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NIE BĘDZIE STRZAŁÓW NA SZKALE!

Nie będzie strzelnicy na Szkale, umowa użyczenia z inwestorem została rozwiązana za porozumieniem stron – to z oficjalnego komunikatu
władz miasta.
Protest mieszkańców przyniósł skutek; nikt nie powinien czuć się
przegranym ani tryumfatorem. Wola mieszkańców stała się faktem, co
winno być zwykłym zwyczajem, oczywistością, iż władza słucha ludzi…
Co dalej ze Szkałą? Należy spodziewać się innego, nowego projektu,
nieuciążliwego dla ludzi i przyrody… 				
red.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy
serdeczne życzenia, radości i chwil spokojnych
Mieszkańcom Radzionkowa i Czytelnikom
„Głosu Radzionkowskiego”.
Niech te Święta umocnią Wasze rodziny i Wam
dadzą siłę w codzienności, a Nowy Rok niech
przyniesie nadzieję, pokój, wszelką pomyślność
w tych niełatwych czasach. Miejmy dla siebie
zrozumienie i wzajemną dobroć…
Zarząd RTSK, Klub radnych, członkowie
i sympatycy, redakcja „Głosu Radzionkowskiego”.
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Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
w Radzionkowie
zaprasza do udziału w nowym projekcie pn. P
„ rzystań Miejska 1”,
realizowanym dla mieszkańców Radzionkowa (w szczególności
zamieszkujących tereny rewitalizowane*). „Od wielu lat
Stowarzyszenie skutecznie realizuje w Radzionkowie i powiecie
projekty, których celem i misją jest szeroko rozumiana aktywizacja
społeczna oraz wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia przez osoby bezrobotne lub słabiej
zarabiające. Dzięki temu udaje się wprowadzić pozytywne zmiany w życie społeczności lokalnej
–
mówi koordynator projektu Mariusz Nowak W naszym nowym projekcie, bezpłatnie oferujemy
bardzo różnorodne wsparcie m.in. zajęcia edukacyjne i społeczne, zajęcia dla seniorów,
poradnictwo specjalistyczne, warsztaty artystyczne, wyjścia i wyjazdy integracyjne, a także
konkretne wsparcie zawodowe (m.in. szkolenia i staże). Za ofertę kulturalną w projekcie będzie
odpowiadaćCentrum Kultury Karolinka. Każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego– dodaje.
Zapraszamy do śledzenia oferty projektu na plakatach, ulotkach i na naszym Facebooku (polub nas
na fb.me/przystan.miejska1), gdzie zawsze znajdą się aktualne informacje o planowanych
działaniach.
Po bliższe informacje i zapisy zapraszamy również do naszych biur:
Biuro Projektu „Przystań Miejska 1”
ul. Św. Wojciecha 15 (dawna Remiza)
41-922 Radzionków
tel. 668-251-719

Centrum Usług Społecznych
ul. Kużaja 51 (obok stacji paliw MOYA)
41-922 Radzionków
tel. 668-251-884

* tereny objęte Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Radzionków. Jeśli nie wiesz, które
to tereny, zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

Projekt „Przystań Miejska 1” jest realizowany w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2021 roku. Wartość
projektu: 798 685,90 zł., w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa: 758 751,60 zł.

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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RAD – MED. – rozbudowuje się

A POCZEKALNIE DLA DZIECI

ZDROWYCH I CHORYCH?

Obok budynku przychodni Rad – Med powstaje pawilon biurowy, w którym zostanie ulokowane zaplecze administracyjne przychodni – dowiadujemy się z oficjalnych źródeł miasta. Dzięki tej
przebudowie zostanie powiększona przestrzeń przeznaczona na
potrzeby Poradni dla Dzieci poprzez powiększenie o gabinet lekarski zajmowany obecnie przez Poradnię Ogólną. Ośrodek zyska
również dużą poczekalnią z dostępem do światła dziennego, co
znacznie poprawi warunki oczekiwania na poradę lekarską. Wartość zamówienia to niespełna 500 000 zł, termin realizacji do końca
czerwca 2020 roku.
xxx
Czegoś nam w tej informacji zabrakło, o co od dawna walczymy – osobne poczekalnie dla zdrowych dzieci i chorych, to chyba
kluczowe zadanie nowej inwestycji…
AB

Harmonogram odbioru
odpadów na I półrocze 2020 r.

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

Zima za pasem; na terenie Radzionkowa znajdują się drogi będące w różnych zarządach.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i przystanków autobusowych odpowiada Firma Wielobranżowa Fabian Mateja z Radzionkowa (odpowiedzialny za koordynowanie utrzymania zimowego Fabian Mateja tel: 501 425 677).
Utrzymanie chodników i jezdni dróg powiatowych oraz przejść
dla pieszych na drogach powiatowych – Firma ORFIN Sp. z o.o.
(odpowiedzialny za koordynowanie utrzymania zimowego Mariusz Sójka tel: 609 692 005).
Przypominamy jednocześnie, iż właściciele nieruchomości są
odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku (usuwanie
śniegu, lodu i zanieczyszczeń) na chodnikach przylegających do
ich nieruchomości oraz zapewnienia utrzymania zimowego na
drogach, które są ich własnością, parkujmy też z sensem, by móc
nasze drogi utrzymać w odpowiedniej formie..
jd
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Radzionkowska Barbórka 2019’
Święto Górników, tradycyjna Barbórka rozpoczęła się 4 grudnia
„pobudką górniczą”, która od godziny 5:30 rozbrzmiewała w różnych zakątkach miasta.
O godzinie 8:30 w kościele pw. św. Wojciecha odbyły się godzinki ku czci św. Barbary, po których o godz. 9:00 odprawiona została
uroczysta Msza św. w intencji braci górniczej. O godzinie 10:30 na
terenie miniskansenu górniczego w Rojcy złożono wiązanki kwiatów – w kaplicy św. Barbary.
5 grudnia od 17-tej bawili się górnicy podczas XVII Barbórki RTSK. Kolejny raz doskonałą zabawą kultywowaliśmy śląskie
i górnicze tradycje. Uczestnicy barbórki w mundurach górniczych
pokazali jak się bawić i rywalizować w śpiewie. Oryginalny program kabaretu „Jestem” dodał właściwego kolorytu imprezie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia
i wspaniałą zabawę, Dziękujemy Urzędowi Miasta Radzionków za
wsparcie finansowe, restauracji „U Letochy” za wspaniałą gościnę,
Dziękujemy sponsorom: firmie Developer z Zabrza, Compnet
2, browarom tyskim i hurtowni ABG z Piekar Śląskich. Szczególne
podziękowania kierujemy dla Antoniego Tomczyka, Karoliny i Tomasza Terechów, Ludomira Pawłowskiego.
Ważne wydarzenie to kwesta na rzecz fundacji Iskierka. Uczestnicy naszej Barbórki byli bardzo hojni – za to im serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia za rok na XVIII Barbórce RTSK.
W restauracji Figaro odbyła się także biesiada górnicza.
xxx
skansenu górniczego powstał przed dzwudziestoma laty z inicjatywy zarządu Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń i Edwarda
Łukaszewskiego, byłego dyrektora kopalni „Powstańców Śląskich”,
a właściwie jeszcze w trakcie trwania pracy tej kopalni. Koncepcje i projekt techniczny w całości przygotował w 2001 r. bytomski
oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Wśród
prezentowanych w ogrodzonym skansenie eksponatów są m.in. wagony do transportowania urobku, koło maszyny wyciągowej oraz
fragment obudowy chodnika.”
Opr. JS

W Radzionkowie już się nie fedruje, wiadomo. W najbliższej
okolicy, jeszcze KWK Bobrek – Piekary…
Ale tradycja żyje w pamięci górniczych emerytów, w górniczych domach, w pamięci swej młodości, swych kolegów, którzy
odeszli „na wieczną szychtę”, a Barbórka w wielu domach pozostaje nadal szczególnym, świątecznym dniem…
„Przed II wojną światową pod ziemią spotykały się wyrobiska
dwóch kopalń: „Radzionków” i „Bytom”, która należała wówczas do
Rzeszy. Podobno rozdzielały je kraty. Po wojnie oba zakłady funkcjonowały osobno. W 1975 roku, gdy Radzionków został przyłączony do Bytomia, jako jedna z jego dzielnic, połączono także kopalnie,
która od tej pory funkcjonowała pod nazwą „Powstańców Śląskich”.
Dziś jedyną pamiątką, przypominającą o górniczych tradycjach
tej okolicy, zwanej przez miejscowych „Buchaczem”, jest niewielki
skansen z kapliczką Świętej Barbary, usytuowany przy ul. Nałkowskiej. Kapliczka to dawny budynek transformatorowni. W jej wnętrzu na ołtarzu ustawiono zakupioną przez górników i poświęconą
w 1953 r. figurę Świętej Barbary. Pomysł wzniesienia w sąsiedztwie
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Z KART HISTORII…
Dzięki bezinteresownej a wytężonej pracy parafian oraz
dotacjom hr. Henckel de Donnersmarck z Nakła, budowa
kościoła parafialnego w Radzionkowie trwała niewiele ponad 3 lata. Z powodu kulturkampfu uroczystą konsekrację
zastąpiono prostym poświęceniem, którego dokonał Proboszcz i dziekan z Piekar ks. Bernard Purkop (1808-1882)
w obecności 13 księży w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia 1875 roku.

Głos

Radzionkowski
Głos Radzionkowski
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Kulisy budowy strzelnicy na Szkale

Zapewne nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że w Radzionkowie miała powstać strzelnica wraz z ośrodkiem sportów ekstremalnych ale co ciekawe i mieszkańcy sąsiadujący z terenem na którym miała
powstać dowiedzieli się o zamiarach Burmistrza dopiero niedawno. Nie wiedzieli ponieważ nikt ich
o tym nie poinformował pomimo, że ustalenia toczyły się od ubiegłego roku. Strzelnica jednak nie
powstanie. Nie wchodząc w zasadność czy potrzebę budowy strzelnicy, zajrzałem w dokumenty, gdyż
sprawa jej budowy wydawała się tajemnicza i niejasna. I co z tych dokumentów wynika? Same cuda!
• Zanim wpłynął jakikolwiek wniosek do Gminy o użyczenie terenu
pod strzelnicę, Komisja Finansów w dniu 24 kwietnia 2019 roku opiniowała zagospodarowanie „Szkały” wraz z budową strzelnicy. Podczas komisji burmistrz poinformował, że już odbyły się strzelania – zimowe i letnie
i że postanowił już o użyczeniu terenu Stowarzyszeniu im. kpt. Waltera
Larysza (dalej stowarzyszenie). Stowarzyszenie złożyło wniosek o użyczenie pięć dni później tj. 29 kwietnia 2019 roku.
• Stowarzyszenie w swoim wniosku występuje o użyczenie terenu o powierzchni 1,3 ha i deklaruje budowę strzelnicy, parku linowego i innych
atrakcji, a co otrzymuje? – Burmistrz przygotowuje umowę na bezpłatne
użyczenie terenu o powierzchni 2,5 ha i to bez zapisu, że stowarzyszenie
na użyczonym terenie ma cokolwiek wybudować. Cel użyczenia nie został
w umowie określony.
• W dniu 4 września Burmistrz wydaje Zarządzenie o bezpłatne użyczenie stowarzyszeniu 2,5 ha terenu bez wskazania na jaki cel po czym
w dniu 11 wrześniu (po kilku wcześniejszych wezwaniach do uzupełnienia wniosku) Burmistrz prosi stowarzyszenie o przedłożenie regulaminu
strzelnicy pod rygorem ograniczenia umowy użyczenia do budowy jedynie parku linowego i siłowni zewnętrznej.
• Po podpisaniu umowy użyczenia, Burmistrz występuje z fiszką projektowo/problemową do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie kwoty
10 mln na budowę ośrodka sportów ekstremalnych oraz strzelnicy tzn.

O co tu chodzi? Kto miał wybudować tę strzelnicę oraz ośrodek sportów i za czyje pieniądze?
Pikanterii sprawie dodają wypowiedzi Burmistrza podczas kwietniowej Komisji Finansów, zacytuję (za protokołem z komisji): „(…) w związku z faktem, że teren przekazany jest tylko w użytkowanie Stowarzyszeniu to
burmistrz może podjąć decyzję jednoosobowo. (…). Pan Burmistrz dodał, że
powyższy temat jest trudny pod względem hałasu i zapewnienia bezpieczeństwa dlatego uważa, ze konsultacje nie miałyby sensu, ponieważ mieszkańcy
będą negatywnie nastawieni do tematu.” Moim zdaniem takie słowa nigdy
z ust Burmistrza nie powinny paść. Czyżby mieszkańcy byli mu jedynie
potrzebni podczas wyborów? To swobodna teza, nie chcę jej rozwijać, ani
bronić jak niepodległości. Me pytania są retorycznymi…
Dokumenty potwierdzające powyższy opis i moje interpretacje zamieszczone są na mej stronie internetowej ryszardlis.wordpress.com
Ryszard Lis

czegoś, co stowarzyszenie zdeklarowało się już wcześniej wybudować. We
wniosku Burmistrz wskazuje stowarzyszenie jako partnera Gminy. Na
czym to partnerstwo miałoby polegać? Czyżby na tym, że to stowarzyszenie jest już posiadaczem terenu?
• W dniu 27 listopada odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami podczas którego obecni mieszkańcy poparli budowę ośrodka sportów ekstremalnych, jednak bez strzelnicy a 9 grudnia Burmistrz poinformował mieszkańców, że po spotkaniu informacyjnym, władze Stowarzyszenia odstąpiły od planów budowy strzelnicy.
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REWOLUCJA NA „SZKALE”?

Oficjalne „czynniki” miasta niedawno poinformowały mieszkańców naszego miasta, o tym, iż:
„W perspektywie najbliższych lat planujemy stworzenie w Radzionkowie kolejnej przestrzeni sprzyjającej fizycznej aktywności. Tym razem ma to być teren tzw. Szkały w północnej części naszego miasta.”
Wszystkich zainteresowanych zagospodarowaniem „Szkały” władze
miasta zaprosiły na spotkanie informacyjne do Centrum Kultury „Karolinka” w dniu 27 listopada na godz. 17.15.
Czyli to już nie tylko strzelnica, która miała tam powstać, i w zasadzie
bez konsultacji powstanie, GR już o tym pisał. Koncepcja strzelania na
„Szkale” u wielu ludzi wzbudziła kontrowersje, było także uczciwie przyznamy, iż jest także spore grono entuzjastów.
Ale na raz dowiadujemy się o rewolucji na „Szkale”; ma tam powstać
ośrodek sportów ekstremalnych między innymi z trasami do biegów z terenowymi przeszkodami typu runmagedon oraz do downhilla czyli jednej
z odmian kolarstwa górskiego, ma pozostać boisko i miejsca do grillowania. „Chcielibyśmy by powstał tam ponadto profesjonalny park linowy
oraz strzelnica sportowa” – donosi oficjalna strona internetowa miasta.
No i wszystko z poszanowaniem dla cennej tamtejszej przyrody… Środki
na powstanie kompleksu miasto planuje pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego w ramach rewitalizacji terenów pogórniczych, a działające od 2018
roku w Radzionkowie, Stowarzyszenie im. kpt.
Waltera Larysza wybuduje z własnych środków
strzelnicę sportową na terenie wydzierżawionym
od Gminy.
xxx
Rozpoczął się protest mieszkańców. Ruszyła
akcja protestacyjna w mediach społecznościowych, akcja zbierania podpisów pod protestem,
organizatorzy zwracali uwagę przede wszystkim
na względy bezpieczeństwa oraz ekologię. Akcja
nie dotyczyła jedynie mieszkańców mający swe
domostwo w najbliższej okolicy, przyłączają się
do niej także mieszkańcy Rojcy.
xxx
Przebieg spotkania konsultacyjnego był dramatyczny, po raz pierwszy w historii niepodległego na powrót miasta grupa kilkudziesięciu
mieszkańców przeciwstawia się woli władzy, burmistrza. Burmistrz przekonuje zgromadzonych
o korzyściach płynących z przedsięwzięcia. Nie
znajduje poklasku, bez wątpienia, na przebieg
spotkania miało oświadczenie Gabriela Tobora,
iż umowę użyczenia najciekawszego tereny na
Szkale podpisano już w … lutym tego roku! No
to co tu konsultować? – skoro wszystko przesądzone?! Burmistrz podejmując decyzję o użyczeniu terenu z przeznaczeniem na strzelnicę sportową nie przeprowadził konsultacji z mieszkańcami, zwłaszcza że sprawa dotyczy zagospodarowania terenu o powierzchni
2,5 ha w newralgicznym miejscu a zagospodarowanie na strzelnicę sportową zdeterminuje to miejsce na kilkadziesiąt lat. Umowa użyczenia została zawarta co prawda na 10 lat, ale kto po tym okresie i na czyj koszt
zmieni zagospodarowanie tego miejsca? Strzelnica sportowa zajmie 2/3
obszaru niezalesionego na Szkale, w samym centrum tego miejsca i będzie to miało kluczowe znaczenie dla pozostałych funkcji, które być może
w przyszłości będą tam lokowane tj. trasy biegowe, rowerowe, park linowy
itd. O placu zabaw dla dzieci i o tężni solankowej możemy zapomnieć,
bo przy strzelnicy nikt takich obiektów nie będzie realizował. Kompleks
strzelnic (przynajmniej dwie strzelnice do tarcz i jedna strzelnica do rzutków) co przedstawia koncepcja z pewnością nie będzie obiektem cichym.
Natężenie hałasu poznamy dopiero wtedy jak na kompleksie będzie pełne
obłożenie – takie między innymi padają argumenty.
Ale dyskusja trwa, trzeba przyznać, iż mieszkańcy są do debaty świetnie przygotowani. Nie ma konsensusu, długo jeszcze po zakończeniu
spotkania trwały dyskusje w „podgrupach”… Akcja protestacyjna będzie
trwała – nadal – takie zapadają decyzje.

Głos Radzionkowski

xxx
W 48 godzin po wspomnianym spotkaniu, zupełnie nieoczekiwanie,
na stronie internetowej miasta ukazuje się lakoniczna notatka:
Po spotkaniu informacyjnym, dot. zagospodarowania terenu Szkały,
które odbyło się w „Karolince” w dniu 27 listopada, władze Stowarzyszenia im. kpt. Waltera Larysza, poinformowały Burmistrza Miasta, że
odstąpiły od planów budowy strzelnicy sportowej. W związku z powyższym, umowa o użyczenie terenu, pomiędzy Gminą Radzionków, a Stowarzyszeniem zostanie rozwiązana za porozumieniem stron.
xxx
I właściwie można by rzecz – nie ma tematu. Pozornie – jest. Naszym
zdaniem mieszkańcy po prostu odzyskali podmiotowość. To jest bardzo
istotne. Dali wyraźny sygnał władzy, iż bez nich istotne dla ich jakości życia decyzje władzy nie mogą zapadać bez ich opinii, bez ich akceptacji! To
po prostu demokracja. Oczywiście, iż nie mamy u nas demokracji bezpośredniej, reprezentantami mieszkańców we władzach są ich radni, radny

Strzelczyk robił, co mógł, ale wsparcie ludzi, było niezbędne.
W tym wszystkim i władza, burmistrz nie powinien czuć się pokonanym, to nic złego, wstydliwego, iż wycofano się z niechcianego przedsięwzięcia. To może być dowód, iż władza zacznie słuchać wreszcie ludzi, tak
jak w przypadku lip na Szymały, czy wobec problemów niebezpieczeństw
ekologicznych Rojcy. Tak wygląda prawdziwy dialog, a nie dyktat wynikający z przeświadczenie, iż posiadam społeczny mandat do sprawowania
władzy; tego nikt nie kwestionuje, ale każdy mandat ma pewne ograniczenia; Radzionków to nie bantustan, a mieszkańcy mają swe zdanie, z którym liczyć się władza powinna, musi…
xxx
Nie nam przesądzać – czyje racje, były ważne, naszym zdaniem – ludzi,
mieszkańców, o czym piszemy powyżej. Tryb podejmowania decyzji przez
burmistrza był jednak błędny. Oczywiście, iż jest jeszcze inna strona medalu, dziś niełatwo o inwestora, wyobrażamy sobie, iż zgłosił się konkretny wykonawca do Ratusza, którego przyjęto z otwartymi ramionami. Być
może nie pomyślano nawet o tym, iż ludzie mogą się sprzeciwić; strzelnice
są w Bytomiu, niebawem ma powstać w Piekarach Śląskich i Zbrosławicach; rząd lansuje pomysł – strzelnica w każdym powiecie. Amatorów
strzelania nie brakuje, sport jak każdy inny, hobby. Zwyciężyły jednak racje społeczne, czasem trzeba nieco pokory…
red.
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PRZEJŚCIE BĘDZIE!

Spotkanie w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w okolicach dworca kolejowego na ulicy św. Wojciecha. Przejście ma powstać do marca 2020r.
Zostałem również poinformowany, że zostanie wyremontowana kolejna część chodnika przy ul. Św. Wojciecha na odcinku do
ul. Piwnej.
Dziękuję bardzo za współpracę radnemu Powiatowemu Dariuszowi Wysypołowi.

OBWODNICA – RUSZYŁA!
12 listopada 2019 r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały i zostały
rozpoczęte działania związane z uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie.
W ramach zadania wybudowana została droga długości 550
mb, powstało rondo na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Unii Europejskiej, przebudowany został odcinek ul. Długiej na długości 162 mb i odcinek ul. Unii Europejskiej na długości 100 mb.
Koszt tej inwestycji to 7 296 737,60 zł.
W całości, także odcinek do Knosały został otwarty rano, 19
grudnia br.

Gala KSW5 w Gliwicach

Artur Sowiński
„Kornik”

– błyskawicznie nokautuje

Pojedynek Artura Sowińskiego z Brazylijczykiem Bohrerem trwał zaledwie 52 sekundy. Były mistrz KSW w wadze piórkowej najpierw trafił rywala wysokim kopnięciem,
po którym zwalił go z nóg prawym sierpowym. Dla zawodnika ze Śląska wygrana przed własnymi kibicami była powrotem na zwycięską ścieżkę po przegranej z Normanem
Parkiem w maju tego roku na gali KSW 49. 32-latek z Radzionkowa odniósł siódmy triumf przez nokaut w karierze.

Komunikat

24 grudnia 2019 roku Urząd będzie czynny w godzinach
7:00 – 12:00. Kasa Urzędu 24 grudnia oraz 31 grudnia
będzie czynna w godzinach 7:00 -11:00.
W dniu 13 grudnia kasa Urzędu będzie czynna
do godziny 11:30.

PARKING DLA
PRZEDSZKOLA

Jeszcze nic niestety nie jest pewne zobaczymy, mam nadzieję,
że strony sie porozumieją a sama interpelacja to reakcja na informacje zaniepokojonych mieszkańców, szczerze to nawet nie
zdawałam sobie sprawy, że teren obecnego parkingu nie należy
do przedszkola, nie do pomyślenia jest dla mnie, że współcześnie
taka placówka może nie mieć własnego parkingu!
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzę Wszystkim, aby radość i miłość zagościły w każdym domu a spokój i szczęście na zawsze zadomowiły
się w Waszych sercach. Aby okres świąteczny upłynął
w zdrowiu w atmosferze przyjaźni, życzliwości i spokoju.
A i w Nowym 2020 roku nie zabrakło nikomu zdrowia, miłości, szczęścia, pogody ducha, energii i sił do
realizacji planów.
Aneta Niedźwiecka

Głos Radzionkowski

Małgorzata Janota

www.rtsk.pl

Wspomnienia z podróży – Kodeń, miejsce z historią

Na wschodnich rubieżach Polski leży Kodeń, niegdyś miasto, a obecnie mała wieś nad Bugiem, za którym już rozciąga się Białoruś. Nad wsią górują wieże kościoła i kopuły cerkwi prawosławnej. Początki Kodnia giną w mrokach
dziejów, wiadomo, że miejscowość powstała w średniowieczu, w XV wieku w okolicy istniały młyny wodne należące do braci Ruszczyców. To od nich włości pod koniec XV w. nabył wojewoda trocki Jan Sapieha. On również
był założycielem miasta Kodeń, na którego lokację otrzymał w roku 1511 przywilej od króla Zygmunta Starego.
Lokacja odbyła się na prawie magdeburskim, a miasto, dla lepszego rozwoju, otrzymało prawo organizowania cotygodniowych targów oraz trzech dorocznych jarmarków. Miasto leżące na rubieżach od początku było miastem
wielowyznaniowych – toteż w roku 1513 Jan Sapieha postanowił, że rada miejska – burmistrz i 3 radnych – będzie
w połowie wyznania rzymskokatolickiego, a w połowie prawosławnego.
Nieopodal miasta Jan Sapieha zbudował zamek otoczony murem i wałem oraz fosą zasilaną wodą z płynącej w pobliżu rzeczki Kałamanki. Syn Jana, Paweł Sapieha, kontynuował dzieło ojca
umacniając rodową siedzibę i dbając rozwój miasteczka. To za jego
rządów zbudowano istniejącą do dziś gotycką kaplicę zamkową
i port rzeczny, który sprzyjał rozwojowi handlu w mieście, rozpoczął również budowę pierwszego kościoła katolickiego i pierwszej
cerkwi prawosławnej. Paweł, człowiek wykształcony, był wyznania
prawosławnego, jednak w życiu kierował się tolerancją i zarówno
traktował wyznawców obu religii, jakie funkcjonowały w jego włościach. Dziedzicem Pawła był jeden z jego synów, Mikołaj, on zaś
miał syna – również Mikołaja, zwanego Pobożnym, i z jego właśnie
postacią wiąże się powstanie sanktuarium w Kodniu.
Mikołaj Sapieha był postacią nietuzinkową, wykształcony, obyty w świecie, za młodu pobierał nauki w Wiedniu, Trewirze, Moguncji, Paryżu, Madrycie, Rzymie i na Malcie. Sporo podróżował,
Kodeń, zdjęcia, widzimy na nich m.in., kaplicę zamkową (gotycka), panoramę Kodnia – kościół, wnętrze kościoła, obraz
MB Kodeńskiej, wnętrza kaplicy, okienko Sapiehy…

w sumie za granicą spędził ok. 8 – 10 lat. Kilkakrotnie posłował
do sejmu, był członkiem Trybunału Litewskiego, sprawował również urzędy – wojewody mińskiego i brzeskiego, kasztelana wileńskiego. Legenda mówi, że ok. pięćdziesiątego roku życia Mikołaj
zachorzał na tajemniczą chorobę. Trawiła ona jego ciało i duszę,
cierpienie doprowadziło Mikołaja do desperacji, w której zamierzał targnąć się na swoje życie. I wtedy jego żona, obawiając się, że
samobójcza śmierć ściągnie na jej męża wieczne potępienie i hańbę, uprosiła go, aby wybrał się na pielgrzymkę do Rzymu i tam prosił o uzdrowienie. Mikołaj posłuchał jej rady i wybrał się w podróż.
W Rzymie został przyjęty przez samego papieża – Urbana VIII,
i to podobno w jego kaplicy zobaczył obraz Matki Boskiej, który
go urzekł. Modląc się przed tym wizerunkiem doznał cudownego uzdrowienia, głęboko poruszony tym wydarzeniem postanowił
cd na str 12
Głos Radzionkowski
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KONCERT NOWOROCZNY

4 stycznia o godzinie 16:00 w Centrum Kultury Karolinka odbędzie się Koncert Noworoczny – „Noworoczny czar
muzyki” w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Roberta Kabary oraz Piotra Lempa – solisty opery
w Zurichu,. Ponadto solo na skrzypcach wykona koncertmistrz Dariusz Zboch. Prowadzenie koncertu Regina Gowarzewska. Podczas koncertu usłyszymy znane i lubiane fragmenty z oper, operetek i musicali, muzykę filmową oraz
przeboje wiedeńskich salonów autorstwa rodziny Straussów. Śląska Orkiestra Kameralna to jeden z trzech zespołów
artystycznych Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Założona w 1981 roku przez kompozytora i dyrygenta prof. Jana Hawela. W szeroki repertuar zespołu wchodzą klasyki opracowań Schuberta, Mendelssohna, Czajkowskiego. Orkiestra zdobyła uznanie nie tylko na scenie polskiej, ale również na arenie międzynarodowej.
Sprzedaż biletów rozpocznie się od 13 grudnia o godzinie 12:00 w kasie Centrum Kultury „Karolinka” lub on-line na
stronie karolinka.art.pl.
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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

Tu miejsce na
twoją reklamę
Głos Radzionkowski

- 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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zdobyć obraz i zabrać go ze sobą do Kodnia. Chciał kupić obraz,
ale nikt, nawet najważniejsi kardynałowie, nie miał odwagi zaproponować papieżowi sprzedaży obrazu słynącego wieloma łaskami.
Legenda mówi, że kiedy Mikołaj wykorzystał wszystkie legalne
sposoby na pozyskanie obrazu, postanowił go ukraść. Przekupił
złotem pokojowca papieskiego, i ten wyciął obraz z ram i wyniósł
go z pałacu papieskiego. Mikołaj zabrał obraz i uciekł. Wkrótce
kradzież wyszła na jaw, papież wysłał pogoń za złodziejem, jednak ten był już daleko… omijał miasta i wybrał okrężną drogę do
domu, wiedząc, że nikt tam nie będzie go szukał. Przez Zagrzeb
i Węgry dotarł wreszcie do swoich włości. Obraz, dla którego ryzykował życiem, umieścił w ufundowanym przez siebie kościele.
Papież Urban VIII ekskomunikował Mikołaja Sapiehę, a jedną
z konsekwencji ekskomuniki był zakaz uczestniczenia w Mszach
Świętych, co dla Mikołaja, zwanego Pobożnym, było dotkliwą karą.
Nie mógł wchodzić do kościoła, ale mógł słuchać Mszy i patrzeć
na ukochany obraz przez malutkie okienko w ścianie prezbiterium.
I tak minęło kilka lat. Sapieha nieustannie zabiegał o zdjęcie klątwy.
Wreszcie jego starania przyniosły rezultat – udało mu się odwieść
króla Władysława IV Wazę od zamiaru poślubienia protestantki,
Elżbiety Neuburskiej, i za to papież zdjął z niego ekskomunikę. Historia ta została spisana przez Jana Fryderyka Sapiehę, prawnuka
brata Mikołaja – Fryderyka. Temat ten zainspirował również Zofię
Kossak-Szatkowską, która napisała piękną powieść „Błogosławiona
wina”, która jest literacką wersją starej, kodeńskiej legendy.
Obecnie sanktuarium pozostaje pod opieką Ojców Oblatów,
którzy prowadzą tam pracę duszpasterską. Wśród przemiłych
i mądrych Ojców jest też kilku Ślązaków, którzy zawsze nas z radością witają.

12

Głos Radzionkowski

www.rtsk.pl

„Czeskie historie” Jacka Lubosa na półkach księgarń (na razie internetowych)

...a ja mieszkam tu od urodzenia
W Radzionkowie
Na początku grudnia br. ukazała się drukiem, nakładem krakowskiego Wydawnictwa IX, książka mojego autorstwa- „Czeskie
historie”. Na niespełna 200 stronach zamieszczono w niej 12 rozdziałów, a te z kolei powstały na podstawie wpisów z mojego bloga
internetowego o tematyce czeskiej, który prowadzę od 2017 roku.
Wśród nich, znalazła się opowieść o paleolitycznych łowcach mamutów z południowych Moraw i perypetiach związanych z wykopaliskami archeologicznymi w okolicach Dolnych Věstonic (stąd
na okładce Věstonická Venuše),
historia Antonina Panenki – wybitnego piłkarza, który wymyślił
niebanalny sposób wykonywania
rzutów karnych, opowieść o rodzinie sportowej supermenki Ester
Ledeckiej (a także o niej samej),
kilkanaście zdań na temat czeskiego hymnu narodowego, opis
zaplanowanego armagedonu, który spotkał średniowieczne miasto
Most, dzieje czeskich emigrantów
w Amerykach, fascynująca historia przekrętu z nazistowskimi dokumentami wydobytymi z jeziora
na Szumawie, czy tragedia czeskich Żydów z Protektoratu Czech
i Moraw. Znalazło się też miejsce
na opis najbardziej spektakularnych ucieczek z czerwonej Czechosłowacji.
Skąd takie zainteresowania?
Radzionków, jak wiadomo, słynie
z tego, że mieszkają w nim ludzie
z pasją. Osobiście mam ich kilka, zaś jedną z wiodących jest historia, którą uwielbiałem od dziecka, i którą ostatecznie zdecydowałem
się studiować (moja praca magisterska traktowała o dziejach rodzimej miejscowości do końca średniowiecza). Z czasem zacząłem się
z rosnącą uwagą przyglądać historii naszych południowych sąsiadów. Tak naprawdę nakierowała mnie na te tory książka Mariusza
Szczygła pt. „Gottland”, jednak jedna z późniejszych wewnętrznych
konkluzji uświadomiła mi pół żartem, pół serio, że nie mogło być
inaczej, skoro według legendy Radzionków założyli Czesi (św. Wojciech i jego brat Radzim), a ja mieszkam tu od urodzenia...
Wracając zaś do „Czeskich historii”- założeniem bloga było
odsłanianie przed polskimi czytelnikami istotnych i tych mniej
istotnych, ale zawsze ciekawych, niuansów historycznych
z Czech, Moraw i czeskiego Śląska. Jako samouk liznąłem sporą
dawkę nauki języka, stąd moje horyzonty poszukiwawcze zostały bardzo poszerzone. A potem już poszło lawinowo- ponad 40
wpisów, niemal każdy o innej tematyce- od historii sensu stricte,
poprzez sport, film, kulturę i politykę. Po roku prowadzenia bloga skontaktowało się ze mną wspomniane krakowskie wydawnictwo, a pierwszym owocem naszych kontaktów jest książka, która
właśnie trafia „pod strzechy” czechofilów w całym kraju. Z jednej
strony zdaję sobie oczywiście sprawę z faktu, że 200- stronicoGłos Radzionkowski

wa książka nie jest osiągnięciem szczególnie wybitnym, a czasy mamy takie, że pisać i wydawać może prawie każdy. Patrząc
jednak na moje „Czeskie historie” z naszej lokalnej perspektywy
i mając na uwadze czas poświęcony na jej pisanie – nieskromnie stwierdzam, że są kawałkiem dobrej roboty. Żałuję jedynie,
że wydania książki nie dożyła moja matka, której ją dedykuję...
Wszystkich zainteresowanych Bohemią i bohemistyką, a także
tych, którzy po prostu są ciekawi świata, zapraszam do lektury
„Czeskich historii”. Jeden z autorskich egzemplarzy powędruje
rzecz jasna do radzionkowskiej
Biblioteki.
xxx
Ze wstępu: „Czeskie historie”
to zbiór intrygujących opowieści
o wydarzeniach z historii naszych
południowych sąsiadów. W książce przeczytamy m. in. o próbach
ucieczki ku wolności z czerwonej
Czechosłowacji, o tragicznej historii miasta Most, które podzieliło los
polskiej Miedzianki, o najstarszej
ceramice na świecie znalezionej
w miejscowości Dolní Věstonice
czy też o tragedii czeskich Żydów
w Protektoracie Czech i Moraw.
Książka zaciekawi zarówno miłośników wszystkiego, co czeskie, jak
i tych, którzy lubią dobrą literaturę
oraz fascynujące, choć mało znane
historie.
„Czytając artykuły i książki prostujące, czy chociażby tylko rzetelnie opisujące wydarzenia w Czechach, które miały miejsce w minionym stuleciu, kiedy to, z krótką przerwą, przez ponad 60 lat kraj
ten pozostawał scalony w jedno państwo ze Słowacją, wpadałem
w coraz większe zdumienie, odkrywając fakty przeczące obiegowej
opinii przedstawiającej naszych południowych sąsiadów jako dekowników przeczekujących trudne momenty dziejowe przy piwku,
w zaciszu swoich hospod. Przejmujące reportaże Mariusza Szczygła zamieszczone w obsypanym nagrodami Gottlandzie czy ciekawe biografie mniej lub bardziej wpływowych Czechów i Czeszek,
w których żywot wplotła się historia nieistniejącego już dualistycznego państwa, pióra Mariusza Surosza, zaraziły mnie bakcylem,
którego efektem stała się chęć zgłębienia historii tego kraju. Choć
od kilku lat pracuję poza zawodem, z wykształcenia jestem historykiem, więc dotarcie do podstawowych pozycji polskojęzycznych
poruszających ten temat nie nastręczyło mi większych trudności.
Wkrótce jednak pojawiła się nowa myśl – przeczytane tomy prezentowały jedynie polski punkt widzenia i były dość oszczędne
w treści. Co więcej, jak już wspomniałem, koncentrowały się głównie na XX wieku, który – jakkolwiek pod względem wydarzeniowo-historycznym był bardzo ciekawym stuleciem, stanowił jedynie
pewien ułamek ponad tysiącletnich dziejów”.
Jacek Lubos
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Historia męczeństwa ks. O. Ludwika Wrodarczyka

Wspomnienie posłanki Barbary Dziuk o Proboszczu
i Męczenniku który urodził się w Radzionkowie na
Śląsku w 1907 a który został zamęczony i zamordowany
przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu w 1943
roku. Obecnie toczy się Jego proces beatyfikacyjny.
Historia męczeństwa ks. O. Ludwika Wrodarczyka OMI towarzyszyła mi od najwcześniejszych lat. Był bratem mojej babci, która bardzo często o nim opowiadała. Rozmowy jednak, o naszym
domowym męczenniku, musiały pozostać w czterech ścianach.
W okresie PRL – u mogło to grozić poważnymi reperkusjami.
Dziś wiele faktów z życiorysu kapłana zostało ustalonych i udokumentowanych. Znam je dzięki relacji i pracy brata mojego ojca
ks. Ludwika Kierasa oraz duchownych z radzionkowskiej parafii.
Wiem, że Karol i Justyna Wrodarczykowie pobrali się 13 lipca 1903
r., że mama zajmowała się domem, że na świat przyszło trzynaścioro dzieci, i że ojciec zajmował się rolą, poza tym pracował w kopalni. Pobożność O. Ludwik Wrodarczyk OMI wyniósł z domu. Jego
rodzice zbudowali w Radzionkowie (miasto na Śląsku), dom przy
ulicy Sobieskiego 28. Czworo rodzeństwa O. Ludwika zmarło we
wczesnym dzieciństwie.
Sam Ludwik Wrodarczyk urodził się w Radzionkowie 25 sierpnia 1907 roku, był drugim w kolejności dzieckiem. Rodzice byli
pracowici i religijni. Ludwik był dzieckiem pobożnym i zrównoważonym. Widywano go często po lekcjach modlącego się w pobliskim kościele. Ma zaledwie 14 lat, kiedy wyznaje ojcu, że chce
zostać kapłanem. Wstępuje do Niższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Droga
wiedzie przez Krotoszyn, Lubliniec i Krobię.
W ważnym dla siebie roku 1926 zdaje maturę, rozpoczyna nowicjat w Markowicach k/Inowrocławia i żegna na zawsze ojca.
W Dzień Matki Boskiej Zielnej, tj. 15 sierpnia, 1927 roku składa
pierwszą profesją zakonną. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym Oblatów w Obrze przerywa choroba. Przełożeni odsyłają go do domu. Rok później, znów wyjeżdża do Obry na dalsze studia i, co znamienne, 15 sierpnia 1930 r., składa wieczystą profesję.
Jest rok 1933 – O. Ludwik Wrodarczyk otrzymuje święcenia
kapłańskie w Obrze z rąk Ks. Biskupa Dymka, kilka dni później
odprawia Mszę świętą prymicyjną w kościele parafialnym w Radzionkowie.
W sierpniu 1934 zostaje wikarym – trafia do Kodnia nad Bugiem koło Terespola. Pisze do mamy: „Znajduję się pod opieką
naszej potężnej Matuchny Kodeńskiej. Tutaj mam być wikarym,
ekonomem i nauczycielem religii w szkole. Pracy więc będzie dużo,
ale Pan Bóg i Matka Boska Kodeńska pomogą, że się wywiążę z zadania dobrze”. Dwa lata później przeniesiono go do Markowic, k/
Inowrocławia (mieścił się tam nowicjat Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej). Po raz kolejny jest ekonomem domu zakonnego. Superiorem i mistrzem nowicjatu jest tam
wtedy bł. O. Józefa Cebula – beatyfikowany 13 czerwca 1999 r.
W sierpniu 1939 roku, O. Ludwik Wrodarczyk zostaje mianowany administratorem nowo utworzonej parafii Okopy k/Rokitna, w diecezji łuckiej, w powiecie Sarny na Wołyniu wraz nim do
Okopów mają się udać O. Antoni Matura i Br. Karola Dziemba. Do
celu dotarli O. Ludwik Wrodarczyk i brat zakonny Karol Dziemba.
Ojciec Matura wyruszył 11 września i nie dotarł, bo 17 września
1939 roku Armia Czerwona zajęła Okopy.
Parafia liczyła około tysiąca wiernych i posiadała własny drewniany kościół, obejmowała polskie wioski, które sąsiadowały
z dużymi wioskami ukraińskimi. Pilnie potrzebowała własnych
kapłanów. Teren był zacofany pod każdym względem – zarówno
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gospodarczym, jak i społecznym. Ludzie oświetlali domostwa łuczywem, chodzili w ubraniach przez siebie wytworzonych i w łapciach z łyka.
Nowa parafia powitała swojego proboszcza 29 sierpnia 1939
roku. Obaj oblaci mieszkają w domu kościelnego, a w 1942 r., plebania jest nadal niewykończona: „Mieszkamy we własnym domku
jeszcze nie wykończonym. Naokoło las, a do miasta 20 km. Gdy
jest dobra droga to za 2 niecałe godziny można tam zajechać, a gdy
jest dobre błoto, to i 6 godzin za mało, ale w jedną stronę. Mamy
tu piękny drewniany kościółek, jeszcze nie wymalowany. Ludzie
uczęszczają na nabożeństwa, lecz nieraz były przeszkody albo wielkie mrozy do 33o Celsjusza albo wielkie błoto. Zima tego roku była
bardzo ciężka” – czytamy w liście O. Ludwika do rodziny.
Zacofanie objawiało się również sprawami związanymi z higieną i zdrowiem. Epidemie czerwonki pojawiały się corocznie,
a świerzb, ospa i wszawica to była codzienność. Do tego wiosną
do wielu domów zaglądał głód. O. Wrodarczyk oprócz posługi
kapłańskiej musiał zatem parafianom nieść pomoc w chorobie,
prowadząc jednocześnie działalność oświatową i wychowawczą.
Leczył ich tym, co miał pod ręką – ziołami. Na pomoc duchownego mogli liczyć biedni, chorzy i niedołężni. Swoimi działaniami
powstrzymał coroczną epidemię czerwonki. Uczył zielarstwa i nawoływał do zapobiegania chorobom, zdarzało mu się na kazaniach
przypominać o obowiązku przegotowania wody przed jej spożyciem. Dla parafian sprowadzał nasiona i uczył parafian wprowadzać płodozmian. Sam uprawiał warzywa, zboża i zioła lecznicze.
Pomagał chorym na duszy i ciele. Każdemu, kto o to prosił albo
pomocy wymagał. Jednakowo Polakom, Ukraińcom, Rosjanom
i Żydom.
W roku 1941, mimo trwającej wojny i okupacji O. Ludwik głosił w Wielkim Poście rekolekcje w Klesowie u księdza Antoniego
Chomickiego, który wspominał: (…)Kiedy głosił rekolekcje, to
przez niego przemawiała jakaś świętość, jakaś energia duchowa.
W nim czuło się świętego i dobrego kapłana. Ludzie garnęli się do
niego, jak do ojca.
W 1942 zapanował głód. Ludzie jedli wszystko, co wydawało
się, że nadaje się do jedzenia. Tyfus i czerwonka zbierały żniwo
– wtedy ksiądz-zielarz był jedynym ratunkiem dla chorych. W parafii chrzczono dorosłych, którzy ukrywali swoją wiarę (z powodu
prześladowań politycznych). Na plebani przechowywano i udzielano pomocy uciekinierom żydowskim. Informacja o charyzmatycznej działalności O. Wrodarczyka docierała do Rosji. Polacy
z terenów radzieckich odwiedzali kościół w Okopach. Szczególnie
licznie przybyli na Pasterkę w 1941. O. Ludwik wybrał się wiosną
1942 r. w odwiedziny do nich na wschodnie Podole –ochrzcił wtedy kilka tysięcy osób, odwiedził z sakramentem ok. 500 chorych.
Nawróconych przez O. Ludwika naliczono około 600. Po raz kolejny wierni z terenów rosyjskich przyszli do Okopów na odpust
św. Jana Chrzciciela 24 czerwca 1943 r. Dołączyli do nich wierni z okolicznych parafii. Na odpuście w Okopach zaplanowano
bierzmowanie dorosłych. Podczas tego wyjątkowego odpustu do
sakramentu bierzmowania przystąpiło 6000 tysięcy wiernych, a do
Komunii św. przystąpiło ok. 9000 tysięcy wiernych.
Był księdzem z powołania, żył sprawami swoich parafian, niósł
im pomoc. W tych trudnych czasach zamiast odpoczywać po wyGłos Radzionkowski
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czerpującym dniu szedł do kościoła i modlił się nocami. Leżał
krzyżem przed ołtarzem. Nieszczęść nie brakowało, to i powodów
do modlitwy było bardzo dużo.
Wiosną 1943 r. pojawiło się widmo śmierci i prześladowań.
Niemcy skutecznie rozpalali umiejętnie nienawiść pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Partyzanci polscy w tym czasie zostali odwołani pod Żytomierz. Na Wołyniu rozpoczęła się rzeź. Okopy były
bezbronne. Dwa razy atak band ukraińskich na polskie wioski został odparty, kolejny i najtragiczniejszy w skutkach, miał miejsce
z 6 na 7 grudnia 1943.
Świadkowie zeznali, że tego dnia O. Wrodarczyk pisał nuty dla
chóru kościelnego na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, a później razem z bratem zakonnym i staruszką, pomagającą w pracy na
plebani, odmawiał Litanię Loretańską. Jeszcze pożegnał się z bratem zakonnym Karolem Dziembą i poszedł do kościoła. W kościele klęczał i leżał krzyżem przed ołtarzem, modlił się. O godz.
22.00 płonęły już pierwsze domy w Okopach, Dołhani i Borow-

skich Budkach podpalane przez bandy ukraińskie. Ludzie uciekli
do lasu. Tamtej nocy zamordowano około 50 osób. Żołnierze UPA
wtargnęli do kościoła. Dopadali o. Ludwika na stopniach ołtarza
i zaczęli się znęcać nad bezbronnym proboszczem, na miejscu zamordowali dwie kobiety wstawiające się za nim. Banderowcy mieli
zamiar spalić kościół, błagania O. Ludwika odwiodły ich od tego.
Za to zbeszcześcili kościół, obrabowali go i ograbili. Łupy i O.
Ludwika powieźli do Karpiłówki. O ostatniej drodze O. Wrodarczyka istnieje świadectwo parafianina, Bronisława Janika, autora
książki Niezwykły świadek wiary na Wołyniu 1939-1943 Ks. Ludwik Wrodarczyk, nauczyciela z Borowych Budek: Po wywiezieniu
księdza samochodem z Karpiłówki do uroczyska Pałki, położonego w pobliżu kolejki wąskotorowej na linii Rokitno-Moczulanka,
rozebranego do naga poddano nieludzkim torturom. (…)Widząc
swą niechybną śmierć, męczennik poprosił oprawców o pozwolenie odmówienia modlitwy. Zezwoli wspaniałomyślnie. Uklęknąwszy na mchu, kapłan długo się modli. Po zakończeniu powiedział:
„Jestem gotów”. (…)Po bestialskim mordzie wrzucili go do dołu.
Głos Radzionkowski

Pierwszy i ostatni proboszcz w okopowskiej parafii, misjonarz oblat ks. Ludwik Wrodarczyk, zakończył swe poświęcone Bogu i Kościołowi młode trzydziestopięcioletnie życie”. Zachowane świadectwa o okolicznościach jego śmierci nie zostały zweryfikowane – nie
udało się odnaleźć kilku wiarygodnych świadków. Wersje są różne,
wiemy, że na pewno zginął śmiercią męczeńską.
Wszystkie zabudowania ludności polskiej w Okopach spłonęły,
a same Okopy dziś nie istnieją. Z tamtych czasów został cmentarz,
założony przez O. Ludwika Wrodarczyka we wrześniu 1939 roku.
Pochowano na nim m.in. pierwsze ofiary napaści sowieckiej z 17
września 1939 i pomordowanych nocą, z 6 na 7 grudnia 1943 r.,
mieszkańców parafii.
Niedawno postawiono na cmentarzu, staraniem ludności ukraińskiej, pomnik ku czci pomordowanych Polaków, w tym także
pierwszego i ostatniego proboszcza Okopów O. Ludwika Wrodaczyka OMI, a ojcowie oblaci postawili, w miejscu jego śmierci,
krzyż.
Ponieważ postać O. Ludwika nieustannie towarzyszy mi w życiu prywatnym i zawodowym, z mojej inicjatywy w gmachu Sejmu
stanęła wystawa „Niedokończone msze wołyńskie”, gdzie jednym
z 25 bohaterów był mój wujek. To jego męczeństwo mnie zobowiązało do wypełnienia, przynajmniej fragmentarycznie, kolejnej
karty w martyrologium wschodnim i pozwoliło oddać hołd ofiarom poprzez przywrócenie ich pamięci zbiorowej. Podobnie jak
O. Ludwik Wrodarczyk, mój wujek, bohaterowie tej wystawy nie
mają do dziś ustalonych miejsc pochówku. Ich doczesne szczątki
nie zostały z szacunkiem pochowane, a pamięć o nich i o wydarzeniach na Wołyniu skutecznie próbowano zatrzeć tak, że i dziś
niewiele osób zna prawdę o tamtej tragedii. O. Ludwik swoją postawą budził powszechny szacunek u wiernych żyjących w bardzo ciężkich warunkach II wojny światowej. Pomoc otrzymywali
od niego wszyscy – Polacy, Żydzi, Ukraińcy. Jego postawa została
uhonorowana: za pomoc Żydom Instytut Yad Vashem nadał mu
pośmiertnie medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, zaś decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego podjął rzymskokatolicki episkopat Ukrainy, kierowany przez arcybiskupa Mieczysława
Mokrzyckiego. Ukraińska Konferencja Biskupia poparła starania
o rozpoczęcie procesu, na 41. plenarnym posiedzeniu episkopatu
w Berdyczowie w 2013 roku.
Od dzieciństwa znałam wielką cenę zapłaty za wierność Chrystusowi. Droga Sługi Bożego O. Ludwika Wrodarczyka OMI od
domu do kościoła na Wołyniu była w pełni świadomą drogą do
męczeństwa, była naśladowaniem Chrystusa – nie mam co do tego
wątpliwości. Wtedy dla jego najbliższych współbraci zakonnych
i wiernych nie było to tak oczywiste, chociaż otaczający go ludzie
nie wahali się mówić o nim jak o świętym.
Ponieważ wierzę w Świętych obcowanie, jak długo pamiętam,
byłam przekonana o obecności O. Ludwika w moim życiu. Z początku było to mgliste i dalekie, im bardziej dojrzewałam, tym
mocniej odczuwałam Jego obecność w moich prywatnych i zawodowych wyborach. Jestem pewna, że zawdzięczam mu pomoc
w wyborze męża, że kolejne dzieci, które przychodziły na świat,
a mam ich czworo, są pod jego szczególną opieką, że uratował mi
życie w chwili przyjścia na świat mojego najmłodszego syna – Pawełka. Wierzę, że towarzyszy mi w trudnych chwilach w pracy
i w domu. Na pewno moje zaangażowanie polityczne, pozwalające
mi pracować dla dobra ogółu, jest mi dane w spadku przez mojego
prywatnego, domowego Świętego. Dane do zrealizowania, zadane
do wykonania. Czuję jego wsparcie w każdej stresującej, politycznej walce o dobro. Wybory, których dokonuję każdego dnia, są wyborami na rzecz służby dla dobra mojej Ojczyzny. Myślę, że krótkie
życie tego kapłana – bogate modlitwą i pracą na rzecz społeczności wołyńskiej, a zakończone tragicznie, przyniesie jeszcze bardzo
wiele dobrych owoców.
SuperPolska.pl – Gazeta internetowa
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Wiem wszystko

28 listopada uczniowie naszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie (Jakub Baran, Emilia Fornal, Zofia Kańtoch, Julia
Kowalik, Bartosz Nycz, Hanna Tobor,) brali udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy „Wiem wszystko” organizowanym przez
Zespół Szkół w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach.

Zakres materiału obejmował wiedzę z różnych dziedzin, pytania łączyły informacje z przedmiotów pokrewnych, więc wymagały nie tylko wiedzy, ale także umiejętności szybkiego kojarzenia. Tak się złożyło, że nasi zwycięzcy: Julia Kowalik, Bartek
Nycz, Jakub Baran, którzy byli bezkonkurencyjni i pokonali
przeciwników w efektownym stylu, najczęściej trafiali na pytania
z chemii i informatyki.
Zabawa miała charakter turnieju, drużyny losowały pytania,
na które w ciągu minuty należało odpowiedzieć, najlepiej bezbłędnie, bo konkurenci tylko czekali na potknięcia. Większość
pytań było naprawdę trudnych. Wszyscy walczyli dzielnie, czasami uczniowie sami byli zdziwieni swoją rozległą wiedzą oraz tym,
że nareszcie przydaje się im na przykład definicja imiesłowów.
Walka była bardzo wyrównana. Po ośmiu rundach dwie drużyny
z największą liczbą punktów, czyli nasi uczniowie oraz ich koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 33 z Bytomia musiały zmierzyć się
w dogrywce, która miała formę podobną do rzutów karnych. Wydawało się, że będą odpowiadać bezbłędnie aż zabraknie pytań,

Turniej Wielu Dziedzin

WOKALNY KONKURS
KOLĘD, PASTORAŁEK
I PIOSENEK
ŚWIĄTECZNYCH
I …EKOLOGICZNEJ
BOMBKI

„Konkurs Pastorałek” przeprowadzony został podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 7 grudnia 2019r. w Radzionkowie przy Placu Letochów, a organizatorami było Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Radzionkowie.
Trzeba przyznać, iż konkurs miał bardzo interesującą formułę – do
udziału w nim bowiem zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele ze
szkół podstawowych w Radzionkowie. Ekipy szkolne miały przygotować 15 minutowy program obejmujący wykonanie czterech utworów
z repertuaru: kolęda, pastorałka i piosenka świąteczna. Każda szkoła
przygotowała więc występ chóru – minimum 15 uczniów, solo lub duet
– uczeń/uczennica lub duet wykonuje jeden oraz nauczyciele – grono
pedagogiczne wykonuje jeden utwór z repertuaru: kolęda, pastorałka,
piosenka świąteczna. Były emocje i naprawdę ciekawe popisy wokalne.
A oto wyniki konkursu wokalnego w ramach „Turnieju Wielu Dziedzin:
I miejsce – SP4 – 30 pkt. II miejsce – SP1 -20 pkt.
III miejsce – SP2 – 15 pkt. IV miejsce – SMS – 10 pkt.
Gratulacje dla wszystkich!
xxx
Bombka – grudzień 2019 – moda i świadomość konieczności ekologicznego stylu życia, a także niezbędność recyklingu była asumptem do
zorganizowania przez, Wydział Ekologii urzędu miasta przy współpracy z Referatem Promocji Miasta i Aktywności Społecznej konkursu na
świąteczną ozdobę z tworzyw, które nie są nam już potrzebne.
Wyniki konkursu EKO BOMBKA w ramach Turnieju Wielu Dziedzin:
I miejsce – SP4 – 30 pkt. II miejsce – Zamkowa Szkoła – 20 pkt.
III miejsce – SMS – 15 pkt. IV miejsce – SP1 – 10 pkt.
V miejsce – SP2 – 5 pkt.
- także gratulujemy!

ale ostatecznie wygraliśmy już w drugiej rundzie. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.
Aleksandra Czmok

Brawo Daria i Alex!

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 4 –
Daria Müller i Alex Harwig – laureaci konkursu
gwary „Przidom do nos po niyszporach”, promują
szkołę w regionie poprzez kultywowanie śląskich
tradycji i śląskiej mowy.

Trzeciego grudnia uczniowie zaprezentowali swoje konkursowe
monologi podczas akademii z okazji Dnia Górnika w Zespole Szkół
Specjalnych w Radzionkowie, zaś czwartego grudnia Alex wystąpił
na Akademii Barbórkowej Spółki WĘGLOKOKS KRAJ w Piekarach Śląskich. Występ ten był dla naszego ucznia nie lada wyzwaniem, gdyż wśród licznie zgromadzonych na uroczystość gości byli
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, europosłowie i posłowie.
Alex nie dał się pokonać tremie i po mistrzowsku wygłosił swój
refleksyjny monolog „Kwiotki Świyntego Francika”.
Janina Wilczek
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ŚWIĄTECZNY JARMARK
Choć zimno i nieprzyjemnie, to 6-8 grudnia 2019
roku, na Placu Letochów,
trwała dobra zabawa.
Wokół stoiska świąteczne,
radzionkowskich rzemieślników a i firm, a na nich
ozdoby świąteczne, wytwory rękodzieła, upominki,
produkty pszczelarskie, wypieki.
Trwała także zabawa na
scenie, w części artystycznej,
wystąpił m.in. zespół Hanuta, dzieci i młodzież, a także
nauczyciele z radzionkowskich szkół i przedszkoli,
profesjonalni muzycy z Orkiestry Rozrywkowej „Power of Winds” prowadzonej

przez Klaudiusza Janię.
W niedzielne popołudnie kulminacja: występowali przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Bytomiu, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-

Głos Radzionkowski

lidów Oddział w Radzionkowie; Zespół Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk”, Chór Mieszany „Harfa”, Parafialna Orkiestra Dęta Parafii pw. św. Wojciecha, a także gwiazda wieczoru – Damian
Holecki.
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Juniorzy starsi A1 – KS Ruch Radzionków

W
DRODZE PO AWANS
Zespół juniorów starszych, czyli zawodnicy z rocznika

2001/02 do rozgrywek II Ligi Wojewódzkiej przystąpili po
bardzo dobrze przepracowanym letnim okresie przygotowawczym i po rundzie jesiennej znajdują się na pierwszym miejscu
w tabeli mając 4 punkty przewagi nad drugą w tabeli bytomską
„Polonią”, co daje bardzo dobrą pozycję wyjściową przed rundą
rewanżową. Zwycięstwo w lidze da bezpośredni awans do najlepszej ligi na Śląsku.
KS „Ruch” Radzionków w trzynastu ligowych spotkaniach zaliczył 11 zwycięstw i zanotował dwie porażki. Stosunek bramkowy
wynosi 81 bramek strzelonych oraz 17 straconych.
Bardzo cieszy fakt, iż część zawodników regularnie trenuje
z pierwszą drużyną, w której już zaliczyli debiuty, a także odgrywają w niej coraz większe role, występując w podstawowym składzie. Przed rundą rewanżową trenerzy Michał Majsner i Marcin
Trzcionka są pozytywnie nastawieni. Po krótkim odpoczynku zespół już rozpoczął pracę by z jak najlepszej strony przygotować się
do wiosny. Drużyna w planach ma rozegrać osiem spotkań kontrolnych.
Indywidualne wyróżnienia należą się Michałowi Szromkowi,
Oktawianowi Kopicy oraz Szymonowi Turczynowi, którzy swoją
postawą zapracowali na miejsce i występy w pierwszej drużynie.
Gratulacje dla naszych juniorów i ich opiekunów!

Drużyna, która w sezonie 1997/98 okazała się bezkonkurencyjna w drugiej lidze i tym samym zapewniła Ruchowi pierwszy,
i jedyny w historii awans do pierwszej ligi (Ekstraklasy).
Na tym zdjęciu wykonanym przed sezonem w górnym rzędzie od lewej: Adam Rostowski, Joachim Paruzel, Damian Galeja, Łukasz Bortnik, Dariusz Ogoński, Ireneusz Waluś, Robert
Sierka, Tomasz Grozmani, Wojciech Myszor, Marcin Wujek.
W środkowym rzędzie od lewej: Krzysztof Kokoszka, Adam
Maj, Andrzej Markusik, Marcin Suchański, Jarosław Przewoźnik, Andrzej Urbańczyk, Marian Janoszka, Andrzej Wróblewski,
Sławomir Danek.
W dolnym rzędzie od lewej: Marek Szymiński, Janusz Kościelny, Czesław Wrześniewski, Jan Pietryga (drugi trener), Adam
Kompała, Marek Zorzycki (masażysta), Roman Cegiełka, Jan
Żurek (trener), Rafał Jarosz, Tomasz Fornalik, Tomasz Rudek.

Zimowe sparingi Ruchu

W zimowym okresie przygotowawczym do rundy wiosennej
piłkarzy Ruchu Radzionków czeka jedenaście meczów sparingowych. Wśród rywali radzionkowian dominować będą kluby
z czwartej i z trzeciej ligi, a dojdzie także od potyczek z zespołami niższych klas rozgrywkowych.
Rywale Ruchu w sparingowych zimą 2020 roku:
sobota 25 stycznia: Spójnia Landek (czwarta liga)
wtorek 28 stycznia: Unia Strzybnica (klasa okręgowa)
sobota 1 lutego: Odra Wodzisław Śląski (czwarta liga)
sobota 8 lutego: Górnik Zabrze U18 (Centralna Liga Juniorów)
środa 12 lutego: Podlesianka Katowice (klasa okręgowa)
sobota 15 lutego: Pniówek Pawłowice Śląskie (trzecia liga)
środa 19 lutego: Ruch Chorzów (trzecia liga)
sobota 22 lutego: Unia Krapkowice (czwarta liga)
środa 26 lutego: Orzeł Babienica/Psary (klasa A)
sobota 29 lutego: Ruch Zdzieszowice (trzecia liga)
sobota 7 marca: LKS Bełk (czwarta liga)
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Przed pierwszym meczem w „starej” drugiej lidze w 1996
roku. Gratulacje za awans na ręce kapitana Mariana Janoszki
składa ówczesny prezes PZPN Marian Dziurowicz. A na boisku
„Cidry” wygrały z Szombierkami Bytom 2:1.

CYTAT Z „WYBORCZEJ”

- 100 lat to piękny wiek. W Radzionkowie wierzyli, że taki
jubileusz zainspiruje do pomocy klubowi ludzi dobrej woli, którzy pamiętają i szczycą się ekstraklasową przeszłością „Cidrów”.
– Jubileusze mają to do siebie, że najgłośniej o nich w czasie
uroczystych spotkań. Z nami było podobnie. Mieliśmy 23 sponsorów jubileuszowych obchodów. Wszyscy ogrzaliśmy się przy
tych naszych stu latach... Tyle, że potem przychodzi codzienność.
Dyplomy, puchary, kwiaty, okolicznościowe odznaki... To wszystko trafia gdzieś na półkę. Ważną, ale jednak tylko półkę – zaznacza prezes Wąsiak…
Głos Radzionkowski
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Fundacja ISKIERKA działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.
Pomaga tym najmniejszym uwierzyć,
że warto walczyć, że wokół są inni ludzie.
Tym dużym, czy też dorosłym, pomaga pomagać.
Bo w życiu najważniejsze jest życie…

NASZE „ISKIERKI” – WSPOMÓŻMY JE!

Maja Witkowska to 7-letnia urocza dziewczynka, która całe
życie mieszkała w Siemianowicach Śląskich, a od dwóch miesięcy w Radzionkowie. Dziewczynka w połowie sierpnia 2019 roku
została przyjęta do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach, ponieważ wyniki morfologii były niepokojące. Niestety, po kolejnych badaniach lekarze postawili diagnozę,
która brzmiała – ostra białaczka limfoblastyczna.
Maja od września miała iść do 1 klasy szkoły podstawowej, niestety choroba pokrzyżowała jej plany. Jej największą pasją są prace
plastyczne – uwielbia malować. Bardzo lubi także tańczyć i śpiewać, chętnie brała udział w przeróżnych konkursach. Maja ma
trzech braci, którzy bardzo ją kochają i za nią tęsknią.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wparcie dla rodziny. Zachęcamy do wpłacania darowizn na indywidualny numer subkonta
Mai oraz do podzielenia się 1% podatku na rzecz dziewczynki. Za
każde okazane wsparcie, w imieniu rodziny, serdecznie dziękujemy.
Apel powstał w oparciu o informacje z dnia: 03.09.2019r.
Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047, Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:
91 1050 0099 6781 1000 1000 0890
Wpłaty zagraniczne dla każdej waluty:
PL91 1050 0099 6781 1000 1000 0890
BIC (SWIFT): INGBPLPW
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1% KRS 0000248546
cel szczegółowy: „Maja WITKOWSKA”
xxx

„Mam na imię Marta, mam 16 lat i od zawsze mieszkam
w Radzionkowie. Trudny czas choroby rozpoczął się dla mnie we
wrześniu 2018 roku. Po trzech operacjach i długim okresie diagnozowania, co tak naprawdę dzieje się we mnie, stwierdzono u mnie
nowotwór-tłuszczakomięsak śluzowaty. W czerwcu 2019 roku
rozpoczęłam w zabrzańskim szpitalu chemioterapię, teraz leczą
mnie naświetlając to wszystko, co ciągle we mnie niestety jeszcze
jest. Mam nadzieję, że uda się rozpocząć kolejny etap mojego
leczenia lekiem nowej generacji – Trabektedyną, który daje mi
szanse na życie.
Moje życie stało się inne, trudne, czasem zwyczajnie smutne,
ale mam w sobie nadzieję. Mam tez wokół siebie mnóstwo fajnych
i dobrych ludzi, mój brat, rodzina, są moi przyjaciele i mam swoje
kochane… dwa kotki. Bo tak w ogóle to ja bardzo kocham koty:)
Chciałabym znów pojeździć na desce snowbordowej, pójść do
szkoły, zatańczyć oberka, bo wiecie ja tańczyłam w zespole folklorystycznym i tak po prostu ŻYĆ.
Marta Konik, dla przyjaciół po prostu Tusia.
Zwracamy się do Państwa o wsparcie procesu leczenia Marty
poprzez dokonanie dobrowolnej darowizny na indywidualny numer subkonta dziewczynki i podzielenie się 1% podatku w okresie
rozliczeniowym. Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy.
*Apel powstał w oparciu o informacje z dnia 02.10.2019r.
Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047, Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:
21 1050 0099 6781 1000 1000 0889
Wpłaty zagraniczne dla każdej waluty:
PL21 1050 0099 6781 1000 1000 0889
BIC (SWIFT): INGBPLPW
1% KRS 0000248546
cel szczegółowy: „Marta KONIK”
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