BEZPŁATNE WYDANIE NA 100-LECIE RUCHU RADZIONKÓW!
www.rtsk.pl/glos

Głos
Radzionkowski

glosradz@interia.pl

Rok XXVII

ISSN 1505-8247
nr 4 | 2019

Centrum Medyczne:
kardio.Clinik&Te -Vita
Zaprasza; str.2

Saga o naszych
drogach…

3-4

Radzionkowskie
osobowości roku

9

A po świętach – za śmieci zapłacimy słono…

WŁADZA OGŁOSIŁA KONSULTACJE,

PO CICHU, JAK ZWYKLE

(…) Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości
15,50 zł miesięcznie za osobę. 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 23,00 zł miesięcznie za osobę…
Koniecznie zerknij na: http://www.bip.radzionkow.pl/?a=24362

DECYZJĄ BURMISTRZA ZAJĘCIA
W NASZYCH SZKOŁACH OD 8
KWIETNIA – ZAWIESZONE DO
ODWOŁANIA. TO RACJONALNA
DECYZJA.

„Kochani moi uczniowie – „Jestem z Wami, zresztą wiecie to” – przejmujący list jednej z radzionkowskich nauczycielek….
Kocham moich uczniów, kocham uczyć. Ale w chaosie jaki powstał, nie
jest to możliwe.
Chcemy mieć czas na utrwalanie wiadomości, nie chcemy zadawać
tylu zadań domowych! Niestety na skutek reformy musimy to robić, bo
jesteśmy rozliczani ze zrealizowania podstawy programowej. Nie chcemy
wypełniać setek bzdurnych papierów, których i tak nikt nie czyta. Biegając
po kilku szkołach nie mamy czasu, żeby zająć się dziećmi tak jak byśmy
tego chcieli! Mamy dosyć kłamliwych wiadomości podawanych w mediach
o naszych rzekomych zarobkach, których w życiu nie widzieliśmy na oczy.
Mamy dosyć roszczeniowych rodziców, którzy wiedzą najlepiej wszystko…
Czytaj na str. 8-9

Pośmiertne honory dla ojca
Ludwika Wrodarczyka
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Skandaliczna
budowa
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ŻYCZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
RADZIONKOWA

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, spokoju
w tym czasie szczególnym, czasie chrystusowego cierpienia, które nieść
nam winno wiarę i nadzieję, iż cierpienie
może być odradzające, wiarę w miłość, zrozumienie wzajemne, wspólnotę…
To przesłanie tych świat…
Ten splot tylko pozornie sprzecznych odniesień niech da nam siłę
w pokonywaniu trudności i pozwoli dać ufność w przyszłość, każdemu
z nas tego potrzeba.
„Szczęście nadaje sens życiu, to magia w Twym sercu zaklęta. Nie pozwól
mu zostać w ukryciu, podaruj je bliskim…”
Radosnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych miłości i otuchy, wielu dobrych
relacji rodzinnych, okazji do miłych, świątecznych, wiosennych spotkań
w gronie bliskich.
Niech sens, wymowa tych Świąt napełni Was siłą oraz radością i sprawi,
że uśmiech i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia.
Tego życzy:
Zarząd Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego,
Klub Radnych RTSK, członkowie i sympatycy naszego stowarzyszenia
oraz redakcja „Głosu Radzionkowskiego”

Ekspresówka u nas, czy obok?
Firma CP Complex Projekt, która przygotowuje niezbędną dokumentację technicznoekonomiczno – środowiskową oraz inne niezbędne do wydania decyzji środowiskowych
uwarunkowań dla budowy trasy S 11 w woj.
śląskim, przedstawiła naszemu
miastu dwa warianty przebiegu
drogi ekspresowej S11.
Wariant jeden – omija miasto od
strony wschodniej, natomiast wariant drugi przecina miasto w jego
północnej części. W obu przypadkach planuje się węzeł komunikacyjny wiadukt lub tunel na drodze DW
911 na wysokości ul. Anieli Krzywoń.
„Gmina warunkuje pozytywną
opinię dla wariantu przebiegającego
przez miasto w przypadku zaprojektowania i wybudowania węzła komunikacyjnego na odcinku pomiędzy 54
a 55 km drogi (orientacyjnie: między

tzw. „Szkałą” a radarami). Jeżeli takie rozwiązanie nie będzie możliwe do zrealizowania, Gmina
Radzionków optuje za wersją omijającą miasto.”
– to formalny komunikat urzędu miasta.

NARESZCIE!

Developer i Recykling Sp. z o.o.

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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18 marca został przekazany plac pod budowę
trzeciego odcinka II etapu budowy obwodnicy
miejskiej – drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały. W ramach prac wybudowana zostanie droga
o długości 550 metrów, przebudowany zostanie
odcinek ul. Długiej na odcinku ponad 160 metrów i odcinek ul. Unii Europejskiej na długości

z połączeniem z ul. Sadową) wyniesie 12.371
257,95 zł. W całości droga będzie miała długość
ponad 1,2 km.
xxx
Skąd więc tytuł – Nareszcie! Ano stąd, iż
co najmniej od 10 lat domagaliśmy, się tej in-

xxx
Trochę to brzmi nieostro, w naszym przekonaniu nasza gmina powinna lobbować za
przebiegiem S11 przez teren Radzionkowa. To
tworzy duże możliwości aktywizujące w tym rejonie. Warto o to powalczyć!
RTSK

westycji jako mocno proatywizacyjnej tego
terenu, która od lat mogłaby przynosić miastu
określone profity. Tak więc – lepiej późno niż
wcale, pozostajemy z satysfakcją, iż nasze pomysły, choć z opóźnieniem są realizowane.
Zawczasu też podpowiadamy zgodnie z racjonalnym myśleniem, iż dobrze byłoby już pomyśleć o połączeniu drogą ronda przy ul. Knosały
z budowana trasą S-11, gdziekolwiek by ona nie
przebiegała…
RTSK

100 metrów. Powstanie równocześnie chodnik
o szerokości 2 m z kostki betonowej i dwukierunkowa droga rowerowa plus rondo przy Kauflandzie na skrzyżowaniu ul. Unii Europejskiej
z ul. Długą.
Projekt przewiduje wykonanie 2 zatok autobusowych wraz z wiatami, oznakowania poziomego i pionowego, barierek oraz oświetlenia.
Wykonawcą jest firma OLS Sp. z o.o. Sp.
K. z siedzibą w Lublińcu. Wartość umowy to
7.296.737,60 zł. Prace powinny się zakończyć do
18 września.
Budowa drogi zostanie dofinansowana ze
środków krajowych oraz Unii Europejskiej.
Zakończenie budowy trzeciego odcinka drogi, zakończy jednocześnie budowę drugiego
etapu obwodnicy Radzionkowa (etap pierwszy
to ul. Unii Europejskiej). Łączny koszt budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały (wraz
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Rowerem, lub pieszo do Bobrownik

NA RAZIE ZNIKŁY DRZEWA
No cóż, widok „nagiej” drogi prowadzącej
do Bobrownik nie jest budujący w tej chwili,
co nasi czytelnicy w wielu mailach i telefonach
dobitnie wyartykułowali.
Co się stało, iż wycięto drzewa po obu stronach drogi? Co dalej. Otóż, wedle dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich
Górach Barbary Myland były to działania nie-

Trudno dyskutować z fachowcem, w trakcie
wizji lokalnej natknęliśmy się na pnie wyciętych
drzew o średnicy 1 metra w stanie, wizualnym
przynajmniej – bez zarzutu. Ale faktem jest, iż
po wichurach sporo gałęzi znajdowało się na

zbędne. ZDP posiada
ekspertyzę
biegłego dendrologa, który
stwierdzić, iż nie dość,
iż topole, to gatunek
„obcych” drzew, chwastów, to na dodatek ich
stan fitosanitarny uzasadniał ich wycięcie.

W słoneczną niedzielę 31 marca zaroiła się Księża Góra od
ludzi i… ptaków. Trwało tam bowiem od rana rodzinne święto
ekologiczno-przyrodnicze pod nazwą: „Dzień ptaków w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie.”

W południe odbyły się prelekcje popularnonaukowe: Krzysztofa Sokoła pt. „Tajniki birdwatchingu” oraz Mateusza Ledwonia pt. „Perypetie
małżeńskie ptaków – zdrady i rozwody”.
Potem miłośnicy ptaków, ale nie tylko oni wybrali się na wycieczkę
po okolicy z ornitologiem Krzysztofem Sokołem, a potem chętne wzięli
udział w grze terenowej „Ptasie pogotowie” zorganizowana przez 12. DH
„Oręż” z Radzionkowa, a także pospacerowali po Ogrodzie Botanicznym
z przewodnikiem – Julią Górą.
Od 13 –tej odbywały się także: warsztaty mikroskopowe „To co lata –
skrzydła, skrzydełka, skrzydlaki”, warsztaty laboratoryjne z jajem, warsztaty florystyczne z piórkiem w tle, warsztaty ornitologiczne. Ustawiono
liczne stoiska edukacyjno-informacyjne przygotowane m.in. przez Śląskie
Zoo oraz Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników, pracowała także strefa
aktywności artystycznej, kiermasz rękodzieła, eko-warzywa i miody.
Ciekawy i pouczający dzień. 				
AB

jezdni, poza tym mnóstwo jemioły – pasożytów
drzew ukrywało się w konarach. Zarząd Dróg
Powiatowych posiada także zezwolenie na wycinkę tych drzew wydaną przez gliwicki oddział
Krajowej Izby Odwoławczej.
A teraz – po co tak naprawdę wycięto w pień
owe drzewa. Otóż, po prawej stronie idąc, a raczej jadąc od Radzionkowa powstać ma ciąg
pieszo – rowerowy w kierunku Bobrownik,
a po drugiej stronie nasadzone zostanie 120
drzew innych gatunków.
Z naszych ustaleń wynika, iż: drogę rowerową ma wybudować miasto Radzionków, choć
droga ta ma status powiatowej. Powstała ta
koncepcja w porozumieniu Radzionkowa i starostwa powiatowego w Tarnowskich Górach.
Projekt tego przedsięwzięcia należy do powiatu, nie jest jeszcze gotowy, warunku środowiskowe ma określić za to …Bytom, podobno
wszczął procedurę, o pieniądze na tę inwestycję Radzionków stara się w Metropolii Śląskiej,
a jeśli ich nie załatwi, to wyłoży je z własnego
budżetu. Kiedy te wszystkie procedury zostaną
zakończone i roboty ruszą – nikt w tej chwili
nie jest w stanie określić…
red.
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Śmieci coraz droższe?

Stawki opłaty śmieciowej w 2019 roku na terenie Miasta Radzionków nie ulegną zmianie, takie zapewnienie mamy z Urzędu
Miasta Radzionków – informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzionków. Czyli drakońska podwyżka opłat za niesegregowane śmieci jeszcze przed nami?
Koszty gospodarowania odpadami rosną coraz bardziej. Niestety, kolejny wzrost cen jest nieunikniony z kilku powodów: rosnącego podatku ekologicznego (opłata Marszałkowska za składowanie odpadów – Rząd podniósł opłatę niemal sześciokrotnie),
sytuacji makroekonomicznej, a nawet czekających Polskę wysokich kar unijnych – za brak podjętych działań w zakresie gospodarki odpadami.
Od kilku lat gminy płacą coraz więcej za wywóz śmieci. Niestety, wszystko wskazuje na to, że koszty unieszkodliwiania odpadów
wzrosną jeszcze bardziej. Dlaczego? Jedną z przyczyn jest dyrektywa unijna, wedle której Polska ma dojść w dwa lata do recyklingu
na poziomie 50 procent. Według najnowszego raportu NIK, daleko nam jednak do formalnych oczekiwań Wspólnoty. W 2014 roku,
średnia ogólnopolska sięgała 21 procent. W następnych latach odczyty stopniowo rosły, ale niewystarczająco. Ponadto, jak wskazuje
Izba, w połowie badanych gmin poziom recyklingu odpadów w 2016 roku spadł w porównaniu do roku 2015. Inną przyczyną rosnących kosztów unieszkodliwiania śmieci jest reforma systemu gospodarki odpadami z 2013 roku. W założeniu, ustawa przyznaje
gminie pełną kontrolę nad wywozem śmieci. Rozwiązanie miało być odpowiedzią na patologie systemu gospodarowania odpadami,
poprzez uszczelnienie całego systemu, oraz wprowadzenie selektywnego zbierania śmieci u źródła, tym samym zmniejszając ilość
odpadów kierowanych na wysypiska. Przed reformą bowiem każdy, zarówno właściciel domku jednorodzinnego, jak i wspólnota
czy spółdzielnia mieszkaniowa, mogli na własną rękę decydować o wyborze kontrahenta. Powodowało to jednak, że wiele osób wywoziło śmieci do lasu bądź paliło nimi w piecu, a niektóre firmy zostawiały odpady na tak zwanych dzikich wysypiskach.
Niestety, reforma nie przyczyniła się jednak nawet do częściowej likwidacji wspomnianych dzikich wysypisk. Według NIK,
w połowie badanych gmin występowały bądź nadal występują tego rodzaju składowiska śmieci.
Planowana jest także kolejna nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach, którą przedstawił resort środowiska.
W praktyce oznacza ona, że wszyscy będą zmuszeni do segregacji odpadów, bo kara za nieselektywną zbiórkę ma wynosić czterokrotność opłaty podstawowej. Osoby, które będą korzystały z przydomowych kompostowników, będą zwolnione w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej.
Z materiałów prasowych ciągle dowiadujemy się, że w różnych gminach, kolejne rozstrzygnięte w ostatnim czasie przetargi są
o 40, 50 a nawet 100 procent droższe od ostatnich cen.
Jak widać powyżej system gospodarki odpadami komunalnymi wymaga jednak gruntownej zmiany nie tylko na szczeblu rządowym ale również na szczeblu samorządowym. Należy już teraz podjąć działania aby nasi mieszkańcy w przyszłości nie ponosili
drakońskich opłat za odpady komunalne– np. dzieląc miasto Radzionków na sektory, w których przetargi będą przeprowadzone
osobno, aby mniejsze firmy mogły w nich wziąć udział, co znacznie może obniżyć koszty systemu.
Bronisław Łukaszewski
www.rtsk.pl/glos • Głos Radzionkowski
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Radzionkowianka, stomatolog, Ewa Szantyr, jedną z laureatek tegorocznego plebiscytu
„Hipokrates” organizowanego przez „Dziennik Zachodni”.

Chcę wciąż iść do przodu choć
zawodowo czuję się spełniona

W tym roku z okazji V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach – największej debaty w ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej, zostały przyznane nagrody w wielkim plebiscycie
medycznym „Hipokrates”. Zwycięzcy otrzymali prestiżowe tytuły i statuetki, które zostały wręczone 8 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie spotkali się wybitni
specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki,
gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.
„Hipokrates” – plebiscyt
medyczny organizowany jest
w województwie śląskim,
to pacjenci w głosowaniu
przyznają wyróżnienia dla
najsympatyczniejszych pracowników służby zdrowia.
W tym roku w akcji zostaną
nagrodzeni lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy
medyczni,
fizjoterapeuci
oraz dietetycy medyczni.
Miło nam poinformować,
iż jedną z laureatek tegorocznego plebiscytu została radzionkowianka, stomatolog,
Ewa Szantyr*.
- Powiem szczerze, iż nagroda ta wcześniej nie była
mi znana, i jestem nią w ogóle zaskoczona. Oczywiście
– mile zaskoczona – tym bardziej, iż moją kandydaturę
zgłosił któryś z moich pacjentów. Do dziś nie wiem kto,
jestem wdzięczna tej osobie
i wszystkim, którzy mą prace
w ten sposób docenili biorąc
udział w tym konkursie i oddając na mnie swój głos. Gdy
o tej nominacji dowiedziałyśmy się, to rozpoczęłyśmy akację propagandową,
prosząc pacjentów o esemesowe głosy. No i stało się! Zwyciężyłam w konkurencji powiatowej, zajmując jednocześnie drugie miejsce w całym województwie. Cieszymy się z tego bardzo, to nadaje nam nowego, dobrego sensu
pracy. Mogłabym przecież pomyśleć, tyle lat pracy, raczej syndrom „wypalenia zawodowego” powinien mnie dosięgnąć. I otrzymałam nowy impuls do
pracy, zgodny zresztą z mą mentalnością. Nieskromnie powiem, iż ciepło,
które staramy się dać pacjentom, i kompetencje owocuje, warto było…
W sumie jestem bardzo wzruszona, nie zabiegałam nigdy o zaszczyty,
wzruszenie bierze się stąd, iż to nasi pacjenci wdzięcznie nas wspominają.
Czegóż więcej można sobie życzyć… To pierwszy wywiad, którego udzielam,
nie jestem „gwiazdą”, już bardziej przychylam się do drugiego pańskiego
określenia w cudzysłowie „ambasadora Radzionkowa”.
Wspomnę także nie bez satysfakcji, iż niedawno uhonorowano mnie także tytułem „Srebrnego orła stomatologii”. To także wyróżnienie powstałe na
podstawie opinii pacjentów i sytuuje nasz gabinet wśród najlepszych 5 procent gabinetów w Polsce.
To program stworzony, aby spośród przeciętnych firm na rynku wyróżnić te najlepsze. Liderów branży, którzy wyznaczają kierunek, stawiają
na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać

6

igiełka, poprzez którą komputer sączy po kropelce znieczulenie. Nie ma
wtedy tego fatalnego uczucia, jak w klasycznym znieczuleniu, nie rozrywa
się tkanek… A dla tak zwanych „dentofobików”, czyli ludzi, którzy panicznie boją się dentystów, mają fobię na punkcie zabiegów tego typu, czeka
urządzenie, które aplikuje wrażliwemu pacjentowi podtlenek azotu – popularnie zwany – gazem rozśmieszającym, przy pełnej świadomości, bo to
przecież nie jest narkoza przenosimy się w świat, ucieszny i w nim, bez
strachu, zrelaksowani poddajemy się zabiegowi. Czegóż to ludzie nie wymyślą, chwała że myślą…
Czas więc nie bać się dentysty.
- To wszystko to jakiś fajny sen. Pochodzę z Radzionkowa, mieszkamy
tu od wielu lat, od zawsze; jestem tą „dziołszką” z Radzionkowa wychowana w duchu lokalnego patriotyzmu; w tym miejscu, mój pradziadek w
1907 roku ukończył budowę tej kamienicy, w której pracuję i mieszkam;
babcia i dziadek mieli niełatwe życie, dzidek stracił nogę na kopalni w
wieku 26 lat, potem miał wędzarnię, babcia miała magiel; moja mama
była pierwszym pokoleniem, które się wyedukowało. Nie było to łatwe wcale w tamtych czasach, jak się dowiedziałam, gdy było bardzo zimno, to u
państwa Pietrygów, przy piecach piekarniczych uczyło się… Moja mama,

*Lekarz. Stomatologii – Ewa Szantyr – jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej. Przez 8
lat pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej
w Zabrzu. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej i estetycznej, nowoczesnej endodoncji
oraz protetyce. Zaufaniem darzą ją zarówno pacjenci dorośli jak i dzieci. Swoją bogatą wiedzę
i umiejętności systematycznie podnosi na wielu
kongresach, szkoleniach i kursach dzięki czemu
leczenie prowadzi zgodnie z najnowocześniejszymi standardami.
Prywatny gabinet stomatologiczny prowadzi od 1995r, kontynuując rodzinną tradycję
– w tym samym miejscu od 1955r gabinet stomatologiczny prowadziła jej mama, dr Helena
Brylska-Starczyk, specjalistka ortodoncji.

wymaganiom swoich klientów. W odróżnieniu od licznych programów,
w których uiszczenie opłaty jest jedynym warunkiem przyłączenia, Orły
Stomatologii mają przejrzyste kryteria, w które wgląd ma każdy. Program
został stworzony, aby spośród przeciętnych firm na rynku wyróżnić te najlepsze. Liderów branży, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój
i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać współczesnym wymaganiom rynku – przypis redakcji.
Doktor Ewa Szantyr pracuje jako stomatolog 27 lat, widać to szczęśliwy rok, skoro obydwa wyróżnienia zostały jej przyznane w tym roku.
To wynik jednak szczególnej atmosfery w gabinetach stomatologicznych
na św. Wojciecha, doświadczenia właścicielki, innych lekarzy stomatologów oraz kadry asystenckiej, a także nowoczesnego wyposażenia miejsc,
w które zwykle wybieramy się, co oczywiste, z obawami. Jest tu wiele
urządzeń ultranowoczesnych, m.in. radiowizjografia – prześwietlenie
zębów robione jest na fotelu dentystycznym, nie trzeba więc tarabanić
się do rentgena w Bytomiu, a obraz stanu rzeczy natychmiast pokazuje
się na monitorze komputera. Wiadomo od razu, co jest przyczyną bólu
i natychmiast przeciwdziałać. Podobnie nowatorsko jest ze „znieczuleniem komputerowym”, co brzmi mocno futurystycznie. Tymczasem jest
to „ultracienkoigłowe”, to możemy sobie wyobrazić, po prosty cienka
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jako jedna z pierwszych przekroczyła
w Radzionkowie ten próg edukacyjny,
została stomatologiem, ja po niej przejęłam tę misję. Wiele jej zawdzięczam,
a ponieważ jestem kobietą czynu, to
chcę być na bieżąco ze wszystkim, co w
tej dziedzinie medycyny dzieje się. Ale
nie tylko tym żyję, codziennie godzinę
rano spędzam ma Księżej Górze, trójka
dzieci, to także zwykłe sprawy, ale chcę
wciąż iść do przodu choć zawodowo
czuję się spełniona. Może jeszcze ambitniejszych wyzwań podjęłabym się,
gdy, mam nadzieję wróci moja córka,
która jest chirurgiem szczękowo – twarzowym… Przy okazji wspomnę też o
drugiej córce, która z kolei wybrała inny
zawód, jest psychologiem ze specyficzną
specjalizacją, pracuje bowiem z dziećmi
autystycznymi i ciężko zaburzonymi. To
już inne pokolenie, ale jak my wychowane jednak w duchu tradycji rodzinnych,
wierze, szacunku dla ludzi starszych.
Kiedyś, może na emeryturze właśnie ludziom starszym poświęcić chciałabym,
jako wolontariuszka, swój wolny czas…
Red.
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DECYZJĄ BURMISTRZA ZAJĘCIA
W NASZYCH SZKOŁACH OD 8 KWIETNIA
– ZAWIESZONE DO ODWEOŁANIA.
TO RACJONALNA DECYZJA.
„Kochani moi uczniowie – „Jestem z Wami,
zresztą wiecie to” – przejmujący list jednej z radzionkowskich nauczycielek….
„5 kwietnia, W związku z planowanym na
dzień 8 kwietnia b.r. początkiem ogólnopolskiego strajku nauczycieli, Burmistrz Miasta Gabriel
Tobor spotkał się z dyrektorami radzionkowskich
placówek oświatowych. Jeżeli stronie rządowej
oraz nauczycielskim związkom zawodowym nie
uda się dojść do porozumienia, od
najbliższego poniedziałku w radzionkowskich szkołach i przedszkolach nie
będą się odbywały, aż do odwołania,
zajęcia dydaktyczne. W miarę możliwości prosimy rodziców o zapewnienie opieki swoim dzieciom, jednak
w przypadku gdy jest to niemożliwe,
opiekę taką zapewnią nasze szkoły
i przedszkola.”
To oficjalny komunikat na stronie
internetowej miasta zamieszczony
także 5 kwietnia. I jak nam wiadomo, burmistrz nie był zwolennikiem
strajku, to decyzja o zawieszenia nauczania w gminnych szkołach wydaje
się słuszna i racjonalna.

dowanym przed rzekomą reformę. Aby nie musieli uczyć się rzeczy zupełnie nieprzydatnych
w życiu. Aby nie musieli cierpieć przez przeładowaną podstawę programową naładowaną
nieuporządkowanymi wiadomościami, które
i tak za chwilę się ulotnią.
Kocham moich uczniów, kocham uczyć. Ale
w chaosie jaki powstał, nie jest to możliwe. Fajnie jest wrzucić na fb post oczerniający kogoś...

xxx
W poniedziałek, 8 kwietnia,
w pierwszym dniu strajku doszedł
także do nas dojmujący mail jednej
z radzionkowskich nauczycielek. Przeczytajcie
Państwo te słowa, Powiedzą nam nieco o sytuacji w polskim szkolnictwie, może zmienią
nasze nastawienie do problemów nauczycieli,
zmuszą nas do refleksji, zmiany poglądów na
materię, o której rodzic ucznia, albo człek nie
mający już do czynienia z edukacją tak naprawdę nie ma pojęcia… Bez względu na dalszy rozwój wypadków – warto przeczytać.
Dane personalne autorki listu pozostawiamy
do wiadomości redakcji.
„Nigdy nie zabieram głosu bo to jest małe.
Ale dziś muszę. Drodzy znajomi. W tym bardzo
trudnym dla mnie czasie mam do Was prośbę.
Zostawiajcie swoje poglądy, osądy (tak łatwo
i pochopnie wydawane) dla siebie. Nie osądzam kogoś lub czegoś, jeśli nie jestem w 100
procentach zaznajomiona z tematem i sytuacją. Nie odwołujcie się do czyjegoś sumienia
prócz swojego... Dziękuję Wam wszystkim,
którzy nie komentujecie, nie hejtujecie, nie
oceniacie – to jest oznaka mądrości i empatii.
Nie będę się tutaj tłumaczyła dlaczego strajkuję. Każdy Mądry wie, że nie chodzi głównie
o kasę. Każdy Mądry człowiek zaznajamia się
najpierw z sytuacją. Chcę uczyć. Ale chcę uczyć
tak, by moi uczniowie nie żyli w chaosie zafun-
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bo oni, bo tamci,, bo mają się dobrze... jak im
się nie podoba to... Drodzy znajomi...jest Wam
lepiej? Super, życzę dobrej zabawy.
Kochani moi uczniowie – Jestem z Wami,
zresztą wiecie to.
Tak właśnie dołuje mnie hejt w dodatku ludzi znajomych! Ludzie, którzy nie mają pojęcia
o pracy w szkole myślą, iż celnie wypowiadają
się na ten temat. Chciałam uświadomić choć
kilka osób – strajkujemy, bo mamy dość chaosu, jaki powstał na skutek reformy. Nie chcemy uczyć rzeczy które się szybko ulotnią i są
w życiu zupełnie nieużyteczne. Chcemy mieć
czas na utrwalanie wiadomości, nie chcemy
zadawać tylu zadań domowych! Niestety na
skutek reformy musimy to robić, bo jesteśmy
rozliczani ze zrealizowania podstawy programowej. Nie chcemy wypełniać setek bzdurnych
papierów, których i tak nikt nie czyta. Biegając
po kilku szkołach nie mamy czasu, żeby zająć
się dziećmi tak jak byśmy tego chcieli! Mamy
dosyć kłamliwych wiadomości podawanych
w mediach o naszych rzekomych zarobkach,
których w życiu nie widzieliśmy na oczy. Mamy
dosyć roszczeniowych rodziców, którzy wiedzą
najlepiej wszystko. Brak szacunku, hejt, chaos
szkolny, zmęczeni uczniowie biegający na wszelakie korepetycje... Chore. System wymaga na-

prawy, mądrej i przemyślanej, dzieci powinny
mieć w szkole zapewnione warunki do rozwoju
bez konieczności płacenia za dodatkowe lekcje.
Pani minister poprzez swoją reformę pogorszyła sytuację uczniów, szczególnie ostatniego
rocznika gimnazjum jak też klas 8 i 7. Chcemy
dialogu, chcemy uczyć, nie gonić po szkołach.
Chcemy być autorytetami dla uczniów. Chcemy, by rodzice zrozumieli, że jesteśmy w tej
samej drużynie, że strzelamy do jednej bramki. Chcemy uświadomienia
społeczeństwa, że pracujemy niejednokrotnie więcej niż 40 godzin.
Jestem nauczycielem z powołania,
uwielbiam uczyć. Ale to co się dzieje
podcina mi skrzydła…”
Nasze nastroje są fatalne, większość szkół w całym kraju strajkuje
do skutku, mniejsza część przeprowadza egzamin, inne nie. ZNP nie
może ogłaszać innych postulatów niż
płacowe, bo tak stanowi prawo, żeby
strajk był legalny musi postulować
o warunki pracy i płacy. Ale problem
jest głębszy. Strajk zaczął nie ZNP
tylko oddolnie nauczyciele, którzy
zjednoczyli się poprzez Facebook.
Chodzi w nim o skutki reformy, jest
to nasz bunt, bo każą nam wpisać
się w schemat ministerialny, uczyć
bzdur, wykonywać coś, z czym się nie
zgadzamy, idiotyczna podstawa programowa przeładowana chaotycznymi wiadomościami, rozbiegani nauczyciele łączenie
szkół, wypełnianie bzdurnych papierów, o tym
już mówiłam, nagonka w TVP, w tym wszystkim uczniowie żyjący w tym chaosie i rodzice,
którzy mają ciągłe pretensje do nas za coś, co
wymyślił rząd. Przed reformą zbieraliśmy podpisy, ileś milionów, żeby nie było reformy w takiej postaci. Wyrzucono to do kosza...”

NOWY SZERYF

SPORTU

W wyniku konkursu na dyrektora radzionkowskiego Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji nowym zawiadującym tej instytucji został Grzegorz Zadęcki, mieszkaniec
Orzecha. Z tego co nam wiadomo – entuzjasta
koszykówki.
Życzymy sukcesów!
xxx
Przy okazji, życzymy wszystkiego dobrego
poprzednikowi – Marianowi Prodlikowi –
i dziękujemy za 20 – letnią współpracę z naszą
redakcją, z czasów dyrektorowania w „Karolince” i w MOSiR, ukłony, GR
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NASI WŚRÓD OSOBOWOŚCI 2018 ROKU!

Zakończyła się tegoroczna edycja akcji, w której głosami mieszkańców naszego regionu zostały przyznane prestiżowe tytuły Osobowości roku 2018.. Kandydatów do wyróżnień nominowała redakcyjna
kapituła pod przewodnictwem Marka Twaroga, redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego”.
Od 11 stycznia mieszkańcy naszego województwa oddawali głosy w
plebiscycie wybierając osoby, które w minionym, 2018 roku, wyróżniły się
szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności.
Głosowanie było prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz
biznes. Laureaci zostali wybrani osobno w miastach i powiatach województwa śląskiego.
Głosowanie w pierwszym etapie plebiscytu trwało do 6 lutego 2019
roku. Laureaci w każdej kategorii, w każdym mieście i powiecie, zdobyli
tytuły Osobowości Roku 2018. Dodatkowo wzięli oni udział w wojewódzkim finale, w którym w każdej kategorii plebiscytu zostały przyznane tytuły Osobowości Roku 2018 Województwa Śląskiego. Głosowanie w finale
rozpoczęło się w piątek, 8 lutego, i trwało do środy, 20 lutego.

towych wręczali m.in. dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
– Krystyna Doktorowicz, dziekan wydziału Radia i Telewizji, Tomasz
Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Danuta
Kamińska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej

15 marca wieczorem w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbyła
się wielka gala wręczenia prestiżowych nagród w kolejnej odsłonie akcji
Dziennika Zachodniego – Osobowość Roku 2018. Nagrodziliśmy wszystkich tych, którzy w swoich miastach i powiatach zebrali najwięcej głosów

Metropolii oraz Adam Wesołowski, dyrektor Filharmonii Śląskiej. Natomiast główne nagrody w rywalizacji wojewódzkiej wręczali marszałek
województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz minister energii Grzegorz
Tobiszowski.

od mieszkańców województwa śląskiego. To była również okazja ku temu,
by wyróżnić zwycięzców w kategoriach wojewódzkich, czyli w wielkim
finale Osobowości Roku. Wyróżnienia w kategoriach miejskich i powia-

Miło nam poinformować, iż Piotr Feszter, radzionkowianin, dziś mieszkający
w Niemczech, ale swą aktywność muzyczną
w dużym stopniu kontynuuje na Śląsku – został „WYKONAWCĄ ROKU 2018” Listy Śląskich Przebojów radia Silesia. Piosenka „Ty
i ja“ była hitem kwietnia 2018, co pozwoliło jej
sie zakwalifikować do plebiscytu na Hit Roku
– Radia Silesia 2018. Koncert galowy odbył sie
w Pyskowicach 23.01.2019

W tym szacownym gronie nie zbrakło także radzionkowian. Osobowościami roku w kategorii „Biznes” na szczeblu powiatu tarnogórskiego
został Fabian Mateja – właściciel radzionkowskiej Firmy Wielobranżowej
z nominacją: 38 lat prowadzenia firmy, która dba o klientów, nigdy nie
zapomina o pomocy drugiej osobie i zawsze patrzy na dobro drugiego
człowieka., a w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna” – Marcin
Wąsiak, prezes KS Ruch Radzionków nominowany do tego tytułu za::pozostanie przy klubie w trudnych chwilach, oraz wyciąganie go z kłopotów
finansowych i organizacyjnych.
Serdecznie gratulujemy!. Red.
Foto: https://dziennikzachodni.pl/osobowosc-roku-2018-znamy-zwyciezcow/ar/13766809

NASZ SYNEK – NAJLEPSZY!

„To wielkie i wspaniałe wyróżnienie, za
które pragnę podziękować Dyrekcji Listy Śląskich Szlagierów, wszystkim prowadzącym ten
wspaniały program i koncert! Niskie ukłony
i wyrazy szacunku dla wszystkich wykonawców oraz dla Was kochani Słuchacze i Telewidzowie! Dziękuję za każdy oddany głos! Pozdrawiam gorąco – Piotr Feszter – powiedział
nam wzruszony wokalista, instrumentalista,
kompozytor, aranżer, autor tekstów. Gratulacje, pamiętamy Piotrze jeszcze „Wodzionkę”,
to był szlagier, długą drogę przeszedłeś…
red.
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TU OTRZYMASZ
„GŁOS RADZIONKOWSKI”

Droga Mamo!
Kochany Tato!

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

Już dziś zapraszamy Was na koncert dedy-

kowany właśnie Wam kochani rodzice. Wasze
pociechy zaprezentują się w dwuczęściowym

koncercie w dniu 18 i 19 maja o godzinie 17:00.

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

Podczas obydwu koncertów wystąpią wszystkie

grupy zespołu. Bilety do nabycia drogą inter-

"MAG" s.j.

netową lub w kasie CK KAROLINKA od 23
kwietnia

Serdecznie zapraszamy!

SAMOOBSŁUGOWE PRANIE
TAPICERKI, DYWANIKÓW

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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Pośmiertne odznaczenie Ojca Ludwika Wrodarczyka
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

25 marca 2019 roku, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie kilkadziesiąt osób odznaczono Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nadał wyróżnienia za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności,
człowieczeństwa i praw ludzkich. Wśród odznaczonych pośmiertnie znalazł się Sługa Boży – o. Ludwik Wrodarczyk OMI.
„To bohaterowie niezwykli, bez broni w ręku,
bez karabinu. Po prostu pokazywali, że świat
może być inny. Nie godzili się z rzeczywistością,
która ich otaczała i demonstrowali to swoją postawą, ryzykując życiem własnym i własnej rodziny – powiedział. Zapewnił, że Rzeczpospolita
pamięta o swoich bohaterach. – Jesteście dumą
Polski”, powiedział prezydent RP – Andrzej
Duda
Jako uzasadnienie przyznania odznaczenia o.
Ludwikowi podano fakt uratowania trzech Żydów w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Okopach, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Benedykta
Halicza zatrudnił jako organistę, a w budynkach
kościelnych ukrywał dwóch braci, zbiegłych po
likwidacji getta w Rokitnie.
W tym samym czasie na Ukrainie trwa,
pierwsza od rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, sesja sądu biskupiego, który bada i zbiera
świadectwa dotyczące heroicznej śmierci i postawy Sługi Bożego. W dniach 26-27 marca br.,
w kurii diecezjalnej w Łucku trybunał kościelny
przesłuchał pięciu świadków, powołanych do zeznawania w procesie. Swoje świadectwo złożył m.in. Biskup Pomocniczy Diecezji Odesko-Symferopolskiej – Jacek Pyl OMI.
xxx
Sługa Boży, o. Ludwik Wrodarczyk OMI – urodził się 25 sierpnia 1907
w Radzionkowie, polski Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Po święce-

12

niach kapłańskich w 1933 roku, pracował jako wikariusz w parafii pw. św.
Anny w Kodniu (1934-1936), następnie pełnił funkcję ekonoma w klasztorze w Markowicach na Kujawach, u boku bł. o. Józefa Cebuli OMI. W
dniu 29 sierpnia 1939 roku został administratorem parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Okopach (diecezja łucka, w województwie wołyńskim).
Kiedy na Ukrainie rozpoczął się pogrom ludności polskiej przez oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA), pomimo nalegań parafian, aby
ukrył się w lesie, pozostał ze swoimi wiernymi. Pojmano go 6 grudnia
1943 roku o godzinie 22.00 przed ołtarzem w kościele parafialnym w Okopach, gdy bronił Najświętszy Sakrament przed profanacją. Na jego oczach
zabito 18 letnią dziewczynę i 90-letnią kobietę, które chciały go ochronić.
Wyprowadzono go w okolice Karpiłówki, gdzie w sposób bestialski został
zamordowany.
Miejsca pochówku nie udało się ustalić. Od 11 maja 2016 roku trwa
proces beatyfikacyjny Sługi Bożego, o. Ludwika Wrodarczyka OMI.
(pg) oblaci.pl, foto prezydent.gov
xxx
W Pałacu Prezydenckim odznaczenie pośmiertne, nadane na wniosek
Instytutu Yad Vashem, odebrała wraz z wujem ks. Ludwikiem Kierasem
posłanka Barbara Dziuk; ojciec Ludwik był bratem Klary Kieras – babci
posłanki.
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WYBORY EUROPEJSKIE
— WARTO ZAGŁOSOWAĆ!

W Polsce eurowybory odbędą się 26 maja tego roku. Europarlament
wybierany co 5 lat jest instytucją, która reprezentuje interesy obywateli UE. Do głosowania będzie uprawnionych ponad 360 milionów obywateli Unii Europejskiej.
Każde państwo ma jednak prawo swobodnie
decydować o wielu ważnych aspektach procedury głosowania.
Państwa członkowskie mają swobodę m.in.
w: wyborze systemu wyborczego, ustalaniu
granic okręgów wyborczych, ustalaniu wieku
uprawniającego do głosowania, warunków biernego prawa wyborczego (kandydowania w wyborach) zasad prowadzenia kampanii wyborczej.
W Parlamencie Europejskim w kadencji 20142019 zasiada 751 posłów. Państwa członkowskie
uzgodniły, że w wyborach w maju 2019 roku, po
wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, zostanie wybranych 705 europosłów i chociaż liczba posłów
w PE prawdopodobnie zmniejszy się, to Polska
otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym
w wyborach wybierzemy 52 polskich posłów.
Parlament Europejski to jedyna instytucja
Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich UE; współdecyduje
o większości aktów prawnych uchwalanych
w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz o unijnym budżecie.
Posłowie reprezentują główne siły polityczne 28 państw Unii Europejskiej, najrozmaitsze
poglądy, doświadczenia, kompetencje. Parlament Europejski wpływa na sprawy tak ważne
dla obywateli UE i poszczególnych państw, jak
przyszłość Europy, prywatność w Internecie czy
pełne otwarcie unijnego rynku usług.
- Europarlament jest najbardziej otwartą
i przejrzystą instytucją Unii Europejskiej. Sesje
plenarne i posiedzenia komisji parlamentarnych są otwarte dla europejskich mediów i publiczności. Europejscy deputowani mają obowiązek zadeklarować wszelką inną działalność
publiczną, źródła dochodów, stan majątkowy.
Europarlament zatwierdza i kontroluje Komisję
Europejską, regularnie przepytuje ministrów
przewodniczących pracom Rady UE, wysłuchuje sprawozdań prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Parlament Europejski stwarza
forum współpracy dla ponad 700 polityków,
mówiących 24 oficjalnymi językami Unii Europejskiej i reprezentujących ponad 500 milionów
jej obywateli.
xxx
Czy warto pójść na te wybory, skoro jeszcze
w tym roku czekają nas inne – parlamentarne?
Warto, choć „europejskość” naszych wyborów
zdeformowana jest jednak przez wewnętrzną
rywalizację polityczną. Nie ukrywają tego obydwie główne strony permanentnego sporu na
politycznej polskiej scenie. Tak więc wybory do
Parlamentu Europejskiego stara się nam przedstawić siłą rzeczy, jako przymiarkę do wyborów
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do sejmu i senatu. Oczywiście wspomniane
opcje polityczne mają inne wizje Unii Europejskiej – PiS i jego sojusznicy widzą ją w największym skrócie – jako związek suwerennych
państw, Koalicja Europejska z PO – jako bardziej zcentralizowaną strukturę.
Do tej pory w wyborach europejskich frekwencja u nas ledwie przekraczała 20 procent
uprawnionych. Może tym razem będzie inaczej?

I nie patrzmy na polskie waśnie, zróbmy sobie
rachunek sami – czy Unia nam się przydała,
przydaje czy przyda, czy też fakt podporządkowania się unijnym prawom ogranicza naszą
suwerenność… Można rozejrzeć się wokół i zobaczyć, co materialnego Unia nam zaoferowała,
można też mieć przekonanie, iż nie jest się beneficjentem unijnych funduszy… Tak czy owak
– warto jednak pójść na te wybory.
Red.
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OTOCZENIE ME…

Wspomnienie w 95 rocznicę urodzin

Mój Ojciec

Mój Ojciec Ryszard Wrodarczyk urodził się w Radzionkowie, na Górnym Śląsku 3 kwietnia 1924 roku
jako pierwsze, z siedmiorga, dziecko Tomasza i Marii z domu Szeliga. Jego rodzice pochodzili z rodzin
zasiedziałych w Radzionkowie od pokoleń, pierwsza wzmianka o Włodarczykach (bo tak pierwotnie
zapisywano nazwisko rodowe) w radzionkowskich księgach parafialnych pochodzi z końca XVII wieku.
Rodzice mojego Ojca nie byli zamożni – ojciec pracował na Kopalni Buchacz jako górnik
strzałowy, matka zajmowała się dziećmi i gospodarstwem. W roku 1930 Ojciec rozpoczął
naukę w radzionkowskiej Szkole Powszechnej,
a następnie, od 1937 roku uczęszczał do Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach
Śląskich, dokąd dojeżdżał z Radzionkowa pociągiem. W Gimnazjum obowiązywało czesne,
jednak Ojciec był zwolniony z jego opłacania
w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce.
Było to o tyle ważne, że dla rodziny konieczność
opłacania czesnego byłaby poważnym obciążeniem. W czerwcu 1939 roku Ojciec uzyskał
promocję do III klasy, jednak wybuch wojny
sprawił, że jego marzenia zw. z nauką musiały zostać odłożone na wiele lat. Jako Polak nie
mógł kształcić się w szkole średniej, podjął więc
naukę w Szkole Zawodowej w Tarnowskich Górach, gdzie zdobył zawód malarza pokojowego,
praktyki zawodowe odbywał w radzionkowskim warsztacie szanowanego mistrza Ernsta
Żyłki, gdzie m.in. nauczył się nie tylko malowania ścian, zgodnie z ówczesną modą, z wykorzystaniem szablonów i wałków, ale także innych
technik malarskich i dekoracyjnych z zastosowaniem różnych rodzajów farb. W warsztacie
pana Żyłki m.in. w emaliowano ramy rowerów.
W trakcie nauki w Szkole Zawodowej Ojciec
spędził jeden rok na robotach przymusowych
w Niemczech (tzw. „landjahr). Pracował w gospodarstwie rolnym Menzendorf w Brandenburgii. Dzięki znajomości języka niemieckiego
i umiejętnościom wyniesionym z pracy w rodzinnym gospodarstwie, mimo młodego wieku
umiał podołać obowiązkom, jakie na niego spadły. Zachował nawet wiele dobrych wspomnień
o starych gospodarzach, których syn walczył na
froncie, więc przymusowi robotnicy z Polski
mieli go zastąpić. Po wielu latach, już po roku
1990, odwiedził Menzendorf, niestety po zabudowaniach gospodarstwa nie było już śladu,
ziemię przejęło państwo wschodnioniemieckie
i przekształciło w gospodarstwo państwowe…
Po powrocie do Radzionkowa Ojciec kontynuował naukę zawodu oraz pracował pod
okiem mistrza Żyłki, wspierając – na miarę
możliwości – rodzinny budżet. W 1943 roku
został powołany do Wehrmachtu, po przeszkoleniu w Goerlitz oraz na terenie Francji trafił na
front włoski. W nocy z 15 na 16 maja 1944 roku,
w okolicy Minturno, wraz z kolegami – Ślązakami zdezerterował i przeszedł na stronę aliancką. W niewolę dezerterów wzięli Amerykanie,
Ojciec wspominał, że byli wśród nich Czarni,
wspominał również, że na początek zostali pobici przez Amerykanów w odwecie za „ustrzelenie” kilku czołgów dzień wcześniej. Amerykanie
przekazali jeńców do obozu przejściowego pod
Neapolem, gdzie pojawili się przedstawiciele II
Korpusu poszukujący ochotników do polskiego

14

wojska. Jeńcy mieli możliwość wyboru – obóz
jeniecki w Kanadzie, albo walka pod białoczerwonym sztandarem. Ojciec postanowił wstąpić
do polskiego wojska, przeniesiony został do San
Basilio, gdzie odbył szkolenie w zakresie zwiadu artyleryjskiego w Centrum Wyszkolenia
Artylerii, po którym skierowano go do I Pułku
Pomiarów Artylerii, jedynej tego typu formacji
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Jako
polski żołnierz brał udział w walkach o Ankonę
i Bolonię. Po zakończeniu działań wojennych
wraz ze swoim oddziałem przebywał w garnizonie w środkowych Włoszech, gdzie ukończył
pułkową Szkołę Podoficerską. Podjął również
naukę w Gimnazjum zorganizowanym przez V
Kresową Dywizję Piechoty w Modenie. Udało
mu się uzyskać „małą maturę” oraz dostać się do
Liceum Matematyczno-Fizycznego. Latem 1946
roku wraz ze swoim oddziałem został przeniesiony do Anglii, gdzie kontynuował naukę w liceum. Wiosną 1947 roku, po przekształceniu się
II Korpusu w Polski Korpus Przysposobienia
i Rozmieszczenia zdecydował się na powrót
do Polski, do Gdańska dopłynął statkiem i tam
zarejestrował się w Urzędzie Repatriacyjnym
w dniu 21.06.1947.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że od
chwili dezercji z Wehrmachtu aż do początku
1945 roku rodzina w Radzionkowie nie wiedziała czy Ojciec i jego brat Jan, który również
z niewoli amerykańskiej trafił do polskiego wojska, żyją. Mam listy, które Ojciec pisał do swojej
mamy z wojska – najpierw po niemiecku, potem,
już w 1945 roku po polsku. Babcia pisze „Synu,
żebyś Ty wiedział, ile nocy przepłakałam…” Moi
dziadkowie mieli 5 synów i dwie córki, trzech
najstarszych synów zostało wcielonych do Wehrmachtu i walczyło na frontach II wojny światowej. Chyba tylko Opatrzności należy dziękować,
że wszyscy trzej wrócili do domu. Na ulicy, przy
której mieszkali moi dziadkowie (Wiktorstrasse,
ul. Wiktora, obecnie ul. Szymały) byli jedyną rodziną, która nie straciła na wojnie syna…
Po powrocie do Radzionkowa Ojciec podjął
pracę w Zarządzie Kolei Wąskotorowych w Bytomiu oraz kontynuował naukę w szkole średniej – przyjęto go do II klasy Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Bytomiu, nie uznając
świadectw ze szkół wojskowych. Jednak wkrótce
przeniesiono Ojca z II do IV klasy – dzięki czemu już w 1948 roku zdał maturę. Pracując wciąż
na kolei podjął naukę na Politechnice Szczecińskiej, na kierunku ekonomika transportu. Studia ukończył uzyskując tytuł magistra ekonomii. Praca magisterska Ojca była ściśle związana
z jego pracą – nosiła tytuł „Modernizacja taboru
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych i związane
z tym efekty ekonomiczne”.
Pasją mojego ojca była turystyka, do PTTK
wstąpił w 1961 roku, uzyskał uprawnienia przewodnika beskidzkiego, terenowego oraz miej-

skiego, był również przodownikiem turystyki
górskiej i turystyki pieszej, przez wiele lat kierował Kołem PTTK nr 79 przy ZKD Bytom organizując niezliczone rajdy i wycieczki. Był pomysłodawcą i organizatorem rajdów kolejarskich,
na metę których docierało ok. 1000 uczestników. W 1977 roku założył środowiskowe Koło
PTTK nr 111 w Radzionkowie (istniejące do
dzisiaj), a następnie przez 20 lat nim kierował.
Jako prezes Koła nr 111 był inicjatorem Konkursu Szopek Śląskich, nieprzerwanie organizowanego w Radzionkowie do dzisiaj (w br. odbędzie
się XXXV Konkurs)
Pasją mojego Ojca była historia, współredagował przez wiele lat Głos Radzionkowski, gdzie
prowadził rubrykę poświęconą przeszłości naszej
Małej Ojczyzny. Publikował również w Życiu Bytomskich, Zeszytach Tarnogórskich, Magazynie
Bytomskim oraz Radzińczaninie. Na szczególną uwagę zasługują jego publikacje poświęcone
analizie radzionkowskiego Urbarza z 1758 roku.
Spisał też jako pierwszy radzionkowskie legendy.
Jednak obecnie najważniejszą publikacją wydaje
się zbiór relacji górników wywiezionych z Radzionkowa do Donbasu w styczniu 1945. Ojciec zbierał te relacje od lat 80-tych – odwiedzał
w domach często już starszych ludzi, spisywał
relacje ich rodzin. Obecnie jest to cenne źródło
dla historyków badających te zagadnienia.
Od 1977 Ojciec należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, pełnił tam
funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa. Po
1990 roku kiedy organizacja ta przekształciła
się w Związek Kombatantów RP Ojciec poświęcił wiele czasu żeby pomóc udokumentować
uprawnienia kombatanckie najstarszym i schorowanym członkom ZBoWiD. Przez wiele tygodni jeździł codziennie do archiwum wojskowego w Katowicach żeby uzyskać i skompletować
niezbędne dokumenty, dzięki temu kilkudziesięciu staruszków uzyskało uprawnienia kombatanckie. Już po śmierci Ojca kilka osób mówiło
mi, jak bardzo są mu wdzięczni za pomoc.
W 1952 Ojciec roku poślubił Emilię z domu
Tomczyk, moją Matkę, z która przeżył prawie
50 lat i dochował się 4 dzieci, trzech synów: Jerzego, Kazimierza (zmarł w dzieciństwie), Stanisława i mnie, najmłodszej córki. Zmarł po
ciężkiej chorobie 28.VI.2001 roku, pochowany
jest w grobie rodzinnym na radzionkowskim
cmentarzu parafialnym pod Księżą Górą.
Zarówno za życia, jak i pośmiertnie odznaczany był wieloma wyróżnieniami, jednak
najbardziej cenne są pełne wdzięczności słowa
ludzi, którym pomógł, których nauczył turystyki i w których obudził pasję poznawania świata. Zaś dla mnie i moich braci był osobą, która
dopingowała nas do nauki i pracy, jemu w dużej
mierze zawdzięczamy to, co udało nam się w życiu osiągnąć.
Małgorzata Janota, córka
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Otoczenie, w którym przebywacie jest przedłużeniem waszego
„ja”. Kiedyś na ścianie wieszaliście plakaty idoli, mapy na których
zaznaczane były miejsca, które chcecie odwiedzić, motor, który
się Wam podoba.... te ściany wyrażały was – wasz bunt, hobby lub
muzykę, którą lubicie…

Więc dlaczego teraz na ścianie w salonie, sypialni czy kuchni wisi kalendarz,
zegar, papirus z wycieczki koleżanki, obraz po dziadku, kaktus z Chin lub pamiątka z pierwszej komunii? A może dopiero organizujecie nowy dom i ściany
są całkiem puste?
U mnie w salonie wisi obraz Freddiego Mercury mojego autorstwa i codziennie jak na niego patrzę śpiewam „Show must go on”. Tworzę również sztukę użytkową – komplety toreb i koszulek.
Jeśli wy umiecie sobie coś wyobrazić, to ja mogę to stworzyć...
Jeśli nie macie pomysłu... ja to wymyślę i stworzę.
Cieszę się, że moje prace coraz bardziej trafiają w wasze gusta i mogą wyrazić Was.

Kolej na wernisaże wystaw Katarzyny Zachtej (Pracovnia KejZi) – odbędą się 7 czerwca 2019 w Ratuszu w Pyskowicach oraz 17
października 2019 w MDK Mikołów (na rynku).
Tytuł wystawy „Co można ujrzeć w mroku”. Zapraszam serdecznie na wystawy oraz do odwiedzenia stron internetowej http://
pracovniakejzi.business.site i na bloga
http://pracovniakejzi.blogspot.com fan page na Fb: Pracovnia KejZi
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GROZA NA PLANTACH

Grozą wieje z placu budowy na rajczańskich plantach. Pisaliśmy już
o tym, iż budowa placu zabaw dla dzieci – umownie – została rozpoczęta.
Dziś praca wre, ale to nie tak panowie! Przestrzeń rozległa, rozkopana, doły,
góry i doliny, maszyny pracują w zgodnym rytmie. Ale wszystko odbywa
się w kompletnie niezabezpieczonym trybie! Nie ma barierek ochronnych,
płotów, nie, kilka plastikowych barierek jest, i są tylko kuriozalne tabliczki
– jak na zdjęciu obok. A obok szkoła pełna dzieci… Firma nie dba o plac
budowy, ze strony urzędu miasta nie ma żadnej kontroli inwestycyjnej. Ludzie! – opamiętajcie się, trzeba tragedii, aby sobie to uzmysłowić! RED.
O wypowiedź w tej sprawie poprosiliśmy radną Anetę Niedźwiecką,
która wcześniej już problem zauważyła i zareagowała na niego zgłaszając
do tej pory nieskuteczne zapytanie do burmistrza miasta…
Natchnęła mnie taka myśl – czy w ogóle możemy czuć się bezpieczni?
Czy dzisiaj musi dojść do tragedii żeby ktoś zareagował? Czy rewitalizacja
„Plant” ma być kojarzona z jakąś tragedią? Cieszę się, że prace idą tak szybko, ale gdzie w tym wszystkim jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców?
Czy naprawdę nie można zabezpieczyć placu budowy? Czy jest tam w ogóle
jakiś kierownik budowy? Wydawało by się, że obligatoryjnym jego obowiązkiem jest zabezpieczenie takiego terenu.Nie należy zapominać, że inwestycja
toczy się tuż za ogrodzeniem szkoły podstawowej na terenach, które codziennie pokonują dzieci idące do i ze szkoły. Pominę już te hałdy usypanej ziemi,

czy wykopy, do których po zmroku nietrudno jest
wpaść. Wydaje mi się, że powinno tam być sztywne, metalowe ogrodzenie, no ale cóż...tam nawet
nie ma taśmy ostrzegawczej. Czy nie powinien być tam oznaczony wyjazd
z terenu budowy? Bo na dzień dzisiejszy samochody ciężarowe wyjeżdżają
gdzie im się tylko podoba. Niejednokrotnie niestety byłam świadkiem, kiedy
obok pracującej koparki przechodziło dziecko idące do szkoły, czy też wyjeżdżająca wywrotka o dość imponujących rozmiarach przemknęła tuż przed

idącymi dziećmi. Skierowana przeze mnie ustna prośba na ostatniej sesji
Rady Miasta skierowana do pana burmistrza o wpłynięcie na wykonawcę
inwestycji w tej sprawie nie przyniosła żadnych efektów.
Tak więc zwracam się do Was Szanowni Mieszkańcy uważajcie na siebie i swoje pociechy a także swoje pieski, do czasu kiedy wszystko zostanie
zabezpieczone tak jak należy.
A przy okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wszystkim
dużo zdrowia, spokoju, uśmiechu na twarzy, obfitości Łask i Błogosławieństwa Bożego, no i oczywiście smacznego jajka i mokrego dyngusa.

BOISKO UROCZYŚCIE OTWARTE

22 marca oficjalnie otworzono boisko przy Szkole Mistrzostwa
Sportowego, przy ul. ks. Knosały 113.
Przypomnijmy: W ramach inwestycji powstały dwa boiska; boisko
główne wielofunkcyjne, pełnowymiarowe dla piłki nożnej (100/65 metrów) oraz boisko treningowe dla bramkarza. Oba boiska pokryte są
nawierzchnią z trawy syntetycznej – boisko posiada wszelkie możliwe
certyfikaty, by można tam także rozgrywać mecze ligowe. Trybuny dla gospodarzy pomieszczą 532 widzów a gości – 54 miejsca. Część trybun jest
zadaszona, a sekcja dla gości będzie miała osobne wejście od strony ulicy.
Oczywiście jest także niezbędne dla szkoły i ligowców – zaplecze. Wartość
inwestycji to 5 495 000,00 zł. Ze znacznym dofinansowaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Sama uroczystość otwarcia była bizantyjska z rolami głównymi obsadzonymi przez polityków, ale taka już jest „uroda” tego typu przedsięwzięć.
Był wiceminister Sportu i Turystyki Jan Widera, posłanka Barbara Dziuk,
poseł Jerzy Polaczek, burmistrz Gabriel Tobor, kierownictwo SMS, było
uroczyste przecięcie wstęgi, modlitwa i poświęcenie obiektu przez proboszcza Damiana Wojtyczkę i niezbędne mowy powitalne i pochwalne.
Z kronikarskiego punktu widzenia najciekawsze były pierwsze bramki,
a raczej bramka, która padła na nowym boisku. Do konkursu strzelania
rzutów karnych stanęli – gospodarz i zacni goście. Pierwszy strzelał burmistrz Gabriel Tobor – strzelił w słupek, minister Widera – lekko, w lewy
róg, bramkarz wyczuł intencje – sparował piłkę, poseł Polaczek uderzył
mocno, lecz piłka poszybowała tak wysoko, iż 2 lub 3 punkty w rugby by
zdobył, a tak tylko nabawił się niegroźnej chyba kontuzji. Natomiast to co
zrobiła posłanka Dziuk powinno przejść do historii tego stadionu. Pani
poseł ściągnąwszy ze stóp szpilki wzięła niewielki rozbieg i z siłą, i precyzją Messiego huknęła w górny prawy róg bramki nie dając bramkarzowi
żadnych szans! Szczęsny by tutaj także nie poradził…

xxx
Tylko trzy refleksje, można było tę uroczystość, oczywiście nie w takiej
oprawie, zrobić przed pierwszym meczem Ruchu Radzionków rozegranym na tym boisku łącząc to z jubileuszem 100- lecia powstania klubu; nie
widzieliśmy podczas uroczystości prezesa KS Radzionków Marcina Wąsiaka, być może ważne obowiązki służbowe…, chyba nie bardzo wiedziano jak „wykorzystać” w trakcie uroczystości obecność legendy radzionkowskiej piłki Mariana Janoszki. Szkoda… RED.

NASI „HANDBALIŚCI”

Obok piłki nożnej cieszącą się największym zainteresowaniem sekcją Ruchu bez dwóch zdań była (istniejąca od 1949 do 2006 roku) piłka ręczna. Był
nawet taki czas, kiedy futbol pozostawał w Radzionkowie w cieniu handballu.
Na przestrzeni lat najbardziej znanym piłkarzem ręcznym „Cidrów”, a potem
także trenerem był Andrzej Bloch (na zdjęciu pierwszy po prawej w tylnym
rzędzie), który kilka dni temu odszedł od nas w wieku 65 lat.
A na zdjęciu, z tyłu od lewej: Jan Tobór, Henryk Szastok, Zygmunt Przybylski, Józef Ścigała i Andrzej Bloch; z przodu od lewej: Jan Dyba, Zygmunt Jacek,
Franciszek Ambroziak, Roman Szczepanik.

W DRODZE DO EKSTRAKLASY

Drużyna Ruchu, która trzydzieści lat temu, w sezonie 1988/89 wywalczyła awans do trzeciej ligi, tym samym rozpoczynając drogę, która dziesięć
lat później doprowadziła „Cidry” do ekstraklasy.
W górnym rzędzie od lewej: Damian Dramski, Mirosław Rak, Ginter Klimek, Jan Pietryga, Janusz Bujoczek, Tadeusz Klytta, Adam Maj. W środkowym
rzędzie od lewej: Paweł Bomba (trener), Jan Flakus (kierownik sekcji piłkarskiej), Mirosław Brzezina, Marek Malik, Jacek Dzionsko, Longin Zawadzki,
Łukasz Zedel, Hubert Włodarczyk (kierownik drużyny), Eugeniusz Golus
(drugi trener). Siedzą od lewej: Janusz Bobowski, Eugeniusz Wyląg, Marian
Janoszka, Jerzy Klocek, Andrzej Markusik, Bolesław Gruszka.

PARK PRZY
MIEDZIOWEJ,
SIERMIĘŻNY?

Trwają prace nad konstruowaniem parku
przy ul. Miedziowej, w Rojcy w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego
na terenie Gminy Radzionków”.
Od lat obiecywany przez władze miasta
wreszcie nabiera fizycznych kształtów. Powiedzmy sobie od razu szczerze, nie bardzo nam się
podoba koncepcja i dotychczasowe wykonawstwo. Może to rzecz gustu; drzewostan przerzedzono, może i słusznie, alejki są, są i elementy
tego co można by nazwać infrastrukturą parkową; ale wszystko to jest jakieś siermiężne
a mamy małych dzieci twierdzą, iż nie bardzo
będzie czym w tym miejscu maluchy zainteresować… Prosimy o opinie na ten temat,
red.
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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 popularnością, 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 prosimy o 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
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PIERWSZY MECZ PO 44 LATACH…
„Kocham Radzionków i mu oddam serce
swe, serce jedyne oddam swojej drużynie”
To śpiewane motto, ujmujące w swej wymowie
było hymnem na cześć historii i współczesności
klubu, który od zawsze i na zawsze wrósł w historie miasta i jego ducha. Po 44 latach „wygnania”
Ruch Radzionków zagrał wreszcie na radzionkowskiej ziemi. Może nie „u siebie”, ale w Radzionkowie. I nie stało się nic złego, nikt nikomu
krzywdy nie zrobił, nie zdemolowano miasta, kibice, około tysiąca zademonstrowali swą poprawność a jednocześnie przynależność lokalną

otwarcia nowego obiektu, a tydzień po niej odbył się inauguracyjny i historyczny mecz. Ruch
podejmował Stilon Gorzów Wielkopolski. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowanie
widzów, nowy obiekt wypełnił się „po brzegi”.
Czy jest to zapowiedź wracania „mody na Ruch”
w naszym mieście, czy tylko chwilowa fascynacja nowym obiektem, pokaże czas. W każdym
razie sympatycy Ruchu oglądali dobre spotkanie zakończone zwycięstwem gospodarzy 2:0.
Strzelcem obu goli był Damian Krzemień.
Dobrą passę nasi piłkarze podtrzymali w ko-

Gratulacje dla drużyny za udany i emocjonujący mecz, słowa podzięki dla kibiców za wspaniały doping.
W ubiegłym miesiącu swoje rozgrywki
wznowiła piłkarska III liga, a tym samym radzionkowski Ruch. Co istotniejsze, to fakt,
że Ruch w końcu zagrał w Radzionkowie, co
prawda nie na swoim stadionie, ale po latach
gry w Bytomiu, a ostatnio w Orzechu wrócił
do Radzionkowa. Inauguracja wypadła okazale,
gdyż radzionkowianie wygrali przy komplecie
widzów.
Po długiej jak zwykle przerwie zimowej piłkarze na boiska wrócili na początku marca. Podopiecznych Kamila Rakoczego czekał wyjazd do
Legnicy na starcie z rezerwami ekstraklasowej
Miedzi. Piłkarze obu drużyn chyba nie do końca
obudzili się z zimowego snu, gdyż spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.
W następnej kolejce Ruch miał zmierzyć się
w derbowym starciu z Gwarkiem Tarnowskie
Góry i to na nowym obiekcie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Radzionkowie na terenie dawnego Ragoru. Otwarcie z względów formalnych się
przedłużyło i mecz ten musiał zostać przełożony, ostatecznie na 16 kwietnia. Z tego powodu
kolejny mecz radzionkowianie również zagrali
na wyjeździe, tym razem czekał ich wyjazd do
Kluczborka. Ruch uległ miejscowemu MKS-owi
2:0. Mecz radzionkowianie kończyli w dziesiątkę, po „czerwieni” dla nowego nabytku Ruchu
Tunezyjczyka Aminego Mohameda Boudguygi.
W między czasie miała miejsce uroczystość

lejnej serii spotkań, pokonując w meczu wyjazdowym drużynę Pniówka Pawłowice Śląskie 1:0
po golu w ostatniej minucie spotkania syna Piotra Rockiego – Kevina.
Obecnie w tabeli z 29 punktami Ruch zajmuje jedenasta pozycję, ale ma jeden mniej
rozegrany mecz. Nad grupą spadkową mamy
jedenaście punktów przewagi, więc wydaje się,
że o ligowy byt możemy być spokojni. Liderem
z sporą przewagą jest Górnik Polkowice. AS
xxx
W loży VIP-ów zauważyliśmy wielu zacnych
gości, posłowie, radni, działacze, tylko brak nam
było naszego burmistrza. Panie burmistrzu,
proszę się nie boczyć na Ruch Radzionków.
Ruch ma 100 lat, przetrwa następne, warto się
gniewać? Także na kibiców, którzy wspaniale się
zachowywali; w świat poszło echo klimat tego
dziewiczego spotkania, kto wie, czy nie donośniej niż wiele wizerunkowych starań…

100 lat Ruchu Radzionków

Daty – Fakty – Ludzie
Historia Ruchu Radzionków była i jest pisana poprzez dokonania konkretnych ludzi
w określonym czasie w określonych okolicznościach. W kwietniowym numerze prezentujemy
lat powojennych.
- 1952 r. drużyna piłki nożnej na koniec II ligowego sezonu zajmuje 5 miejsce, lecz w wyniku
reorganizacji rozgrywek skazuje się nas na grę
w powstałej lidze śląskiej.
- 1953 r. zajmujemy 3 miejsce w lidze śląskiej,
a ligę wygrywa Górnik Zabrze, który od tego momentu rozpoczyna swoją drogę do wielkich sukcesów.
- 1954 r. w lidze śląskiej zajmujemy 4 miejsce.
- 1955 r. zajmujemy drugie miejsce ze stratą 2
punktów do lidera Podlesianki Katowice.
- 1956 r. drużyna Ruchu zajmuje 4 miejsce, ale
rok później wygrywamy swoją grupę i rozpoczynamy eliminacje do II ligi. Naszymi przeciwnikami były drużyny: Legia Krosno, Włókniarz Pabianice i Unia Oświęcim. W turnieju finałowym
zajmujemy 3 miejsce i nie awansujemy ponownie
do II ligi. Do historii przeszedł mecz u na swoim boisku z Włókniarzem Pabianice, sędzia tego
spotkania wyraźnie faworyzował drużynę gości.
W trakcie meczu i po jego zakończeniu doszło do
burzliwych wydarzeń i zamieszek.
- 1958 r. nasza drużyna gra słabo i zajmuje 8
miejsce. Słaba postawa drużyny skutkuje tym, że
w 1959 zajmujemy 10 miejsce i spadamy z ówczesnej Ligi Śląskiej do klasy A. Spadek do klasy
A nastąpił w roku 40-lecia Klubu.
- 1960 r. wygrywamy rozgrywki klasy
A i awansujemy w szeregi Śląskiej Ligi. Kolejne
lata, to znowu słaba gra naszej drużyny piłki nożnej, co skutkuje ponownym spadkiem do klasy A.
Lata sześćdziesiąte, to sportowe „chude” lata
piłkarzy, drużyna piłkarska balansuje pomiędzy
Śląską Ligą a klasą A. Dla fanów piłki nożnej to
trudny okres. Piłkarze nie potrafili osiągnąć spektakularnego sukcesu. Dopiero rok 1988 dał nadzieję na lepsze czasy…
W tym okresie bardzo dobre wyniki sportowe
odnosili piłkarze ręczni, kolarze, bokserzy, szermierze i ciężarowcy. Rozwijały się też takie dyscypliny jak: siatkówka, narciarstwo, piłka ręczna
kobiet, sporty motorowe oraz szachy.
Ale o tym napiszemy w kolejnych numerach.

To zdjęcie z pierwszego radzionkowskiego
stadionu Ruchu przy ulicy Szymały, pochodzi
sprzed ponad pół wieku, i porównujemy z wyglądem trybun z pierwszego meczu „Cidrów” na
boisku SMS-u, to zachowując wszelkie proporcje, trudno nie dostrzec podobieństw…
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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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