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100 lat Ruchu Radzionków,
kawał naszej historii…
Uroczystości 100 – lecia naszej drużyny odbyły się godnie; frekwencja – 100 procentowa,
czyli 999 osób… Było i nostalgicznie i bardzo
sportowo, kibice i sympatycy Ruchu spisali się
wspaniale! To kawał naszej wspólnotowej historii, to sport i nasza tożsamość. 100 – lecie klubu,
to niezwykła okoliczność, nie zapomnijmy, czym
dla miasta i jego mieszkańców Ruch był, wtedy,
gdy fajerwerki dogasną w chmurach… red.
Więcej na str. 14-16

Już dziś Radzionkowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne zaprasza na
coroczną tradycyjną Barbórkę z RTSK,
czyli XVII Biesiadę Piwną organizowaną
z okazji Dnia Górnika. W miejscu
oczywistym – w restauracji „u Letochy”
– 5 grudnia 2019 roku od godziny
17.00. Wkrótce więcej informacji –
zapraszamy!

Bezprzykładne zachowanie burmistrza

X Sesja Rady Miejskiej
– oczami mieszkańca

Podczas ostatniej X Sesji Pan Burmistrz wygłosił poruszające,
dramatyczne, emocjonalne oświadczenie na temat jego ciężkiego
losu, którego obecnie doświadcza. Przez 13 lat był spokój, żadnej
krytyki a tu nagle ktoś ośmiela się patrzyć na ręce i podważać zasadność jego poczynań. Pyta gdzie wartości, współpraca radzionkowska? Powodem jego poruszenia były złożone petycje – jak to
tak, mieszkańcy nie chcą żyć w smrodzie? Nie chcą wycinki drzew?
Mieszkańcy są oszukiwani przez podżegaczy! Burmistrz „nawrzucał”
radnym, obraził niektórych z nich, po czym oświadczył, że nie życzy
sobie dyskusji na ten temat.
Czytaj na str. 5-8
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Koniec wakacji – naukę czas rozpocząć!

2 września miastem zawładnęły dzieci i młodzież – koniec wakacji – naukę czas
rozpocząć! Rok szkolny zainaugurowany, łącznie w Radzionkowskich placówkach
oświatowych naukę rozpoczęło: w przedszkolach 447 dzieci, w szkołach podstawowych 1206 uczniów, w liceum 188 uczniów.
towi „Trudne nie znaczy nudne”, realizowanemu we współpracy
z radzionkowskim liceum. Dla poprawnej instalacji urządzenia
niezbędne było przeorganizowanie klasy chemicznej, którą również odmalowano. Ściany odświeżono także w salach, w których
zimą wymieniono instalację elektryczną oraz w kuchni. Odnowione zostały także ławki i krzesła. Radzionkowskie Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich startuje w nowy rok szkolny
doposażone o nowoczesny sprzęt dydaktyczny: dodatkowe trzy tablice multimedialne (w pracowniach fizycznej, biologicznej i chemicznej), sprzęt mikroskopowy do pracy doświadczalnej z biologii,

Wcześniej jednak trzeba było wykonać niezbędne prace, by nauka przebiegała sprawnie. W Szkole Podstawowej nr 1 w całości
odmalowana została jedna sala lekcyjna oraz gabinet pedagoga.
Prace zabezpieczające przeprowadzono na dachu budynku przy
ulicy Knosały 16, którego dachówka została uszkodzona przez wichury. Robotami konserwacyjnymi objęto także kominy na dachu
budynku przy ulicy Krzywej 18. W Szkole Podstawowej nr 2 w wakacje także nie próżnowano. Główne prace wykonano w sali nr 14,
która niegdyś pełniła funkcję biblioteki. Od nowego roku będzie
tam nowa sala lekcyjna. Biblioteka będzie się znajdować w nowym
pomieszczeniu, które będzie również pełnić funkcję klasy multimedialnej i pracowni języka polskiego. Przeprowadzono też remont trzeciego piętra i łazienki na drugim piętrze. Powstała także
łazienka damska przy sali gimnastycznej. Szkoła wzbogaciła się
o nowe meble oraz sprzęt komputerowy. Również w Szkole Podstawowej nr 4 sporo się zmieniło. Przede wszystkim zamontowano
nowe dygestorium (urządzenie do przeprowadzania doświadczeń
chemicznych i fizycznych), które udało się pozyskać dzięki projek-
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nowoczesne interaktywne pomoce dydaktyczne do prowadzenia
zajęć metodą empiryczną wraz z pakietem edukacyjnym z fizyki.
Pracownię chemiczną wyposażono w dygestorium oraz stoły do
prowadzenia zajęć metodą laboratoryjną. Zakupiono także lornetki, kompasy, aparaty fotograficzne, atlasy do prowadzenia aktywnych zajęć z geografii i najnowszą wersję programu Corel Draw
do prowadzenia zaawansowanych zajęć z informatyki. W trakcie
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niałej szkole i młodzieży, nad którą duchowy patronat sprawował
Sługa Boży, Męczennik za wiarę o. Ludwik Wrodarczyk OMI.
Pozdrawiam wszystkich Absolwentów, a było ich... przeszło 2500!
mkcz
Nasza edukacja
w statystykach:
Liczba uczniów			
		
Przedszkole nr 2: 197
Przedszkole nr 3: 139
Przedszkole nr 4: 137
Szkoła Podstawowa nr 1: 474
Szkoła Podstawowa nr 2: 439
Szkoła Podstawowa nr 4: 289
Liceum Ogólnokształcące: 181
Liczba oddziałów
Przedszkole nr 2: 10
Przedszkole nr 3: 6
Przedszkole nr 4: 6
Szkoła Podstawowa nr 1: 23

wakacji wymieniono parkiet w sali gimnastycznej, co
jest kontynuacją inwestycji w część sportową szkoły.
Wcześniej odnowiono szatnie, prysznice i toalety. Odnowiono także obróbki blacharskie na dachu szkoły.
Wspomniujmy jeszcze inną placówkę oświatową, która mieści się w Radzionkowie, obok
Zespołu Szkół w Radzionkowie, Zespołu Szkół
Techniczno – Ekonomicznych i Szkoły Mistrzostwa sportowego, to: Zespół Dziennych Ośrodków
Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Radzionkowie to placówka umożliwiająca dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Placówka realizuje świadczenia
dla dzieci wymagających wsparcia w ich najmłodszych latach
w ramach „wczesnego wspomagania rozwoju”. Ośrodek realizuje
obowiązek szkolny w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne – poprzez realizację obowiązku szkolnego
w trybie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych zgodnie z aktualną
podstawą programową MEN, pod nadzorem Kuratorium Oświaty
w Katowicach.
xxx
Niestety, Gimnazjum imienia Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie przeszło już do historii...Smutek i żal serce ściska... Trudno zapomnieć o dwudziestu latach istnienia szkoły i żal
było się rozstać z ostatnimi Absolwentami.
W zakamarkach serca ukryte są piękne wspomnienia o wspa-
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Szkoła Podstawowa nr 2: 20
Szkoła Podstawowa nr 4: 17
Liceum Ogólnokształcące: 8
Liczba nauczycieli
Przedszkole nr 2: 18
Przedszkole nr 3: 11
Przedszkole nr 4: 12
Szkoła Podstawowa nr 1: 58
Szkoła Podstawowa nr 2: 50
Szkoła Podstawowa nr 4: 36
Liceum Ogólnokształcące: 23
Klasy I – liczba uczniów
Szkoła Podstawowa nr 1: 66
Szkoła Podstawowa nr 2: 68
Szkoła Podstawowa nr 4: 47
Liceum Ogólnokształcące: 96

Księdzu Proboszczowi

DAMIANOWI WOJTYCZCE
Życzenia urodzinowe, w zdrowiu i
szczęśliwości na co dzień, Pańskiego
błogosławieństwa w trakcie pełnienia
swej kapłańskiej misji…
składa:
Zarząd RTSK, członkowie i radni oraz zespół
„Głosu Radzionkowskiego”
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NIE UGNĘ SIĘ W SPRAWACH NASZEJ
ROJCY, ROJCA TO RADZIONKÓW!

Na ostatniej sesji padło kilka przykrych słów z ust Pana Burmistrza, moim zdaniem zbędnych no ale cóż, stało się. Otóż
Pan Burmistrz nazwał mnie kłamczynią, oszustem, jakobym
bowiem wykorzystywała mieszkańców i tyle... czy aż tyle! Smutne a zarazem właśnie przykre. I wszystko przez złożoną petycję,
naszą petycję! Naszą, podpisaną przez ponad 1350 mieszkańców w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zmiany, która zakazywała by na terenie Rojcy
lokowania inwestycji, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, tej samej petycji, która w jasny i przejrzysty sposób pokazuje, że jako mieszkańcy nie chcemy kompostowni ani innych
instalacji do przetwarzania odpadów. Moi drodzy, aby uniknąć
tego typu insynuacji, w których można było by mi zarzucić
kłamstwo na każdym etapie całej jak my ją nazywamy – obrony naszego godnego życia, pisałam interpelacje i zapytania, aby
mieć dowody na poparcie każdego słowa, które padało z moich
ust. Od samego początku działałam wspólnie w porozumieniu
z Wami, mieszkańcami i starałam się przekazać jak najwięcej istotnych w tej sprawie faktów między innymi odpowiedzi
z Wydziału Ochrony Środowiska dotyczących złożonych wniosków o budowę instalacji do przetwarzania odpadów.

A teraz słów kilka, żeby nie zabrzmiało to jak próba tłumaczenia
się, bo uważam że tłumaczą się winni, ale piszę to, gdyż uważam, że
powinniście o tym wiedzieć.. Prawdą jest że wpłynął do urzędu wniosek o budowę instalacji do przetwarzania odpadów, prawdą jest że
postępowanie o wydanie decyzji zawiera szereg innych zgód i procesów, między innymi wspomniane kiedyś konsultacje społeczne,
o których mało kto wie, ale o tym za chwilę, prawdą jest, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza inwestycje odpadowe w tym instalacje do przetwarzania odpadów, sam Pan Burmistrz w wielu sprostowaniach to przyznawał. Prawdą jest również,
że napisałam już wcześniej, jeszcze przed złożeniem petycji, wniosek
do Urzędu o zmianę zapisów uchwały z 2015 roku dotyczącej miej-

Rachunki
Kłamstwa RTSK, GR i radnych:

- uratowanie placu gier i zabaw na ul. Knosały/Reymonta
- skierowanie wniosku o naprawę instalacji gazowej i wentylacyjnej w blokach na ul. Knosały
- ratowanie drzew na ul. Szymały i zbieranie podpisów pod tą
petycją
- zbieranie podpisów pod petycją o budowę ronda na ul. Szymały/Unii Europejskiej
- nasz protest wobec braku miejsc w przedszkolach
- petycja o oświetlenie pod mostem na górkę
- naprawa chodnika i drogi od ul. Przyjaźni/Wiosennej do „Blachuta” wraz z wnioskiem o naprawę schodów, jako konieczność
wykonania tego przed zimą. W petycji w tej sprawie zebrano 200
podpisów, jako dowód ważności sprawy dla mieszkańców Górki i
nie tylko Rojcy
- sprawa działań w obronie by na Rojcy, by nie budowano tam
uciążliwych inwestycji
- wniosek o zmianę zapisów w planie przestrzennego zagospodarowania miasta; i wiele, wiele innych sugestii, by żyło nam się
Głos Radzionkowski

scowego planu zagospodarowania przestrzennego i prawdą jest, że dostałam odpowiedz,
iż tu cytuję: „Proponowane przeze mnie we
wniosku zmiany do planu będą przedmiotem analizy w trakcie bieżących prac planistycznych“, odebrałam to tak jak obiecywanie dziecku
czegoś jak dorośnie, uważałam, że te zapewnienia(?) to za mało – stanowczo za mało i tak działając w porozumieniu z kilkoma mieszkańcami złożyłam na ręce Pana Burmistrza Naszą Petycję.
Z całego serca ubolewam, że radni zarówno w 2015 roku podczas uchwalania uchwały dającej przyzwolenie na inwestycje
mogące znacząco oddziaływać na środowisko a więc i nas, oraz
w 2016 roku, kiedy zapadały decyzje środowiskowe pozwalające na
wybudowanie instalacji do zestalania pyłów i żużli nie zawalczyli
o nas i nie złożyli petycji przeciwko,...szkoda, wielka szkoda, nawet
jako mieszkanka o tym nie słyszałam (to w nawiązaniu do konsultacji społecznych), chociaż ówczesny radny jest i był wtedy moim
sąsiadem z jednego bloku.
I tak o to w ten sposób dochodzimy do meritum: jak można
zaufać władzy skoro jak się przekonaliśmy już nie raz MY MIESZKAŃCY ROJCY, że nie do końca jest tak jakbyśmy tego chcieli.
Mieliśmy już wcześniej namiastkę kompostowni na Nieznanego
Żołnierza, na szczęście w czasie przeszłym, ale zapach pamiętamy
do dziś i nadal mamy inne firmy „produkujące” smród, drażniący
dym i czy tego chcieliśmy, czy nie – mamy; mało tego we wspomnianym 2016 roku zapadła ważna dla nas decyzja, decyzja, która na dzień dzisiejszy pozwoliła, aby ta sama firma, która wyszła
z wnioskiem o budowę kompostowni rozpoczęła budowę instalacji
do zestalania pyłów i żużli, wydawało by się nic takiego. Otóż nic
bardziej mylnego te pyły i żużle zawierają substancje szkodliwe…
Słowa, które padły na sesji pod adresem części radnych w tym,
pod moim adresem są niedopuszczalne, dlatego też zdecydowałam
się na wysłanie prośby do Przewodniczącego Rady Miasta o interwencję, liczę, że zobowiąże do przeproszenia mnie przez Pana
Burmistrza, jak i przez Pana Radnego Szeremetę…

lepiej, przypominamy jedynie sprawy z tej kadencji, a nie wiele
upłynęło czasu. To są kłamstwa?..
Jesteśmy wciąż gotowi do dialogu, nie kierujemy spraw do
sądów, nie przymuszamy ludzi, do mówienia nieprawdy, spotykamy się z murem.

Prawdy Gabriela Tobora:

- po wygranych wyborach potraktował i radnych RTSK przedmiotowo, mimo że jako cały zespół otrzymaliśmy prawie 3000 głosów, zero propozycji współpracy, w współrządzeniu.
- tylko pan burmistrz ma rację i tylko jego pomysły będą realizowane
- nie realizowanie żadnych pomysłów RTSK w ostatnich latach
takich jak:ograniczenie niskiej emisji, projekt budżetu obywatelskiego, projekt Masz Głos Masz Wybór / tj uchwały, które mogą
inicjować mieszkańcy przy zebraniu np. 200 podpisów/, obniżenie
kosztów selektywnej zbiórki odpadów, budowa ronda, remontów
ulic proponowanych przez naszych radnych, sprawa wiaduktu na
Górkę…
- nie wywiązał się pan burmistrz do dziś z obietnicy dotyczącej
Remizy
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- budowa stadionu sportowego, to żart raczej…
- gdzie inwestorzy z Japonii i nie z tego świata, przypominamy
kosztowną akcję promocyjną
- sprawa sprzedaży hałdy firmie Tomex przy ul. Nałkowskiej?
- efekt środowiskowy i ekonomiczny w PPP przy termomodernizacji obiektów oświatowych – wedle nas – to ewidentna strata
dla miasta przy braku planowanych efektów.
- budowa nowego oświetlenia na ulicach Radzionkowa – nigdy
nie osiągniemy zamierzonych oszczędności mimo zapewnień – jakość i efektywność – żadna, za to staliśmy się mocarstwem „usłupiowionym”.
- ogromne środki wydawanie na promocje swoich dokonań
w „zaprzyjaźnionych” mediach, „umowne” umowy zlecenia, wy-

korzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych, umowy na różne opracowania i projekty nie w drodze przetargów, lecz
z wolnej ręki.
- brak kontroli organizowanych przetargów, realizacji umów
w wyniku rozstrzygnięcia tych przetargów i stosowanych metod,
materiałów…
xxx
I tak moglibyśmy jeszcze, tylko po co? A po to by mieć czyste sumienie, według burmistrza, by go posiądź wystarczy 4000
głosów mieszkańców. Może ma rację, to kapitał, warto go trwonić? To pytanie retoryczne, warto słuchać i rozmawiać.
Red.

Szeryfie, to nie Dziki Zachód!

Co mogę napisać, inni autorzy oddali w pełni klimat owej sesji,
który obnażył bezradność burmistrza, bo impet już dawno utracił,
pozostały emocje. To przykre, autentycznie. Połajanki i słowa na
granicy kodeksu karnego, właściwie mieszczące się w nim. W sumie
zasługuje już pan na to, by prawo się zajęło pańskimi ekscesami…
Pan burmistrz jest w dyskomforcie, bo ktoś może inaczej myśleć
i mówić to głośno. Płacimy mu za to, by nas wyręczał w działaniach
codziennych, ale także za to by nas lekceważył? Pan burmistrz oczekuje tego, by radni mówili co sobie życzy i podnosili ręce w zgodzie
na każde jego żądanie, a prasa, ta, która nie korzysta ze środków
urzędowych – publicznych – także winna mówić tym samym głosem,
bo to wartość. Jaka? Gdy mówi radny inaczej, gdy prasa pisze inaczej
to: kłamstwo, oszczerstwo, oszustwo? Przekroczone zostały granice, które zawsze w Radzionkowie były przestrzegane, przekroczył je
burmistrz, a przewodniczący rady miasta nie reagował. Dlaczego?..
Nie kłamcie, nie oszukujcie – mówi burmistrz, słowa i mowa ciała
świadczą o kondycji emocjonalnej pana, panie burmistrzu. A na dodatek zasłania się pan urzędnikami, swymi pracownikami, których pan
niby broni. Przed kim? Nikt z nas urzędników nie atakuje, robią swoją
robotę jak potrafią pod pańskie dyktando, wiemy, że nie oni są winni,
strach rządzi w Ratuszu… To pan odpowiada za urzędników, za jakość
i styl pracy urzędu.…
Dziś jest pan tylko wulkanem emocji; co miesiąc przynosimy w GR
tematy, nie ma dialogu, pan burmistrz milczy i jego „usta”, także, czy
gdzieś przy okazji tych setek informacji i komentarzy trafiliśmy w czuły punkt? Jak czuły? Pan zarzuca radnym opozycyjnym nieuctwo,
kłamstwo, oszczerstwo, pomówienia, nam – GR- także?
Dlaczego pan nie działa a próbuje się rozprawiać z opozycją? Ma
pan czas na to, proszę pokazać, co pan robi. Nie twierdzimy, iż robi
pan same błędy, ba, wiele dobrego, a my chcemy tylko, by to było jeszcze lepsze. Pan mówi o hejcie? Wie pan co to znaczy?
Dla pana jesteśmy, my, mówiący inaczej tylko groźbą pozbawienia
pana władzy, choć nie takie są nasze intencje, podpisy pod petycjami nie temu służą, a przeciwnie wręcz – raczej dialogowi, którego
istoty pan nie pojmuje. Podpisy pod petycjami służą temu, by pan
zobaczył, iż propozycje radnych mają oparcie w opiniach mieszkańców. Czy to nie cenne? Tymczasem, uwierzył pan w proroctwa „Życia
Bytomskiego” wedle którego podpisy, to przygotowanie do referendum odwołującego pana ze stanowiska. To znamy z historii, gdy RTSK
zbierało podpisy, by pozostawić w mieście świetnego pediatrę, było
to samo, gdy zebraliśmy np. ponad 2,7 tysiąca podpisów pod apelem
o rondo, wiadomo, ronda nie ma ale przynajmniej są światła. Nikt
pana nie chce odwoływać, aczkolwiek referendum odwołujące jest
takim samym demokratycznym narzędziem wpisanym w prawa obywatelskie jak wybory samorządowe! Pojmuje pan to i pańscy akolici?
Nie ma dialogu, nie ma współpracy, proszę nie szermować tymi
znaczeniami, nie jest pan do tego gotów; mija 13 rok koegzystencji, dla
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pana nadal opozycja jest trądem, a mieszkańcy winni czekać karnie,
co władza wykona, albo nie wykona…
Piszę te słowa z pewnym zażenowaniem przywołując autorytety
i doktrynę. Jednym z największych grzechów naszej demokracji, po
1989 roku wedle politologów, psychologów społecznych, socjologów –
jest nieposzanowanie praw mniejszości, jakkolwiek rozumianych, niestety wpisuje się pan w tę ocenę. W polskiej debacie publicznej padają
często słowa przez pana wypowiedziane, owszem, to wstydliwe raczej
i świadczące o klasie dialogujących. Nie mam wątpliwości, iż zna pan
znaczenie słów: pomówienie, oszczerstwo, kłamstwo, jest pan w końcu
wykształconym człowiekiem. Czy twierdzenie, iż Ziemia obraca się wokół Słońca jest kłamstwem, prawdą czy hipotezą? Na ten temat, gdybyśmy rozmawiali, a pan okazałby się zwolennikiem systemu geocentrycznego rzekłbym – moim zdaniem jest inaczej, a za moją tezę przemawia
to i tamto, posłuchałbym pańskich racji także, nie nazywając pana
kłamcą… W polityce jest inaczej, niestety. Prawo nie do końca broni też
obrażanych, jakby przyjęło się już powszechnie, iż skoro wszyscy obrzucamy się błotem – to norma – czyli wszyscy jesteśmy w nim unurzani.
A może przewiduje pan jak Rick Shenkman, który twierdzi, iż demokracja sama się pożera i wkrótce nastąpi jej koniec? Nadchodzi czas autokratów. Zna pan pewnie tego historyka cywilizacji, wierzy pan w jego teorię „zmierzchu demokracji”? Jeśli tak, to gratuluję przenikliwości, ale
jakoś bardziej wierzyłbym, iż władza deprawuje, nieustanna władza
deprawuje nieustannie…
Grzegorz Bylica

KOMENDANT NA
EMERYTURZE…

Podinspektor Robert Paruch, komendant komisariatu policji w Radzionkowie przeszedł na emeryturę po 25 latach służby.
Robert Paruch wstąpił do Policji w 1994 roku. Od początku
służby związany był z powiatem tarnogórskim, gdzie pracował,
jako policjant pogotowia policyjnego oraz w służbie patrolowej;
potem przeszedł do plutonu konwojowo-ochronnego. W 2005r
został oficerem dyżurnym i w tym samym roku ukończył Wyższą
Szkołę Policji w Szczytnie. Od 2013r piastował stanowisko komendanta komisariatu w Tworogu. W maju 2016r został komendantem w Radzionkowie.
Obowiązki komendanta obecnie pełni jego zastępca podinsp.
Artur Jakubczyk. Przypomnijmy, iż Komisariat Policji w Radzionkowie obejmuje swoim zasięgiem: Radzionków, Orzech,
Świerklaniec, Nakło Śląskie i Nowe Chechło.
Głos Radzionkowski
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X Sesja Rady Miejskiej – oczami mieszkańca
Podczas ostatniej X Sesji Pan Burmistrz wygłosił poruszające, dramatyczne, emocjonalne
oświadczenie na temat jego ciężkiego losu, którego obecnie doświadcza. Przez 13 lat był spokój, żadnej krytyki a tu nagle ktoś ośmiela się patrzyć na ręce i podważać zasadność jego
poczynań. Pyta gdzie wartości, współpraca radzionkowska? Powodem jego poruszenia były
złożone petycje – jak to tak, mieszkańcy nie chcą żyć w smrodzie? Nie chcą wycinki drzew?
Mieszkańcy są oszukiwani przez podżegaczy!
Burmistrz „nawrzucał” radnym, obraził niektórych z nich, po
czym oświadczył, że nie życzy sobie dyskusji na ten temat. Ot, taki
zwyczaj w Radzionkowie, Burmistrz wydaje dyspozycje Radzie Miasta. Chyba mu się zapomniało, że Sesje są nagrywane.
Wprawdzie w swym wystąpieniu Burmistrz wprost mnie nie wymienił, ale jako współautor petycji, i ten, który zbierał podpisy pod
nią nie mogę nie zareagować.
Burmistrz każde swoje oświadczenie zaczyna od dementi budowy
spalarni śmieci nie wiadomo po co, bo temat budowy spalarni funkcjonuje jedynie w jego oświadczeniach. Natomiast o prawdziwym
problemie, z którym mieszkańcy pogodzić się nie chcą, jakim jest
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania (dalej MPZP) –
rozmawiać nie chce. Według Burmistrza, on z tym planem nie ma nic
wspólnego – uchwalili go radni, a on musi się do niego stosować. Taki
żarcik! Czy radni Burmistrza zrobiliby cokolwiek wbrew jego woli?
Odpowiedź jest chyba oczywista.
Podczas swojego wystąpienia kilkukrotnie używał ostrych
zwrotów:
„kłamstwo, oszukiwanie, pomówienie, oszczerstwo”, „Traktujcie
poważnie mieszkańców, nie kłamcie, nie oszukujcie” słowa padły, ale
argumentów, dowodów brak – do
kogo to mówił i kogo miał na myśli nie wiadomo. Czy to, że MPZP
z jego inicjatywy został uchwalony
czy to, że został złożony wniosek
na budowę kompostowni i jest
analizowany a wg Burmistrza inwestycja jest zgodna z MPZP- jest
kłamstwem, pomówieniem czy
oszczerstwem? Burmistrz przez
cztery miesiące jakby nie dopuszczał możliwości, że kompostownia
nie powstanie twierdząc za każdym razem, że jest ona zgodna
z MPZP. Podczas Sesji jakby zmienił narrację oświadczając, że już
procedowane są zmiany w MPZP.
Podam kilka przykładów na
mijanie się z prawdą (delikatnie to
nazywając):
• Wycinka drzew przy ul. Szymały – argumenty Burmistrza, że
korzenie uszkadzają kanał co grozi
zawaleniem drogi czy to, że drzewa
są chore były prawdziwe? NIE!
• Oświetlenie ledowe – zapewnienia Burmistrza, że Tauron nie
chciał odsprzedać Gminie latarni
wraz z instalacją podziemną były
Głos Radzionkowski

prawdziwe? NIE!
• W Życiu Bytomskim z 12 sierpnia 2019 roku ukazał się artykuł,
w którym znalazły się nieprawdziwe, kłamliwe informacje (z Ratusza radzionkowskiego), że, nie ma planów budowy kompostowni, że żadna firma nie zabiega o pozwolenie na realizację tego typu
inwestycji, że wszystkie tego typu informacje są fake newsem, czyli
informacją zmyśloną” – prosiłem Burmistrza o sprostowanie tych
kłamstw. Czy sprostował? NIE!
• Inny przykład – zacytuję Burmistrza „wydałem wiele decyzji
środowiskowych i nie powstała w mieście żadna inwestycja, która
stanowiłaby uciążliwość dla mieszkańców” Brawo! A nie powstanie?
A co z wydaną przez Burmistrza decyzją o nazwie „instalacja do
zestalania pyłów i żużli” przy ul. Nałkowskiej? Polega to na betonowaniu odpadów niebezpiecznych- pyłów i żużli w ilości 72 tyś ton/
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rok tak, by nie przeniknęły do atmosfery czy gleby- to wymarzona
przez mieszkańców inwestycja w Rojcy? A noże inwestor się z niej
wycofał? NIE!
Ostatni cytat Burmistrza z X Sesji „Burmistrz zmienia to miasto
od 13 lat i wszyscy są zadowoleni” – ryzykowne twierdzenie – jak
widać nie wszyscy. Powinienem napisać to w czasie przeszłym, ja
też wcześniej głosowałem na obecnego Burmistrza, dlaczego miałbym mu nie ufać, jako nie zaangażowanemu wówczas mieszkańcowi, wydawał się być wiarygodny. To, że Burmistrz został kilkukrotnie wybrany nie oznacza, że ma przyzwolenie na skazywanie
mieszkańców Radzionkowa na życie w smrodzie. Na taki proceder
przyzwolenia nie ma, nie było też takiego postulatu w programach
wyborczych. Natomiast przez 13 lat Burmistrz zapowiadał budowę rynku, plant, dróg rowerowych, chwała mu za to, że w końcu
rynek czy planty są budowane, ale instalacji smrodotwórczych, nie
zapowiadał a jednak pyły będą zestalane a kompostownia, niewiele
brakowało też by powstała. Jestem przekonany, że jednak tak się nie
stanie. To, że Radzionków się zmienia, że wiele się dzieje to prawda,
ale czy to jest jakaś rewelacja – suto za to przez 13 lat Pana Burmistrza wynagradzamy.
Kilka zdań do Burmistrza. Panie Burmistrzu, proszę pomyśleć, co
by było, gdyby Pan ogłosił, że w związku z protestem mieszkańców
Rojcy, wsłuchując się w ich postulaty, jest Pan za zmianą zapisów

w MPZP zakazujących budowy instalacji śmieciowych. Zyskał by
Pan szacunek i zwolenników. Skoro mieszkańcy nie chcą przedsięwzięć odpadowych (smrodowych, pyłowych), a ani Pan ani Gmina
żadnego interesu w tym nie ma, by takie przedsięwzięcia powstały
to proszę niezwłoczne ogłosić, że MPZP zostanie zmieniony a radni
Pańscy zagłosują zgodnie z Pana wolą – nigdy jeszcze nie zagłosowali wbrew. Opozycja także zagłosowałby za tym Nie czuje Pan, że
sprawa jest beznadziejna a problem można rozwiązać jedynie zgodnie z wolą mieszkańców?
W ostatnich miesiącach aktywnie Pan informuje, że przetwarzanie odpadów w Rojcy jest zgodne z MPZP, że MPZP jest obowiązującym prawem miejscowym, przy okazji obraża, dyskredytuje tych,
którzy mają inne zdanie, którzy chcą zmiany planu, nie chcą żyć
w smrodzie, natomiast ani razu nie odniósł się Pan do postulatów
zawartych w petycji (petycjach). W imię tej „radzionkowskiej współpracy, wartości”, o której mówił Pan na X Sesji RM, proszę Pana by
określił się Pan, jaki jest Pana stosunek do przetwarzania odpadów
w Radzionkowie, jakie jest Pana stanowisko do bezzwłocznej zmiany MPZP, która uniemożliwi działalność odpadową w Radzionkowie, czy jest Pan za wycinką drzew?
Jednocześnie proszę nie zakładać, że jeżeli ktoś kto ma inne zdanie, jest Pana wrogiem.
Ryszard Lis

Rojca to chyba jednak hasiok

Niedawno wyszło na jaw, że w Rojcy ma powstać, pod nic nie znaczącą nazwą „instalacja do
zestalania pyłów i żużli”. Może tu chodzi o te pyły ze smogu, z którymi tak zacięcie się w Radzionkowie walczy? Niestety nie. W Radzionkowie chyba nie są też wytwarzane pyły i żużle,
które wymagają zestalania. Zestalanie (mało komu znany wyraz) pyłów to w praktyce zabetonowanie tych pyłów tak, by nie przeniknęły do atmosfery czy gleby.
Procesowi zestalania poddaje się odpady niebezpieczne, z których wymywają się rozpuszczalne związki chemiczne metali stanowiące substancje szkodliwe zagrażające środowisku, takie jak:
żużle i popioły, pyły z procesów termicznych (w tym z hutnictwa
żelaza i stali, hutnictwa metali nieżelaznych, ze spalarni śmieci itp.)
W dniu 1 września 2016 roku Burmistrz wydał decyzję na budowę instalacji do zestalania pyłów i żużli przy ul. Nałkowskiej.
Wcześniej w obwieszczeniu zawiadomił strony i podał do publicznej wiadomości zamiar powstania takiej inwestycji, jednak nikt
uwag nie wniósł. Tak skutecznie zawiadomił, że nikt nie wniósł
uwag, nawet właściciele sąsiednich działek, gdyż nie wiedzieli że
ma tam coś takiego powstać. Wydana Decyzja trochę koliduje
z oświadczeniem Burmistrza „wydałem wiele decyzji środowiskowych i nie powstała w mieście żadna inwestycja, która stanowiłaby
uciążliwość dla mieszkańców”. Wszystko wskazuje, że powstanie.
Tymczasem, z Decyzji wynika, że ta „proekologiczna” instalacja ma przerabiać 72 tyś ton na rok pyłów i żużli, które najpierw
zostaną na Rojcę przywiezione, rozładowane i zestalone. Proszę
zwrócić uwagą na skalę przedsięwzięcia 1.938 ton/tydzień, ile samochodów będzie codziennie jeździć, by przewieźć te tony pyłów
i żużli. Wszystko to będzie się odbywało na placu o pow. 500 m2,
na którym zostaną wybudowane dwie wiaty o pow. 25 m2 każda. Z Decyzji wynika, że oddziaływanie na środowisko będzie
wyłącznie na terenie zakładu. Zastanawiam się skąd te pyły będą
wiedziały, że mają siedzieć na miejscu a nie razem z wiatrem fruwać po okolicy?
Szkoda, że w Radzionkowie nie ma organizacji proekologicznej działającej dla dobra mieszkańców i środowiska, która przy-
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glądałby się poczynaniom Władz. Może jest ktoś kto chciały się
zaangażować?
Jeżeli ktoś chciałby poznać szczegóły sprawy – treść Decyzji
oraz korespondencję radnej, pani Anety Niedźwiedzkiej – do
wglądu na mojej stronie ryszardlis.wordpress.com
Ryszard Lis

Ekrany na nasypie
kolejowym w Rojcy

Jest dobra wiadomość dla mieszkańców Rojcy –oś. „wojskowego” a szczególnie ulic Huzarów, Lotników i Lipoka.
Po rocznej korespondencji z PKPPolskie Linie Kolejowe
S.A.,otrzymałem wiadomość dotyczącą hałasu z przejeżdżających pociągów a mianowicie, że budowa ekranów
akustycznych na odcinku od ul.Sikorskiego – km 24,260 –
25,628 stacja Radzionków Rojca, została ujęta w Programie
Funkcjonalno Użytkowym dla zadania pn. LOTA – prace
na linii kolejowej 131.
Nie można jeszcze określić w jakim terminie ekrany zostaną wybudowane,ponieważ postępowanie przetargowe
jest jeszcze nie zakończone ze względu na liczne branżowe
zapytania Firm, które przystąpiły do przetargu. Ważne jest,
że docelowo ekrany zostaną wybudowane.
Ryszard Lis
Głos Radzionkowski
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Głos Radzionkowski
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TU OTRZYMASZ
„GŁOS RADZIONKOWSKI”
Sklepy Wielobranżowe
Marian Żurek
- ul.Kużaja, - osiedle Knosały
Alina Gawleńska – kiosk
ul. Szymały 1b
PPHU ELMAR – Marian
Dziembała, ul. M. Dąbrowskiej 17
Artykuły Spożywcze – Grzegorz
Czempiel, ul. Knosały 1
Sklep Spożywczy – Gabriel
Gałęziok, ul.Św. Wojciecha 65
Sklep Wielobranżowy – Ilona
Hetmańczyk, ul. św. Wojciecha 76
Stacja Benzynowa –
CARGO-TANK, ul.Kużaja 51

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

"MAG" s.j.
Przerób złomu, handel wyrobami hutniczymi, roboty ślusarskie,
tokarskie i spawalnicze, wykonywanie zbrojeń,
demontaż konstrukcji przemysłowych, złomowanie
samochodów, roboty budowlane, usługi dla ludności.
Zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

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

PPHU Elitel Sp. z o.o. oferuje umowę
o pracę na stanowiskach: sygnalista,
cieśla szybowy, spawacz, obsługa
pomp. Miejscem pracy będzie teren
KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary.
tel. 32 705 73 90

BTW

BIURO RACHUNKOWE

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

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

Głos Radzionkowski
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Konkurs radzionkowskiego Centrum Deportacji

W POSZUKIWANIU ŚWIADKA HISTORII

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, działające w strukturach Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie organizuje III edycję projektu pt.:
„W poszukiwaniu świadka historii”. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (powyżej V klasy) oraz
ponadpodstawowych z województwa śląskiego.
Projekt jest doskonałą okazją by zachęcić młodzież do poznawania historii i kultury regionu
poprzez dialog międzypokoleniowy.
W tym roku, pozostając w temacie II wojny światowej, zachęcamy młodzież aby przeprowadziła ze świadkami historii rozmowę
dotyczącą ich życia w okresie okołowojennym. Tegoroczna edycja,
dzięki współpracy z nowymi partnerami, nadaje projektowi zupełnie odmieniony charakter zwiększając rangę i profesjonalizm całego przedsięwzięcia. Dzięki temu młodzież zdobędzie odpowiednie
umiejętności, które wpłyną na jakość prac konkursowych, a tym
samym przyczynią się do zachowania lokalnego dziedzictwa.
W pierwszym etapie w październiku uczestnicy wezmą udział
w jednodniowych warsztatach prowadzonych
przez dziennikarzy-filmowców, którzy na co
dzień tworzą filmy dokumentalne dotyczące historii Śląska. Z pomocą profesjonalnego sprzętu
nauczą uczestników w jaki sposób zarejestrować oraz przygotować opowieść świadków historii. Warsztaty z psychologiem uświadomią
młodzieży jak w odpowiedni, taktowny i pełen
empatii sposób rozmawiać z osobami starszymi, które doświadczyły trudów życia podczas II
wojny światowej. Natomiast pracownicy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia zapewnią
przygotowanie merytoryczne uczestników. Ich
doświadczenie w szkoleniu młodzieży pozwoli
na przekazanie informacji o znaczeniu metody
„oral history”. Ponadto podpowiedzą jak przeprowadzić wywiad ze świadkiem historii oraz
jak się do niego przygotować. Warsztaty wpłyną zatem na rozwój różnorodnych kompetencji
młodzieży.
Drugi etap zaplanowany od 24 października
do 29 listopada 2019 roku będzie czasem na indywidualne przygotowanie pracy konkursowej.
Wcielając się w rolę historyka -dziennikarza młodzież spotka się ze świadkiem historii, a odbyta
rozmowa o jego życiu podczas II wojny światowej i jej utrwalenie w formie audio lub video będzie głównym zadaniem uczestników. Najlepsze
prace wyłonione zostaną przez komisję powołaną przez Organizatorów i nagrodzone. Zebrany
podczas konkursu materiał zostanie następnie
udostępniony w archiwum internetowym na
stronie internetowej (www.deportacje45.pl) Organizatora. To wyjątkowe repozytorium, stale
uzupełniane, mogą Państwo śledzić w zakładce
historia mówiona, gdzie opublikowane zostały
wybrane prace z poprzednich edycji.
Udział w projekcie należy zgłosić do 13 października 2019 roku w Centrum Dokumentacji
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945
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roku, ul. św. Wojciecha 118, 41-922 Radzionków, tel. 32 307 35 36,
e-mail: kontakt@deportacje45.pl osobiście lub mailowo zgodnie
z wytycznymi (https://deportacje45.pl/content/71/projekt_w_poszukiwaniu_swiadka_historii).
W załącznikach przesyłam regulamin projektu oraz plakat.
Więcej informacji na stronie www.deportacje45.pl w zakładce
edukacja, projekt „W poszukiwaniu świadka historii”.
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 13 października. Natomiast gotowe prace konkursowe przyjmowane będą do 29 listopada br. Zapraszamy do udziału!

Głos Radzionkowski
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Budżet partycypacyjny powiatu, jest porozumienie, na jeden z dwóch radzionkowskich projektów!

GŁOSUJMY NA DŁUGĄ!

Od dziś do 30 września br. każdy mieszkaniec Powiatu, który ukończył lub ukończy w 2019 roku 18 lat może
oddać swój głos na jeden projekt zgłoszony w ramach Budżetu partycypacyjnego, poprzez formularz do głosowania. Z terenu Radzionkowa zgłoszone są dwa projekty, oto one – poniżej. W celu oddania głosu należy wypełnić
interaktywną kartę do głosowania podając: imię i nazwisko, pesel, adres e-mail, adres zamieszkania,
zaakceptować oświadczenia dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych i zatwierdzić formularz przyciskiem „potwierdź”. Potwierdzenie oddania głosu następuje poprzez zatwierdzenie linku aktywacyjnego, przesłanego na adres e-mail. Jeden adres e-mail może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu poprzez jednego
uprawnionego. Formularz znajduje się na stronie urzędu miasta i starostwa powiatowego w tarnowskich Górach.
Radzionkowskie projekty:
Remont chodnika w ciągu ulicy Kużaja w Radzionkowie od skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierza do przedszkola nr 4 (Bajka).
Wnioskodawcą był Karol Pietryga – Radny RTSK, Rady Miasta Radzionków Szacunkowy koszt projektu: 220 000zł
Projekt polega na: wymianie zużytej nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej Kużaja w Radzionkowie pomiędzy ulicą Nieznanego Żołnierza a przedszkolem nr 4 (Bajka). Przedmiotowy odcinek obejmuje chodnik
o długości ok. 455 m. i szerokości ok. 3m. co daje 1 365 m2 nawierzchni do
wymiany. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa chodnika jest w bardzo złym
stanie technicznym co było wielokrotnie sygnalizowane władzom Powiatu
przez Komisję Komunalną Rady Miasta Radzionków. Infrastruktura drogowa będąca w gestii powiatu na terenie Radzionkowa znajduje się w złym
stanie technicznym i trudno jest wyegzekwować załatanie dziury nie wspominając o kompleksowym remoncie, co za każdym razem jest uzasadniane
brakiem środków. Projekt będzie służył całym pokoleniom mieszkańców
Radzionkowa oraz wszystkim gościom, którzy bez obawy o skręcenie kostki będą mogli się poruszać równym chodnikiem. Bez wątpienia najbardziej
skorzystają osoby w podeszłym wieku oraz rodzice z małymi dziećmi w wózkach a także osoby niepełnosprawne, dla których stan infrastruktury chodnikowej jest kluczowym dla ich mobilności. Chodnik w ciągi ulicy Kużaja jest
ważny dla mieszkańców przemieszczających się do kościoła P.W. W.N.M.P.
w Rojcy, a także do centrum Radzionkowa i z powrotem.
xxx
I drugi projekt, wnioskodawcą był Grzegorz Szeremeta – Klub Radnych Inicjatywy Mieszkańców Radzionkowa.
Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie Szacunkowy
koszt projektu: 220 000 zł.
Remont chodnika w ww. lokalizacji powinien obejmować po stronie
istniejącego chodnika wymianę zniszczonej nawierzchni w sposób umożliwiający wydzielenie ciągu pieszo-rowerowego w ramach istniejącego ciągu.
Wyremontowany w ten sposób chodnik będzie znakomitym połączeniem
i kontynuacją istniejącej drogi rowerowej w ul. Unii Europejskiej oraz nowej
budowanej obwodnicy łączącej ul. Unii Europejskiej z ul. Knosały wzdłuż
której planowana jest również budowa chodnika. Całość połączy planowany ciąg pieszo-rowerowy z Radzionkowa do Tarnowskich Gór. Chodnik
w ciągu ulicy Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania
z ul. Danielecką w Radzionkowie zagraża bezpieczeństwu poruszających
się po nim osób. Dziury oraz zaniedbany stan chodnika w centrum miasta jest niechlubną wizytówką powiatu. Chodnik ten wykorzystywany jako
główna arteria piesza łącząca ścisłe centrum z obiektami handlowymi,
dojściem do istniejącej zabudowy jednorodzinnej oraz z osiedlem mieszkaniowym, a w odwrotnym kierunku stanowi komunikację dzieci i młodzieży
z placówkami oświatowymi. Na chodniku wielokrotnie dochodziło do wypadków z udziałem pieszych, którzy z uwagi na nierówności potykali się
i przewracali. Ciąg pieszo-rowerowy służyć będzie wszystkim mieszkańcom
Radzionkowa oraz odwiedzających miasto mieszkańcom powiatu, doskonale połączy rowerowo istniejące ścieżki/ciągi rowerowe oaz przyczyni się do
skomunikowania rowerowo Radzionkowa z Tarnowskimi Górami.
Głos Radzionkowski

Burmistrz rekomendował podczas sierpniowej sesji projekt drugi…
Udało się także dojść do porozumienia między radnymi, oto treść porozumienia:
Porozumienie pomiędzy klubami radnych Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa oraz
radnymi niezależnymi.
Mając na uwadze dobro Miasta Radzionków postanawiamy wspólnie
o wyborze jednego projektu do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 – pn. „Remont chodnika w ciągu ul. Długiej
od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką
w Radzionkowie”.
Jednocześnie zobowiązujemy się w roku 2020 zgłosić do realizacji Projekt pn. „Remont chodnika w ciągu ul. Kużaja w Radzionkowie od skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierz do przedszkola nr 4 (Bajka)” niezależnie od wyniku głosowania nad projektem zgłoszonym w 2019 roku.
xxx
I bardzo słusznie, i rozsądnie, iż radni zdecydowali się na kompromis,
porozumienie ponad podziałami i poparcie jednego tylko przedsięwzięcia, w ten sposób szanse na jego realizację wydatnie się zwiększają. Ale
do tego potrzeba także, przede wszystkim naszego zaangażowania, nas,
mieszkańców – głosujmy na „remont chodnika na Długiej”!
red.
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RUCH RADZIONKÓW, Z KART
HISTORII, DOKOŃCZENIE

Jak już wcześniej podkreślono, o wynikach Ruchu nie można dużo napisać, ale wiadomo
jest, że co najmniej od 1932 roku występował on w ówczesnej B lidze, która jest odpowiednikiem III ligi (nazewnictwo po reformie rozgrywkowej z 2008 roku) by w 1936 roku
zdobyć jej mistrzostwo i do 1939 roku występować w ówczesnej klasie A, która jest odpowiednikiem dzisiejszej II ligi Piłkarze Ruchu zajęli wysokie jak na beniaminka 5 miejsce.
Rok później plasują się „oczko” niżej, a w ostatnim sezonie w roku
swego 20-to lecia opuszczają szeregi klasy A. Oprócz tego nasza drużyna
rozegrała szereg bardzo popularnych wtedy meczy towarzyskich zarówno z krajowymi potentatami, jak ówczesny Ruch Hajduki Wielkie, któremu uległa w 1938 roku 2-10, AKS Chorzów 2-4 w 1937 roku, czy też
Śląsk Świętochłowice, z którym wygrała 3-2 rok wcześniej. Oprócz tego
spotykała się towarzysko z drużynami zza „granicy”, jak SV Dombrowa
Beuthen, z którą wygrała 5-3 czy SV Oberhutten Gleiwitz, którą także
pokonała w stosunku 4-1. Drużyna nasza brała też udział w popularnym
wtedy na Śląsku pucharze „Siedmiu Groszy”, w którym spotykała się z takimi drużynami jak Śląsk Tarnowskie Góry, Saturn Wojkowice, Fortuna
Brzozowice, Strzelec Szarlej, Brynica Kamień czy KS Brzeziny.
W latach 1940-1945 funkcjonował w Radzionkowie klub założony
przez Niemców Sportverein TUS Radzionkau, który grał na zapleczu ówczesnej gauligi śląskiej.
Po wojnie już 25 marca 1945 postanowiono reaktywować rozgrywki
piłkarskie na Górnym Śląsku.
Ruch trafił do grupy bytomskiej, gdzie zajął trzecie miejsce, co pozwoliło do gry w ówczesnej klasie B. Rok 1946 to mecze w klasie B, w których
zajmują 6 miejsce, a rok później wygrywają ją, co powoduje że w roku 1948
występują w klasie A, która jest odpowiednikiem dzisiejszej II ligi. Niestety, słaba postawa powoduje, że zajmują w niej dopiero przedostatnie, 10
miejsce. Sezon roku 1949 radzionkowianie zakończyli w ścisłej czołówce
klasy A. Zaś Radzionków rozsławił jego ówczesny gracz Szołtysik, który
podczas wygranego 7:0 meczu Śląsk-Warszawa strzelił 3 gole. Warto podkreślić, że grał przeciwko występującemu wtedy w drużynie Warszawy Kazimierzowi Górskiemu, który później stał się najbardziej utytułowanym
polskim trenerem i twórcą największych sukcesów naszej reprezentacji.
W roku 1950 piłkarze z Radzionkowa zakwalifikowali się do rozgrywek finałowych o mistrzostwo klasy A, mających wyłonić reprezentanta
do walki o awans do II ligi (obecnie pierwszej). W turnieju półfinałowym
zostawili w pokonanym polu Budowlanych Mysłowice, Ogniwo Cieszyn
i Górnika Dębienko by w finale ulec drużynie obecnej Concordii Knurów
1-3.
W 1951 Ruch wygrał swoja klasę A i przystąpił do eliminacji do II ligi
W pierwszym spotkaniu dwumeczu uległ Stali Zawiercie 3-1, by w rewanżu pokonać ją 5-0. W drugim pokonał Stal Nowy Bytom 1-0 na wyjeździe
i 3-0 u siebie. Finałowe rozgrywki to mecze z Kolejarzem Świdnica, Górnik Ruda Śląska, Ogniwem Wrocław i Unią Racibórz w których piłkarze
zdobywają pierwsze miejsce i awans do II ligi!
Tym samym w 1952 roku popularne „Cidry” występują po raz pierwszy w swojej historii na szczeblu ogólnopolskim. Rywalizują tam z takimi
klubami jak obecna Odra Opole, Górnik Wałbrzych, Zagłębie Sosnowiec,
Szombierki Bytom, Górnik Zabrze, Concordia Knurów, Naprzód Lipiny,
Stal Wrocław i Lechia Zielona Góra. Zajmują tam dobre 5 miejsce, ale reorganizacja rozgrywek skazuje nas na degradację i na grę w nowo powstałej Lidze Śląskiej.
W 1953 roku zajmujemy tam 3 miejsce, a ligę wygrywa Górnik Zabrze,
który od tego momentu rozpoczyna swoja drogę ku wielkiej chwale.
Rok 1954 to 4 miejsce w Lidze Śląskiej, zaś rok 1955 to 2 miejsce i tylko
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2 punkty straty do jej zwycięzcy Podlesianki Katowice.
W 1956 roku Ruch zajmuje 4 miejsce, a rok później wygrywa swoją
grupę i staje do eliminacji o II ligę. Rywalizuje tam z drużynami Legii
Krosno, Włókniarza Pabianice i Unii Oświęcim, lecz zajmuje w turnieju
finałowym dopiero 3 miejsce i nie uzyskuje awansu.
Rok 1958 to 8 miejsce, a rok później 10, które niestety powoduje, że
spadamy z ówczesnej Ligi Śląskiej do klasy A, co jest o tyle smutne, że
dzieje się to na 40-lecie istnienia klubu.
Niemniej sezon 1960 to nasze bezapelacyjne zwycięstwo i powrót
w szeregi Ligi Śląskiej. W następnym sezonie gramy słabo i zajmujemy 9
miejsce, które każe nam rozgrywać baraż o utrzymanie z rezerwami Ruchu Chorzów, które niestety przegrywamy.
Rok 1962 to gra w klasie A i 2 miejsce za Rozbarkiem Bytom, a rok
1963 to 1 miejsce i powrót do Ligi Śląskiej.
Sezon 63/64 to 3 miejsce w Lidze Śląskiej i wielkie apatyty na awans do
II ligi w następnym sezonie, lecz w sezonie 64/65 zajmujemy 10 miejsce
w tabeli i ponownie opuszczamy Ligę Śląską

W sezonie 65/66 plasujemy się na 2 miejscu za rezerwami Szombierek
Bytom, by rok później wygrać A klasę i wrócić do Ligi Śląskiej.
Zostajemy w Lidze Śląskiej 2 lata zajmując za pierwszym razem 10
miejsce, a rok później 15, co skutkuje naszym spadkiem do nowo utworzonej IV ligi na długie 20 lat. Co gorsza fakt ten ma miejsce w momencie
kiedy klub obchodzi swoje 50-lecie.
W tym okresie ma miejsce ważna rzecz, a mianowicie 16.VI. 1973 roku
został oddany do użytku stadion przy ulicy Narutowicza 11, gdzie swoje mecze drużyna Ruchu Radzionków rozgrywa do dziś, a który opuści
z końcem sezonu 2017/18.
W 1989 roku po zajęciu pierwszego miejsca czekała nas batalia w postaci baraży do III ligi. Naszymi rywalami były kolejno drużyny: Unii
Oświęcim, Grębałowianki Kraków i Orląt Reszel.
Po pokonaniu tych wszystkich przeszkód drużyna z Radzionkowa
melduje się po 20 latach w III lidze. W sezonie 89/90 zajmujemy 15 miejsce, mimo, że pierwszej porażki doznajemy dopiero w dziewiątej kolejce
spotkań z GKS-em Tychy. Słaba postawa wyjazdowa zaowocowała tym,
Głos Radzionkowski
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że uplasowaliśmy się dopiero na tym miejscu. Następny rok to 14 lokata
w ligowej tabeli.
Sezon 91/92 to wielkie nadzieje i zacięta walka o II ligę z GKS Tychy.
Do historii przeszedł mecz w przedostatniej kolejce, gdzie obie drużyny
spotkały się przy ponad 10 tysięcznej widowni i gdzie Ruch po dramatycznym meczu pokonał tyszan 2-1. Niestety w ostatniej kolejce przegrywamy
0-1 w Niedobczycach i to GKS Tychy cieszy się z awansu.
Kolejny sezon to słaba postawa drużyny i 13 miejsce, które spowodowałoby spadek do IV ligi, lecz likwidacja Zagłębia Sosnowiec uratowała
nasz klub przed degradacją.
Ale wreszcie w sezonie 95/96 – stało się! Po 44 latach Radzionków
ponownie w II lidze. Na inaugurację spotykamy się ponownie jak prawie
pół wieku wcześniej z drużyną Szombierek Bytom, którą pokonujemy 2:1.
Ostatecznie zajmujemy 6 miejsce. W następnym roku nikt nie stawiał na
drużynę z Radzionkowa jednak to my zdobywamy pierwsze miejsce pozostawiając w pobitym polu takie drużyny jak Aluminium Konin, Polonia
Bytom czy Krisbut Myszków.
Pierwszy raz w historii nasza drużyna dostąpiła zaszczytu gry w elicie krajowej piłki. Inauguracyjne spotkanie z Widzewem Łódź zobaczyła 10-tysięczna widownia, a zwycięstwo 5:0 nad utytułowanym rywalem
osłupiło całą piłkarską Polskę. Potem przyszły okazałe zwycięstwa nad
ŁKS-em Łódź czy Lechem Poznań, którego w ostatniej kolejce pozbawiamy szansy na grę w Lidze Mistrzów. Pierwszy sezon w Ekstraklasie kończymy na 6 miejscu jako najlepsza drużyna z Śląska.
Kolejny rok nie jest już tak wspaniały, ale zwycięstwa 4:1 nad krakowską Wisłą czy nad Lechem Poznań mają także swój wymiar. Ten rok to 10
miejsce i nadzieje na lepszą grę w przyszłym sezonie.
Niestety, słaba postawa drużyny powoduje, że cały sezon balansujemy
na niebezpiecznej granicy spadku by w ostatnim meczu w Płocku przegrać
3:6 i pożegnać się jak na razie z piłkarską elitą w naszym kraju.
Następne 2 lata to nasz pobyt w II lidze, gdzie po pierwszym sezonie
zajmujemy 8 pozycję by w następnym roku znowu zaznać koszmaru spadku, tym razem z II ligi.
Sezon 2003/04 rozpoczynamy tam, gdzie przybyliśmy 14 lat wcześniej
czyli w III lidze.
Ten rok to środek tabeli i nadzieja na walkę o II ligę w przyszłym roku.
I nie pomyliliśmy się. Walka trwała do samego końca lecz ostatecznie
zajmujemy 4 miejsce i nie nam przychodzi cieszyć się z awansu. Niestety,
następny sezon to walka do samego końca, tylko że o utrzymanie w III
lidze. Porażka z Lechią Zielona Góra w ostatniej kolejce 0:2 powoduje, że
opuszczamy tym razem III ligę.
Lata 2006-2008 to gra w IV lidze, przy czym pierwszy sezon to nasze
zwycięstwo w lidze, lecz niestety porażka w barażach z Koszarawą Żywiec

Piłkarska drużyna Ruchu z sezonu 1963-64, wstępująca w trzeciej
lidze śląskiej. Stoją od lewej: J. Szołtysik (trener), P. Pietryga (kierownik sekcji), R. Wilczek, G.Tyczka, J. Solecki, J. Labus, E. Duda, J. Michalik, H. Tobór. Klęczą od lewej: W. Matejczyk (trener), H. Marszałek, E. Wiśniowski, W. Musialik, J. Musiał i J. Kądziela.
Głos Radzionkowski

0:1 i 0:3 daje awans tej drugiej, a sezon 2007/08 to drugie miejsce w tabeli
i przepustka dla zwycięscy rozgrywek czyli GKS Tychy do baraży.
Potem jednak nastąpiły lata ponownego wspinania się aż na zaplecze
Ekstraklasy. Drugie miejsce dało awans do nowoutworzonej trzeciej ligi
(GKS Tychy awansował do nowej drugiej), a potem rok po roku drużyna
zostawiając daleko w polu rywali, przebiła się najpierw do drugiej, a potem do pierwszej ligi.
W sezonie 2010-11 na zapleczu Ekstraklasy zajmujemy dziewiąte miejsce, rok później powtarzając to osiągnięcie. Niestety problemy finansowe
klubu stają się przyczyną wycofania z rozgrywek i ustąpienia prezesa Tomasza Barana.
Ruch na rok znika z piłkarskiej mapy Polski, by wrócić do rozgrywek
dopiero w sezonie 2013-14 w trzeciej lidze śląskiej. Budowana od zera
drużyna nie sprostała jej wymaganiom, i dostając się po sezonie zasadniczym od grupy spadkowej, zajmując w niej czwarte miejsce, spadła do
czwartej ligi..
W sezonie 2014-15 „Cidry” wygrały czwartą ligę, ulegając jednak w barażu o awans do ligi trzeciej LKS Bełk (1:2 na wyjeździe i 1:3 u siebie).
W kolejnych dwóch sezonach zajęły drugie miejsca, dwa razy będąc wyprzedzonymi przez Gwarka Tarnowskie Góry. By w końcu w sezonie 201718 wygrać wreszcie pierwszą grupę i po barażach z Polonią Bytom (1:1 na
wyjeździe i 2:1 u siebie) wywalczyć uprawnioną promocję do trzeciej ligi.
Drugi mecz barażowy z Polonią był zarazem ostatnim rozegranym na
stadionie przy ulicy Narutowicza 11 w Bytomiu-Stroszku. Kupiony w licytacji komorniczej przez prywatnego przedsiębiorcę stadion z początkiem lipca 2018 roku jest burzony, a żółto-czarni w trzeciej lidze w roli
gospodarza grać będą jesienią na wynajmowanym stadionie by od wiosny
przenieść się na nowe boisko przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie.
Lecz Ruch Radzionków to nie tylko piłka nożna. Przez te wszystkie
lata działało w naszym klubie wiele innych sekcji sportowych. Zaliczają się
do nich działająca w latach 1949-67 sekcja bokserska, której największymi
osiągnięciami była gra w III lidze.
Sekcja podnoszenia ciężarów działała w latach 62-69.
Sekcja szermiercza w latach 57-62.
Sekcja kolarska w okresie 1954-75 z naszym najbardziej utytułowanym
zawodnikiem czyli Lucjanem Lisem, który był medalistą olimpijskim.
Sekcja piłki ręcznej działała od 1949 do 2006 roku.
Tak przestawia się historia Ruchu Radzionków od chwili założenia po
czasy najnowsze.
Źródło: https://www.ruchradzionkow.com

Nie tylko piłkarze nożni Ruchu Radzionków grali w swojej historii
w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Takie prawo w 1989 roku
wywalczyła sobie także drużyna badmintona. W jej skład wchodzili widoczni na zdjęciu: Mariola Klimczok, Grażyna Głuch, Barbara
Sikora, Barbara Śliwa, Robert Gorczyca, Krzysztof Rembek, Mariusz
Cichy, trener Józef Siński, a także niewidoczni na fotce: Andrzej Kołodziej, Krzysztof Kośmider oraz Eugeniusz Mateja.
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100-LECIE KLUBU
SPORTOWEGO „RUCH”

18 sierpnia o godz. 10.00 odbyła się uroczysta Msza św.
z okazji 100-lecia Klubu Sportowego „Ruch” Radzionków oraz
15-lecia Młodzieżowego Klubu „Ruch” Radzionków. Mszy św.
przewodniczył ks. Mateusz Kozielski w asyście ks. Arkadiusza
Kinela, proboszcza Parafii św. Andrzeja w Zabrzu.

SPORTOWY DZIEŃ RUCHU
RADZIONKÓW

15:00 – mecz Samorządowcy – Przedsiębiorcy
16:30 – mecz Ruch (oldboje z czasów Ekstraklasy) – Ruch (oldboje z czasów pierwszej ligi)
17:45-18:30 – występ zespołu Silesian Brass Quartet
18:30-19:00 – występ orkiestry górniczej
19:19 – mecz ligowy Ruchu Radzionków
(w przerwie – występ orkiestry górniczej)
W trakcie imprezy odbyło się szereg imprez dla dzieci.
Frekwencja – 100 procentowa, czyli 999 osób… Było i nostalgicznie i bardzo sportowo, kibice i sympatycy Ruchu spisali
się wspaniale!
Red.
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NOCNA PROHIBICJA W RADZIONKOWIE?
TEAMT DO DYSKUSJI…

W kraju o ponad 2,5 tys. zmniejszyła się liczba sklepów i lokali gastronomicznych, w których można kupić alkohol,
w sumie jest ich ok. 130 tysięcy… To dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dziennik „Gazeta Prawna” ten spadek przypisuje samorządom, bowiem 2 tysiące gmin zmieniło przepisy dotyczące lokalizacji i maksymalnej liczby punktów sprzedaży alkoholu. Więcej, w zeszłym roku prohibicję nocną wprowadziły 162 miasta
i gminy. U nas najbliżej – Bytom, od 23 do 5 rano (podobno
bytomianie gremialnie u nas zaopatrują się w alkohol – no cóż,
koniunkturze to może sprzyjać), Katowice zaś od 22-giej, ale
tylko w niektórych dzielnicach.
Od dwóch lat mamy jednak, mimo, iż punktów sprzedaży ubywa do czynienia z sukcesywnym wzrostem spożycia trunków –
dziś jest to 9,55 litra 100-proc. alkoholu na osobę. W ciągu ostatnich 20 lat spożycie wzrosło o ponad 2,5 litra, choć nieco zmieniała
się „struktura” sprzedaży i spożycia.
xxx
Mija rok, od kiedy część samorządów skorzystała z nowych
uprawnień i ograniczyła sprzedaż alkoholu w nocy. Doświadczenia
są różne. Część miast jest zadowolona ze swych inicjatyw, spadła
m.in. przestępczość, wykroczenia, występki w godzinach nocnych.
Są też takie, które nocną prohibicję uznały za bezsensowną i wycofały się z niej.
Około 7 proc. samorządów zdecydowało się na wprowadzenie
nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu – wynika z informacji
Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
xxx
Ograniczenie nocne sprzedaży alkoholu, jest kontrowersyj-

KOREPETYCJE
W RADZIONKOWIE:
MATEMATYKA, CHEMIA
TEL. 664 432 703

ne, jak wszelkie tego typy administracyjne zakazy. W niektórych
gminach wzrosła np. bezwzględna ilość sprzedawanego alkoholu – pijący kupują na zapas, w większych miastach pożytek z tego
wydaje się istotniejszy. Samorządy mają możliwości przewidziane
w ustawie, by ograniczać liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, to godzi jednak np. w interesy właścicieli sklepów całonocnych. Zaczyna się mówić o ewentualnej prohibicji w Radzionkowie, na razie są to tylko sugestie, zobaczymy jak będzie. Nie wydaje się, iżby u nas było zbyt wiele całonocnych monopolowych,
może to tylko subiektywna opinia. W każdym razie, są już skargi
na miejsca nocnego handlu alkoholem, mieszkańcy okolicznych
budynków skarżą się na hałas i bałagan po upojnych nocach…
red.

TRZEBA
PIELĘGNOWAĆ!

Ładna część naszego miasta, teren wokół ronda im. Księdza Popiełuszki. Właściwie, co tu można rzec, a jednak
trzeba byłoby trochę dbałości o tę zieleń – naszym zdaniem
należałoby trochę pielęgnacji, fachowego przycięcia drzew
i krzewów, wycięcia chwastów. Podobnie jak na ‘sławnej” już
ulicy Szymały, dobrze, iż tymczasem drzewa ocalały przed
wycięciem, ale i im przydałoby się nieco prac pielęgnacyjnych, szczególnie przy nisko położonych konarach. I wszystko jedno, czy opisane tereny należą do powiatu – ze strony
naszego magistratu winny iść do starostwa powiatowego
w Tarnowskich Górach odpowiednie sygnały o radzionkowskich potrzebach.

UWAGA!!!
Szanowni Mieszkańcy,
w związku ze zmianą organizacji
ruchu na jednokierunkową na
ul. Bezpiecznej (brukowana, od
strony ul. Artura 3) bardzo proszę o zwracane uwagi na oznakowanie. Wjazd jest od ulicy
Szczęśliwej. Bardzo proszę tam
również o zachowanie szczególnej ostrożności.
Z pozdrowieniami
Aneta Niedźwiecka, radna
miasta Radzionków
Głos Radzionkowski
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EKOKONFERENCJA

14. otwartej konferencji ekologicznej „Bezpieczeństwo ekologiczne w mieście-SMOG”, która odbędzie się w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu 9 października 2019 r. o godz. 9.00.
Konferencja odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Radzionków dr Gabriela Tobora
oraz Prezydenta Miasta Bytomia Mariusza Wołosza.
Jej celem jest wzrost świadomości mieszkańców w zakresie
konsekwencji dla zdrowia degradacji środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, upowszechnienie
wiedzy dotyczących narzędzi do monitoringu środowiska w Bytomiu i jego okolicach oraz wzrost odpowiedzialności obywatelskiej
za stan środowiska w którym żyjemy
Dla uczestników przygotowaliśmy wykłady, warsztaty oraz wystawę plakatu ekologicznego ZMIANY KLIMATU. Odbędą się pokazy czystego spalania oraz pokaz pracy mobilnego laboratorium
i dronu do badania jakości powietrza.
Dla młodzieży z Radzionkowa przygotowaliśmy warsztat
„Wiem czym oddycham, czyli jak korzystać z Miejskiego Systemu
Monitorowania Powietrza w Radzionkowie”, który wykona Michał
Gwóźdź z Wydziału Ekologii UM Radzionków.
W części wykładowej wystąpi dr hab. Andrzej Misiołek Sena-

tor RP, przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury” Bezpieczeństwo ekologiczne dziś”, prof. Ewa Marchwińska-Wyrwał,
ŚUM” Ciemne strony wielkich odkryć”, Wojciech Główkowski
ekspert Polskiej Izby Ekologii”Co to są epizody smogowe”, Tomasz
Pietrucha z Instytutu Zdrowego Powietrza z Warszawy „Powietrze
w pomieszczeniach zamkniętych”
W części warsztatowej -spotkania uczestnicy nauczą się analizować na swoich urządzeniach (telefony, tablety itp.) dane dotyczące m.in. pyłów zawieszonych, czadu, związków siarki, oraz różnych
czynników związanych z klimatem i pogodą oraz korzystać z sieci
czujników badających stan powietrza w Bytomiu i okolicy. Będzie
również możliwość poznania roślin oczyszczających powietrze
w pomieszczeniach zamkniętych.
Teresa Bryś-Szczygieł
Prezes Stowarzyszenia Zielona Ziemia

JUBILEUSZ PATRONATU

20 lat temu, podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Radzionków radni podjęli uchwałę w sprawie
ogłoszenia św. Wojciecha patronem miasta oraz uchwałę o ustanowieniu herbu miasta. Poprzedzone
były te fakty niezbędnymi krokami dyplomatycznymi łącznie z zabiegami w Watykanie.
Tego dnia odprawiono uroczystą mszę św. w kościele p.w. św.
Wojciecha z relikwiami świętego, mszę, której przewodniczył ówczesny Arcybiskup Damian Zimoń.
xxx
Były to pionierskie czasy dla nowego miasta. Nowego, ale
przecież z własną historią i tożsamością. To zdecydowało, iż ludzie z RTSK zadbali o ową spuściznę, to, co łączyło nas przez
wieki. Potem jeszcze sztandar dla miasta, imię ojca Ludwiga
Wrodarczyka dla Gimnazjum, hejnał…
Ktoś powie – to tylko imponderabilia, symbole, coś niematerialnego – po co? – może, a jednak istotne dla tworzenia klimatu
nowego Radzionkowa, współczesnego, rozwijającego się. Bo bez
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historii przyszłość wydaje się byle jaka – jakaś – nieokreślona.
Pamięć wspólna to wspomnienie drogi, którą szło się, „pod górkę” i „z górki”, to spoiwo naszego wspólnego myślenia, naszej
„inności”, której nie powinniśmy się wstydzić…
RTSK

Głos Radzionkowski

www.rtsk.pl

Głos Radzionkowski

19

