i „Kanale” oraz
Jerzego Kawalerowicza na planie filmu „Cień”. W 1958 roku zadebiutował
jako samodzielny reżyser filmem „Krzyż walecznych”. Jego kolejne filmy to
m.in. „Nikt nie woła”, „Ludzi z pociągu”, „Milczenie”, „Upał” i „Ktokolwiek
wie”. W następnych filmach reżyser akcentował swoje przywiązanie do miejsca urodzenia. Tzw. „trylogię śląską” zapoczątkowała „Sól ziemi czarnej”
z 1969 roku. Kolejne wybitne filmy tego cyklu to: „Perła w koronie” i „Paciorki jednego różańca”. W latach 80. i 90. reżyserował przede wszystkim
spektakle Teatru Telewizji: „Opowieści Hollywoodu”, „Samobójcę”, „Do piachu...”, „Kolację na cztery ręce”, „Antygonę w Nowym Jorku”, „Emigrantów”
i „Kartotekę rozrzuconą”. W roku 1993 zrealizował telewizyjny „Straszny
sen Dzidziusia Górkiewicza” będący kontynuacją słynnej „Eroiki” Andrzeja
Munka. W połowie lat 90. powrócił do tematyki śląskiej realizując „Zawróconego” i „Śmierć jak kromka chleba” o wydarzeniach w kopalni „Wujek”
w pierwszych dniach stanu wojennego 1981. Ostatnimi dziełami filmowymi
Kutza był bardzo popularny „Pułkownik Kwiatkowski” z roku 1995 i serialowa ekranizacja „Sławy i chwały” Jarosława Iwaszkiewicza z roku 1997.
W kolejnych latach – do roku 2004 – tworzył jeszcze kolejne spektakle Teatru
TV. Po zakończeniu kariery reżyserskiej zajął się polityką: w latach 19972007 i 2011-2015 był senatorem, w latach 2001-2005 wicemarszałkiem Senatu, w latach 2007-2011 posłem na Sejm. Pisał felietony, krótkie formy.
Był autorem książki „Klapsy i ścinki”, „Mój alfabet filmowy” i nie tylko.
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Nakreślił w niej portrety przyjaciół i bliskich ze świata filmowego, literackiego i artystycznego, m.in. Krzysztofa Zanussiego, Wojciecha Kilara, Kaliny
Jędrusik, Zbigniewa Cybulskiego, Andrzeja Wajdy, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Dygata, Tadeusza Łomnickiego i Tadeusza Różewicza. Silnie
zarysował w niej elementy autobiograficzne poświęcone matce, ojcu i nieżyjącemu bratu, a także elementy humorystyczne w postaci licznych anegdot
ukazujących groteskowość czasów PRL. W 2010 reżyser zadebiutował także jako powieściopisarz książką „Piąta strona świata”, wydaną nakładem
wydawnictwa „Znak”, za którą został nominowany do Nagrody Literackiej
Gdynia 2011 w kategorii proza.”
Tyle wiedzy wikipedycznej, całkiem spora, ale jako indywidualista nie
dorobił się kontynuatorów; może przyznaje się do jego spuścizny kilku
reżyserów – reżyserek z katowickiej szkoły filmowej?
Kim był Kutz? Wiemy, twórcą, co chciał zrobić, co mu się udało, co nie?
Jedni mówią: Wielki Artysta i piewca naszego kochanego Śląska. Potrafił
o Śląsku opowiadać w niezrównany sposób. Był człowiekiem rozlicznych
talentów, o wielu z nich – jak na przykład o talencie do gotowania – wiedzieli tylko najbliżsi, ale na szczęście inne mogliśmy poznać i z nich czerpać. Był mądry, charakterny i bezkompromisowy…. I tak każdy, kto miał
z nim do czynienia mówić może, bo był wielowymiarowy.
Dla mnie był ambasadorem Śląska w Polsce; wymyślił sobie, iż sprzeda
go „warszawce” i innym w sposób artystyczny – symboliczny, nie całkiem
prawdziwy zatem, ale może bardziej zrozumiały dla innych Polaków. I tu
się pomylił, nieznajomość tej ziemi zamienił na mit; nazwałem to kiedyś
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– cepeliadą – dziś żałuję. Trochę śląska trylogia tchnęła mnie baśniami braci Grimm, nadrealnymi opowieściami ponad rzeczywistością
zwykłego dnia na Śląsku. Ale jak trafić do ludzi
spoza nas? Opowieściami o znoju życia codziennego, o biedzie, brudzie, smrodzie, niebezpieczeństwach w koegzystencji ze ścisłymi związkami rodzinnymi, wiarą, Kościołem, rubasznym
humorem? Kutz zrobił ze swej śląskości artystyczny komediodramat, chyba zrozumiały dla
„goroli”, na pewno pokazujący im, iż to jest
świat inny, którego nie znacie, patrzcie na niego
przez moją optykę, a nuż wam się spodoba…
Bo był śląskim patriotą, nie waham się napisać – szowinistą – w dobrej wierze. Pełen
kompleksów, zły, że Śląsk się lekceważy, a przypomnijmy, iż to ekonomiczny impuls, delikatnie mówiąc, pozwolił na powolne gospodarcze
odradzanie się Polski po wojnie. I nie ma to znaczenia, czy komunistycznej czy innej – trzeba
było coś robić – i to robili Ślązacy! Już w siedemdziesiątych latach poprzedniej epoki Edmund
Osmańczyk dowodził, iż z ekonomicznego
punktu widzenia odbudowa zniszczonej przez
Niemców Warszawy nie miała sensu, zwyciężył
zmysł polityczny – państwotwórczy – stolicę należy odbudować, by pokazać, iż istnieje ciągłość
państwa, że stać nas na to! A potem zapomniano
tego, i dziś nie ma śladów wdzięczności może za
wyjątkiem ulicy Górnośląskiej, trochę mało. To
moim zdaniem były klimaty, w których tworzył
swoje śląskie „kawałki” Kutz, w poczuciu kompleksu niższości i dumy, ambasadorowaniu śląskości, przedziwny konglomerat emocji…
W swoim ostatnim przed śmiercią felietonie

Przeczytane u innych

Lwów Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski dla o. Marka Rostkowskiego OMI
17 grudnia 2018 roku
w Konsulacie Generalnym
Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe. Uczestniczyła w nim
wspólnota oblatów w tym
mieście: o. Paweł Tomys
OMI – proboszcz parafii
pw. św. Marii Magdaleny
oraz o. Marek Rostkowski
OMI – wikariusz parafii.

Kazimierz Kutz napisał: Sto lot Niepodległości
Polski to 96 lot samotności Ślonzoków. Samotności i bezsensu. Według prawa europejskiego my som, ale na ziemi nos ni ma. Gorzkie
i prawdziwe, ale nie ma co rozdrapywać ran,
życie idzie do przodu, a to oznacza i „charakterność”, jaką odznaczał się Kutz może nie mieć
użytkowego dziś znaczenia. Niech więc pozostanie mitem, kiedyś wróci się do niego…
xxx

Bywał u nas w Remizie, i my u niego w Katowicach wielokrotnie. Chwalił nas za odważny
czyn wyzwolenia się, za determinację bycia samodzielnym miastem; był Honorowym członkiem RTSK. Nie zapomnimy go, jako naszego
przyjaciela, niezrównanego gawędziarza pełnego humoru i dystansu do świata, nieprzejednanego wroga kołtuństwa i złych manier, choć
w słowach nie przebierał. To był swój chłop…
RTSK

KAŻDY MA SWOJE POGLĄDY, PO OWOCACH
JE POZNACIE, A HISTORIA OCENI…
Listopadowo – grudniowy numer „Kuriera Radzionkowskiego” przyniósł m.in. rozmowę z burmistrzem Gabrielem Toborem. Na wstępie burmistrz będąc „pozytywnie zaskoczonym” tak dobrym
swym wynikiem wyborczym dywaguje, iż to wyraz akceptacji mieszkańców miasta dla wizji jego
rozwoju, która jest tak naprawdę „kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w poprzedniej kadencji”. Czytamy w tym supozycję, jakby wygrał kto inny, to rozpoczęte prace wstrzymałby? Chyba
jednak nie, tego nie zrobiłby nikt o zdrowych zmysłach – co zaczęte trzeba dokończyć – kampania
już się skończyła, panie burmistrzu, czas wziąć się do roboty.
A propos kampanii wyborczej; burmistrz jest
zadowolony z jej przebiegu, a „Czarny PR”, który
dominował w sąsiednich miastach, w naszym był
mocno ograniczony. To dobrze.” – kwituje. Pan
burmistrz raczy żartować, albo udaje, iż nie wie
co to jest „czarny PR”? Jeśli do tego typu procederu zalicza fakt, iż ktoś na jego plakacie domalował mu wąsy i to czarną farbą, to fakt, burmistrz
nie ma czarnych wąsów! To oczywisty fałsz. Jeśli
zaś ktoś domalował wąsy naszej kandydatce na
radną, to jak to nazwać? Na pewno nie „czarnym
PR”, a raczej brakiem klepek we łbie ulicznego
malarza wąsów, który pewnie uczynił to z nudów bardziej niż z wyrazistych przekonań politycznych. Kandydatka nasza nie przejęła się tym,
zbyła wszystko uśmiechem, i słusznie, i wygrała.
Jest jednak burmistrz z czegoś naprawdę niezadowolony – z tego, iż „Po raz pierwszy w kampanię
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w naszym mieście włączyły się partie polityczne”.
To niepokojące – ubolewa Gabriel Tobor – że
partie wchodzą na najniższy szczebel samorządności, ponieważ lokalnie nie są w stanie niczego
zaoferować. Doskonale to było widać w trakcie
kampanii – w wielu miastach powtarzały się te
same frazesy. To mieszkańcy Radzionkowa mają
decydować o mieście, a nie politycy z Warszawy
mają nam mówić, co dla naszej gminy jest dobre.”
Zdumiewające słowa doktora Tobora, i niesłuszne, albowiem w przeszłości niedalekiej
w wyborach naszych brały udział partie np. AWS
i SLD; a czemuż to partie nie mogą wystawiać
swych samorządowych drużyn?! Dlaczego, skoro działają na szczeblu lokalnym, lokalne koła
ogólnopolskich partii składają się z mieszkańców
wsi, gmin i miast przecież, a nie samych prezesów Kaczyńskich? Skąd Warszawa? Jakby to

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele środowiska
polskiego i zaproszeni goście z Lwowskiego Okręgu Konsularnego oraz
pracownicy konsulatu. Na spotkanie przybył także arcybiskup Mieczysław
Mokrzycki, metropolita lwowski. Samo dzielenie się opłatkiem poprzedziła doniosła uroczystość wręczenia medali przyznanych siedemnastu
Polakom. Wśród odznaczonych był nasz współbrat, o. Marek Rostkowski
OMI, któremu 29 stycznia 2018 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Andrzej Duda, przyznał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „za
wybitne zasługi w upowszechnianiu historii sztuki sakralnej, za osiągnięcia w działalności naukowej i publicystycznej”. Odznaczenia
wręczał Konsul Generalny we Lwowie, Rafał Wolski.
Ojcu Markowi Rostkowskiemu OMI– zgodnie z zachętą św.
Pawła: Weselcie się z tymi, którzy się weselą, towarzyszył o. Paweł Tomys OMI, który cieszył się nie tylko z wyróżnienia swojego współbrata, ale także trójki swoich parafian. W imieniu
odznaczonych podziękował prof. Mieczysław Grzegocki, który
powiedział, że wręczone odznaczenia świadczą o tym, że „coś
żeśmy w tym życiu zrobili i jeszcze coś zrobimy”.
Order Odrodzenia Polski, ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności
publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne
zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla
rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną
twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi
państwami i narodami.

NASZ OPŁATEK

miało być, gdyby np. kandydat PiS wygrał wybory w Radzionkowie? Odbierałby wskazówki
bezpośrednio od prezesa, a Radzionków straciłby
podmiotowość? Tę tylko gwarantuje partia o zasięgu powiatowym – Inicjatywa Mieszkańców
Ziemi Tarnogórskiej, której „kołem” jest Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa? Niekoniecznie.
Dziwne poglądy wygłasza burmistrz, każdy ma
prawo do własnych, to jasne, zauważamy jednak,
iż z czasem burmistrz staje się bardziej radykalny
w swych wypowiedziach, tymczsem samorządność, to ani fetysz, ani samowładztwo, dedykujemy słowa te komuś, kto przez następne pięć lat
gospodarował będzie naszym miastem, a przez
poprzednie 12 lat ignorował opozycję, czyli głosy – opinie przynajmniej jednej trzeciej aktywnej
części naszej społeczności. To dzieli… Życzymy
sukcesów. red.

Głos Radzionkowski • www.rtsk.pl/glos

Ojciec
Marek
Rostkowski
OMI – (ur. 1967 r.) Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, misjolog
i bibliotekoznawca, doktor teologii. Od 2000 r. pełnił funkcję dyrektora
Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum i Papieskiej Biblioteki
Misyjnej, należących do watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 1 września 2017 roku należy do wspólnoty oblackiej we Lwowie
i posługuje w parafii pw. św. Marii Magdaleny.
https://oblaci.pl

19 grudnia członkowie i sympatycy
Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego spotkali się podczas tradycyjnego „opłatka”. Złożył nam
życzenia przewodniczący Paweł Bomba,
a my życzyliśmy sobie, a jakże – zdrowia,
szczęścia, spełnienia marzeń – wciąż nowych, bo to zaświadcza o naszej kondycji
wewnętrznej… Mówiliśmy o swych małych sprawach, o sprawach miasta, ufni,
iż wszystko będzie dobrze, jak to w przedświątecznej atmosferze. Z wiarą tą wkroczyliśmy w 2019 rok, czego wszystkim
Radzionkowianom także życzymy…
RTSK
www.rtsk.pl/glos • Głos Radzionkowski
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Radzionkowskie legendy

Zapomniane uroczysko Kamionka

Przed wiekami na zachód od Radzionkowa powstała niewielka osada gwarków, poszukiwaczy rud srebra i ołowiu, nazywana Rudnymi Piekarami. Gwarkowie odkryli
w sąsiedztwie złoża kruszcu i trudnili się jego wydobywaniem. Pomiędzy osadą a Radzionkowem powstała polna droga, którą wędrowali gwarkowie chcący w większej wsi
zakupić żywność czy skorzystać z usług kowala. W połowie drogi znajdował się odwieczny głaz, od którego miejsce to wzięło nazwę – Kamionka.
W pradawnych czasach, kiedy okoliczni
mieszkańcy byli poganami, to właśnie w tym
miejscu mieli oddawać cześć swoim bóstwom.
Tu składali ofiary prosząc o dobrą pogodę
i obfite plony. W normalnym czasie w ofierze
składano zwierzęta lub rośliny, kiedy jednak
przez długi czas panowała niepogoda, lub inne
zjawiska odczytywano jako niezadowolenie
bóstw, wtedy kapłani rzucali losy, wybierając
dziewicę lub młodzieńca na ofiarę przebłagalną. Ofiara prowadzona była w rytualnym
orszaku do kamiennego ołtarza, gdzie żercy
pozbawiali ją żywota. Ciało ofiary nie było
składane na cmentarzysku wiejskim, grzebano je w sąsiedztwie ołtarza ofiarnego. Wraz
z nadejściem chrześcijaństwa zaprzestano
składania ofiar z ludzi, ale jeszcze przez wiele
lat, w tajemnicy, oddawano tu cześć dawnym
bogom, a pamięć o tym, co działo się w tym
miejscu trwała w opowieściach, budząc grozę. Opowiadano również, że w czasie którejś
z wojen, na potężnym kamieniu wykonano
wyrok śmierci na skazańcu… Nic więc dziwnego, że przechodząc tędy Radzińczanie przyspieszali kroku i jak najszybciej starali się
oddalić. Jednak gwarkowie nie lękali się Kamionki – większość z nich przybyła w te strony
z daleka, o czym świadczyły ich imiona i obca
mowa, jaką porozumiewali się pomiędzy sobą.
Nie znali przeszłości tych okolic, pochłonięci
ciężką pracą nie mieli czasu ani ochoty słuchać
bajań, a Kamionka była dla nich takim samym
miejscem, jak inne. Nie obawiali się przysiąść
na kamieniu żeby odpocząć w drodze. Z czasem opowieści o krwawej przeszłości kamienia
zbladły i mało kto pamiętał co tutaj się działo
w czasach pogańskich. Nadeszły niespokojne
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X jubileuszowy szachowy turniej miast i gmin

MOSIR Radzionków gościł 23 drużyny, które rywalizowały w X edycji Turnieju Miast i Gmin w Szachach.
Tym razem bezkonkurencyjne okazały się drużyny z Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich reprezentowani
przez zawodników ze „Strzybniczanki”.

Doświadczenia i praca od ponad 40 lat, przynoszą efekty. Skład tych drużyn tworzą doświadczeni zawodnicy: Henryk Banasik, Jan Plotecki,
czy uznani już juniorzy na arenie nie tylko polskich szachów: Flawian Krawczyk, Mateusz Lichorad, Szymon Kupiecki i Agata Binkowska.
Druga drużyna z Tarnowskich Gór wygrała turniej uzyskując 12 pkt z 7 meczów, drugie zajęły
Piekary Śląskie 11 pkt a trzecie pierwsza drużyna
z Tarnowskich Gór 10 pkt, kolejne Czerwionka
-Leszczyny, Zawiercie po 10 pkt. Cieszy udział
już stałych drużyn m.in. z Gminy Łaziska (aż 5
drużyn), 3 drużyny z Bytomia m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku (BUTW), a w dwóch pozostałych bytomskich drużynach zagrali juniorzy
z MKD Bytom; obserwując batalie na szachownicy radzili sobie całkiem dobrze. Bardzo duże
postępy zrobiły drużyny z Boronowa, Poręby
i Zawiercia, oraz nowi gości z Czerwionki -Leszczyny, Łaz, Świętochłowic (2 ekipy) i Świerklańca.
Trzy Zespoły z Radzionkowa dobrze rodziły sobie
w pierwszej fazie turnieju, ale od 4 rundy już było

gorzej choć 6 miejsce przy takim poziomie i konkurencji należy uznać za duży sukces.
Najlepszy wynik z Radzionkowa uzyskał Paweł Łęczycki 5 1/2 pkt, a najlepszą indywidualnie
wśród pań była 10 letnia Emilka Leks z Zawiercia 5
pkt. Zawody prowadził i sędziował Rudolf Sobczyk
przy pomocy technicznej Jarosława Kupieckiego.
X- lecie turnieju drużynowego w szachach to

efekty wytrwałość i i konsekwencji organizatorów. Konkurencji nie brakuje, wszak po 4 miejscu
w szachach męskich na Olimpiadzie w Batumi
w bieżącym roku, przy udziale aż 183 zespołów 4
osobowych z całego świata i srebrnym medalu kobiet na Olimpiadzie w Baku 2016 roku powodują
modę na szachy i niech tak zostanie jak najdłużej.
RS

SZLACHETNY BIEG

W ramach czwartej rocznicy utworzenia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku zorganizowany zostanie „IV Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Cidry Lotajom”. Odbędzie się on 28 lutego 2019 roku. Główną ideą biegu jest uczczenie pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz integracja naszej społeczności.
czasy wojny trzydziestoletniej, kiedy przez
nasze ziemie raz po raz przechodziły armie,
nierzadko łasych na łupy najemników. Okolica
zubożała, wielu ludzi zmarło z powodu głodu
i chorób przywleczonych przez maruderów.
Wioski pustoszały, a pola zarastały, bo nie miał
ich kto obrabiać. Społeczność podzieliły spory
religijne – radzionkowski kościół przechodził
z rąk do rąk – raz modlili się w nim katolicy,
potem znów protestanci, potem znów katolicy… w tych czasach położona na uboczu, przy
rzadko uczęszczanej drodze, Kamionka stała

się miejscem nabożeństw, najpierw odprawiali je tutaj wypędzeni ze swojego kościoła
katolicy, potem znów protestanci… spotykali się w tajemnicy, ale zawsze w ciągu dnia,
ponieważ wierzono, że nocą to miejsce biorą
w posiadanie różne tajemnicze postaci – a to
gorejący chłop, którego ciało trawią płomienie, a to inny – potężny mężczyzna, jednakże bez głowy. Postaci te miały być duchami
osób, które w tym miejscu straciły życie – czy
to złożone w ofierze pogańskim bóstwom, czy
też stracone tu w następstwie wyroku, lub zamordowane w niespokojnych, wojennych czasach… któż to może wiedzieć? Opowiadano
też, że na Kamionce można było spotkać pozornie zwykłego człowieka, o poczciwym wyglądzie, który prosił o pozwolenie mu na towarzyszenie w wędrówce. Jednak biada temu,
kto na to przystał! Już po kilku krokach droga
stawała się dziwna, wszystko wokół spowijała
gęsta mgła, a wędrowiec, nawet znając okolice,
wkrótce tracił orientację… a kiedy już zupełnie nie wiedział gdzie jest, poczciwy towarzysz
podróży znikał we mgle z szyderczym śmiechem… W ciemności na wędrowca czyhały
zapadliska Piciowych Dołów, worpie i głębokie stawy, gęste zarośla utrudniały przejście,
a tajemnicze odgłosy nie pozwalały zmrużyć
oka. Niejeden wędrowiec przeżył chwile grozy
czekając aż się rozwidni, drżąc z zimna i strachu… Dopiero poranek był wybawieniem,
a dzwony radzionkowskiego kościoła pomagały odnaleźć zagubioną w nocy drogę.
Opr. MMJ
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Jest jeszcze jeden cel! Całość opłaty startowej zostanie przekazana na pomoc dla Oliwii
Zając – mieszkanki Radzionkowa, u której
zdiagnozowano guza Wilmsa... Dziewczynka
przeszła chemioterapię i operację usunięcia
nerki, aktualnie kontynuuje chemioterapię pooperacyjną. Niestety uczulenia na różne leki
i suchość skóry są dodatkowym utrudnieniem
w procesie leczenia. Oliwia jest również podopieczną fundacji ISKIERKA dlatego również
zachęcamy do dokonywania wpłat na indywidualny numer subkonta dziewczynki oraz do
przekazania 1% podatku w okresie rozliczeniowym. Za wszelką pomoc, w imieniu rodziny,
serdecznie dziękujemy. https://fundacjaiskierka.pl/podopieczni/29464/
Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal, wodę, ciepły napój oraz drobny poczęstunek. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie elektronicznej rejestracji oraz opłacenie opłaty startowej. Celem usprawnienia weryfikacji,
prosimy o przesyłanie potwierdzenia przelewu
na adres mailowy: t.nolewajka@deportacje45.pl.
Biegowy peleton wyruszy około godziny
19.00 sprzed budynku Centrum. Dystans do
przebiegnięcia: ok. 5 km ulicami naszego miasta. Nie będzie pomiarów czasowych, biegacze
będą eskortowani przez odpowiednie służby.
Uczestników biegu zapraszamy do zwiedzania
stałej ekspozycji Centrum. Możliwość zwiedzania w dniu imprezy o godzinie 16.00, 17.00 lub
po biegu około 20.00. Z uwagi na ograniczoną
ilość miejsc konieczne jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacje nie będą przyjmowane w dniu biegu. Oczywiście bieg to nie
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wszystko! Przed wyruszeniem na trasę odbędzie
się wernisaż wystawy czasowej.
To wydarzenie zaplanowaliśmy na godzinę 18.30.
Zapisy elektroniczne od dnia 7.01.2019 roku.
Regulamin biegu będzie dostępny na stronie

www.deportacje45.pl natomiast opłatę startową
w wysokości 20 zł dokonujemy na konto Stowarzyszenia Cidry Lotajom. Szczegóły w regulaminie i na stronach www.cidrylotajom.pl, www.
deportacje45.pl

RUCH W GRZE!

Oto terminarz rundy wiosennej trzeciej grupy trzeciej ligi oraz termin finałowego meczu Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Bytom. Rozgrywki ligowe rozpoczną się 9 marca w Legnicy, a Ruch zakończy je u siebie 15 czerwca. Piętnaście meczów ligowych odbędzie się w weekendy, a dwa w środy, a finałowy mecz z Polonią Bytom zaplanowano na środę 10 kwietnia.
Terminarz rundy wiosennej trzeciej grupy trzeciej ligi:
18 kolejka, sobota 9 marca, godz. 15:00: Miedź II Legnica – Ruch
19 kolejka, sobota 16 marca: Ruch – Gwarek Tarnowskie Góry
20 kolejka, sobota 23 marca: MKS Kluczbork – Ruch
21 kolejka, sobota 30 marca: Ruch – Stilon Gorzów Wielkopolski
22 kolejka, sobota 6 kwietnia: Pniówek Pawłowice Śląskie – Ruch
23 kolejka, sobota 13 kwietnia: Ruch – Rekord Bielsko-Biała
24 kolejka, sobota 20 kwietnia: Foto-Higienia Gać – Ruch
25 kolejka, sobota 27 kwietnia: Ruch – Warta Gorzów Wielkopolski
26 kolejka, środa 1 maja: Piast Żmigród – Ruch
27 kolejka, sobota 4 maja: Ruch – Agroplon Głuszyna
28 kolejka, sobota 11 maja: Ruch – Górnik II Zabrze
29 kolejka, sobota 18 maja: Górnik Polkowice – Ruch
30 kolejka, sobota 25 maja: Ruch – Lechia Dzierżoniów
31 kolejka, sobota 1 czerwca: Ruch Zdzieszowice – Ruch
32 kolejka, środa 5 czerwca: Ruch – Ślęza Wrocław
33 kolejka, sobota 8 czerwca: Stal Brzeg – Ruch
34 kolejka, sobota 15 czerwca: Ruch – Zagłębie II Lubin
Finał Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Bytom, środa 10 kwietnia, godz. 17:00: Polonia
Bytom – Ruch
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RADZIONKÓW W ONZ
Jak wiemy, niedawno w Katowicach
zakończyła się 24. sesja Konferencji
Stron Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych (COP24). Radzionków też miał w niej swój udział, gdyż
w trakcie obrad delegaci mieli okazję
zobaczyć film 9 – letniej Pauliny Plewnii, uczennicy klasy IV b ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Radzionkowie.
Paulina zdobyła nagrodę główną, w organizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, konkursie na etiudę filmową o ochronie
środowiska, pt. „Nakręć się na klimat! Pokaż,
jak chronisz środowisko!”.
Jury nagrodziło Paulinę za film „Jesienne porządki w moim sadzie” – https://www.
youtube.com/watch?v=wh8S1tqN_IY&fbclid=
IwAR0mSUOphXzfHWSlXIlhpmskoHDTxzS
v7Pmq6lDsRvG85KSy6wXUVfM__TY
Patronami honorowymi byli Górnośląsko
– Zagłębiowska Metropolia, Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, FRIS i Miasto Katowice. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawował Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

10 marca 2019 r. zapraszamy
na Galę Wiedeńską – w Centrum
Kultury Karolinka w Radzionkowie z udziałem solistów polskich i europejskich oper

O tej zbrodni nie wolno nam zapomnieć!
Tragedia Miechowicka to jedno z najbardziej przerażających wydarzeń, jakie miało miejsce w trakcie wkraczania Armii Czerwonej na teren Górnego Śląska w styczniu 1945 roku. Właśnie ukazała się książka
bytomskiego historyka Tomasza Saneckiego opisująca te dramatyczne
wydarzenia, które miały miejsce ponad siedemdziesiąt lat temu.
Z rąk Sowietów zginęło według różnych szacunków ponad 380 osób, a mimo to o tej tragedii przez
kilkadziesiąt lat, ze względu na panujący w Polsce
ustrój komunistyczny, nie wolno było mówić.
Autor pisząc publikację korzystał z dostępnych materiałów archiwalnych, ale również publikacji, w których zawarte zostały wspomnienia
świadków tamtych wydarzeń. W książce wykorzystałem przede wszystkim dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, który
prowadził śledztwo w sprawie zbrodni wojennej
w styczniu 1945 roku w Miechowicach – mówi
Tomasz Sanecki. Bardzo pomocne były także
akta znajdujące się w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Bytomiu oraz wspomnienia świadków tragicznych wydarzeń w styczniu 1945 roku, które zachowały się dziś w wielu reportażach, filmach czy
publikacjach – dodaje Sanecki.
W książce „Tragedia Miechowicka 25-28
stycznia 1945 roku” bytomski historyk podjął

również temat badań i śledztwa prowadzonego
przez Instytut Pamięci Narodowej w sprawie
zbrodni popełnionej przez Sowietów w Miechowicach, a także zaprezentował miejsca, w których upamiętniona została Tragedia Miechowicka oraz przybliżył przebieg walk o Miechowice
w styczniu 1945 roku.
Dzisiaj już wielu ze świadków tych wydarzeń
nie żyje i dlatego naszym obowiązkiem jest przekazywać wiedzę na temat Tragedii Miechowickiej, aby los pomordowanych w Miechowicach
był przestrogą dla przyszłych pokoleń, a to co
miało miejsce ponad siedemdziesiąt lat temu nigdy więcej już się nie zdarzyło.
Publikacja „Tragedia Miechowicka 25-28
stycznia 1945 roku” dostępna jest na razie
w księgarni internetowej Wydawnictwa Ridero,
ale już wkrótce będzie dostępna również w innych księgarniach.

Jesteśmy międzynarodową grupą wokalną, w skład naszego zespołu wchodzą wybitni
śpiewacy i instrumentaliści na co dzień koncertujących na deskach polskich i międzynarodowych oper oraz filharmonii.
Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych
wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów
operowych. Towarzyszyć im będą wybitni,
polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami
i dyrygentami w Polsce i Europie.
Tej gali nie można przegapić, na scenie
pojawią się laureaci międzynarodowych
konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec,
fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady.
Zabrzmią największe przeboje króla walca –
Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła
Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” oraz „Kraina Uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.:
Walc „Nad Pięknym Modrym Dunajem”, Arię
Barinkaya „Wielka sława to żart”, Duet wszech
czasów „Usta milczą dusza śpiewa” czy polkę
„Tritsch – Tratsch”.
Koncert programowo nawiązywał będzie
do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów, odbywających się w Wiedniu.
Zapraszamy serdecznie!
Bilety 75 zł: Centrum Kultury „Karolinka” (ul. Plac Jana Pawła II 2) rezerwacje tel.:
32 286 64 54 (wew.25), grupy – tel. 504 091
909, kasa@karolinka.art.pl bilety online:
www.karolinka.art.pl, www.kupbilecik.pl
oraz w Księgarniach PWN, Sklepach Muzycznych Riff
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ul. Strzelców Bytomskich 82c, Bytom

tel. 885 308 308

www.lubos.peugeot.com.pl
mail: lubos@peugeot.com.pl
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