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RTSK – SKOŃCZYLIŚMY 30 LAT,
LEKKO PONAD WIEK NASTOLETNI…

Tak, stuknęło nam 30 lat, nic wielkiego, co za rocznica, a jednak w naszych głowach, po czasie, taka myśl się rodzi –
iż warto było. Po to, by o sobie stanowić, by popełnić błędy, ale na własny rachunek. Wywalczyliśmy miasto, ostatnie
13- lecie władzy w mieście nie jest przez nas oceniane w pełni pozytywnie, Radzionków rozwija się, tyle, że nie całkiem tak, jak myślimy, ale to już autorska wizja burmistrza, który od nas się wywodzi, oceni go historia. Zrobiliśmy
Czytaj. str. 6-7
swoje, miasto jest nasze, jakie będzie – zależy tylko od nas…
				

20 lat radzionkowskiego Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek

WARTO DBAĆ O PRZESZŁOŚĆ, PAMIĘĆ I WIEDZĘ…

Muzeum Chleba w Radzionkowie to ewenement na skalę omalże europejską. Nie tylko z racji nowatorstwa
i tysięcy zgromadzonych eksponatów, ale między innymi z tego względu, iż sieje, przynajmniej w kraju ziarno
dbania o historię, o rodzinę, pamięć. Już dziś działa w Polsce przynajmniej siedem podobnych placówek, nie
na tą skalę oczywiście… 											 Str. 12-14

PAŃSTWO W PAŃSTWIE – SAMORZĄDNOŚĆ NA BOKU…
Wycinają drzewa, bez pnia, nikomu to nie szkodzi; gdzie jest
miasto Bytom, gdzie jest miasto Radzionków?; prawie trzysta drzew
padnie, nikomu nie żal? 				
Str. 4-5
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AGATKA

Akcja Ruchu Radzionków

Cider Partner to akcja
stworzona do Ciebie!

Jesteś kibicem Ruchu Radzionków i jego dobra kondycja jest
dla Ciebie ważna. Prowadzisz niedużą firmę i masz ograniczone
środki na działalność promocyjną.
Cider Partner to akcja stworzona do Ciebie!
Dzięki niewysokiej opłacie miesięcznej wynoszącej od 50 zł
do 100 zł każdy może zostać jej partnerem bezwzględu na to
czy reprezentuje firmę, punkt handlowy, punkt usługowy czy też
jest kibicem Ruchu Radzionków!
W ramach miesięcznej opłaty Cider Partner otrzymuje karnety normalne lub karnety VIP dzięki czemu zawsze będzie
mógł zaprosić na mecze Ruchu Radzionków wybraną osobę!
Pamiętajmy Firmy zrzeszone w ramach akcji Cider Partner i Klub Złoty Cider wspierają sportową wizytówkę Radzionkowa dlatego zachęcamy do korzystamy z ich usług!
Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do akcji Cider Partner proszeni są o kontakt z Ruchem Radzionków:
tel. 572 142 918, email: marketing@ruchradzionkow.com

– NASZA
ISKIERKA –
POMÓŻMY JEJ!

Agatka Szafranek urodziła się w listopadzie 2019 roku. Razem
z rodzicami mieszka w Radzionkowie. W grudniu, tuż przed samymi
Świętami Bożego Narodzenia rodzice dowiedzieli się, że ich malutka
córeczka ma guza nerki. Konieczna była szybka operacja usunięcia nerki z guzem, która mimo wielkiego ryzyka, udała się. Aktualnie Agatka
jest pacjentką chorzowskiego Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej, gdzie przyjmuje chemioterapię.
Agatka jest uroczym, zawsze uśmiechniętym bobasem. Oczkiem w głowie całej rodziny. Ma dwójkę rodzeństwa – 9-letniego brata Alana i 6-letnią siostrę Emilię.
Zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie procesu leczenia Agatki.
Pomóc można przekazując darowiznę na indywidualny numer subkonta
i podzielenie się 1% podatku w okresie rozliczeniowym. Za każde wsparcie
serdecznie dziękujemy.
*Apel powstał w oparciu
o informacje z dnia 06.02.2020r.

Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047, Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:
29 1050 0099 6781 1000 1000 0939
Wpłaty zagraniczne dla każdej waluty:
PL29 1050 0099 6781 1000 1000 0939
BIC (SWIFT): INGBPLPW

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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telefon do redakcji
Proszę pana, sporo się ostatnio mówi, wreszcie, o bezpieczeństwie na pasach. Ja podejrzewam, że, prawie jestem pewny, iż to
przygotowanie do zmian w prawie drogowym, no i media wreszcie
zajęły się tym tematem. I pokazuje się różne obrazki w telewizji,
zwykle, jak to nieostrożni są piesi. Z tą nieostrożnością, to zresztą
różnie bywa. Ja dużo jeżdżę i kilak, jeśli nie kilkanaście razy miałem do czynienia z bardzo niebezpiecznymi sytuacjami. Nie tak
dawno, jednego dnia, najpierw, już na Św. Wojciecha prawie pod
koła weszła mi młoda dziewczyna, oczywiście z telefonem w ręku,
zdążyłem zahamować, bo widziałem tę postać już z daleka, a potem o zmierzchu na Męczenników Oświęcimia, naprzeciw policji,
szła chodnikiem jakaś zakapturzona postać, i bez jakiegokolwiek
gestu, niespodziewanie zupełnie weszła na pasy, nawet nie spojrzał ten chłopak w prawo, czy w lewo. Miałem dość, Co jeszcze
zauważam, bardzo nieostrożne są mamy z wózkami, zwykle także
nie patrzą w bok, po prostu idą. Cokolwiek by się zmieniało w prawie drogowym, to według mnie, oczywiście obie strony – kierowcy
i pieszego obowiązuje rozwaga i ostrożność, a nawet ograniczone zaufanie. Ale ja bym proponował, może jest to niepopularne,
zobowiązać przede wszystkim pieszych, by uważali. Dlaczego?
Z prostej przyczyny, że w konfrontacji z samochodem nie mają
szans! Czyli proponuję skrajnie racjonalne podejście do sprawy.
Inną sprawą są niedoświetlone przejścia dla pieszych, albo nie ma
lamp, albo są słabo świecące ledy.
Joachim K. dane znane redakcji
xxx

To temat morze; rzeczywiście zaczęto o tym więcej mówić, podano także statystyki: w wypadkach zginęło ponad 800 pieszych,
prawie 7 tys. pieszych odniosło poważne obrażenia. W terenie zabudowanym zginęło 554 pieszych, w niezabudowanym – 249. Co
ciekawe, choć spadła nieznacznie ogólna liczba ofiar wśród pieszych
na drogach, to wzrosła liczba zabitych na przejściach dla pieszych w
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terenie zabudowanym. I jeszcze jedno: sami piesi, wchodząc na jezdnię prosto pod koła, spowodowali ponad 1031 wypadków. Zabitych
przez najechanie – z winy pieszego – było w 2018 roku 347 osób.
Rząd zaprezentował projekt zmian w Prawie o ruchu drogowym,
który ma zmienić sytuację pieszego na przejściu w taki sposób, że
pierwszeństwo będzie miał on, zanim na tym przejściu się znajdzie.
Ta część projektu ustawy, dotycząca pieszych, wzbudza największe
kontrowersje. Tymczasem „nowy” zapis, który znalazł się w projekcie, jest niemal kopią przepisu obowiązującego od lat, zapisanego
w innym, obowiązującym akcie prawnym! Ponadto nowe przepisy
skonstruowane są tak, by ustalenie winnego wypadku na przejściu
było nie mniej skomplikowane niż jest obecnie. Dziś w prawie jest
tak, iż „Pieszy nie ma pierwszeństwa na przejściu, dopóki się na
nim nie znajdzie: gdy już jest na pasach, ma pierwszeństwo przed
pojazdem.” Ma zostać dodane: „Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko” w kontekście dodatkowego obowiązku. Pieszy będzie miał
obowiązek zachować szczególną ostrożność nie tylko, przechodząc
przez przejście dla pieszych, ale już wcześniej, podczas wchodzenia
na przejście. No i dla kierowców: „Kierujący pojazdem, zbliżając
się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie
wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na
to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu.” – trzeba będzie
więc zwolnić. Prawdę mówiąc – żadna to rewolucja.
Co do doświetleń przejść dla pieszych, Bytom w zeszłym roku
wydał na ten cel 200 tyś zł. – starczyło na 5 zebr; powiat tarnogórski
przeznaczył na to 500 tys. zł zapowiadając W tym wybudować sygnalizacje w 20 miejscach, we wszystkich gminach powiatu. Na 20
nowych sygnalizacji nie starczy pieniędzy. O planach naszej gminy
w tej dziedzinie, nic nam nie wiadomo.
xxx
A co do doświetleń przejść dla pieszych to temat bardzo ważny
i wcale nie tak bardzo kosztowny. Potrzeba tylko Gospodarskiego
spojrzenia. Jako skrajny biegunowo przykład „doświetlania” podajemy iluminacje na nowych rajczańskich plantach, to już głęboka
przesada, lampa przy lampie, po zmroku – jasno jak w dzień, bije
po oczach. Tacy już jesteśmy, kochamy skrajności… red.
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Z cyklu – „w pale” się nie mieści
Od dziesiątków lat wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Schwallenberga w Radzionkowie
do ul. Sikorskiego w Bytomiu biegnie droga rowerowa z której również bardzo chętnie korzystają spacerowicze. Po obu stronach tej drogi rosły dorodne klony, jesiony
czy akacje. Od 13 lutego na zlecenie PKP trwa wycinka tych drzew. Droga ta jest granicą pomiędzy Gminami, częściowo leży w Radzionkowie, a częściowo w Bytomiu.
Nikt wcześniej nie poinformował tych Gmin, że wycinka taka jest planowana.

• W Gminie Bytom nikt nie ma wiedzy, na jakiej podstawie PKP
wycina drzewa na jej terenie. Zachodzi podejrzenie, że wycinka
jest nielegalna – sprawa jest wyjaśniana.
• Na terenie gminy Radzionków wycinka odbywa się na podstawie Decyzji Starosty z 10 09 2018 roku i obejmuje 227 szt. drzew.
Wycinka jest zgodna z Decyzją Starosty, lecz niezgodna z obecnie
obowiązującym prawem. Od października 2019 roku prawo się
zmieniło i gdyby PKP wystąpiło obecnie o taką wycinkę mogłoby wyciąć drzewa i krzewy w odległości do 6 m od osi skrajnego
toru, a nie do 15 m jak to było przed dniem 04.10.2019 roku. Co
ciekawe, przez kilkadziesiąt lat rosnące drzewa nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu kolejowemu aż tu nagle zagroziły.
Inną sprawą jest to, że drzewa zostały wycięte również w odległości większej niż 15 m od osi skrajnego toru. Wyobraźmy sobie
to tak: pas jezdni ma od 2,5 m na drogach dojazdowych a wiec 15
m to 6 takich pasów – czy naprawdę nie wystarczy odległość przewidziana w nowych przepisach czyli 6 m to i tak prawie dwa i pół
takiego pasa?
Abstrahując od tego, że znowu będziemy czuć się jak na patelni w słoneczny dzień, bez najmniejszej gałązki, najmniejszego
krzaczka, ale to kolejne drzewa i to niektóre ponad 80-letnie,idące na śmierć – kolejne źródło tlenu i ochrony smogowej (również
tego smogu, który emitują lokomotywy)…
• Wątpliwości budzi również zasadności decyzji Starosty z 10.09.
2018 roku o wycince drzew. Ten uchylony w ub. roku przepis rozporządzenia, zezwalający na wycinkę drzew w odległości 15 m od
osi skrajnego toru, był jedynie uprawnieniem do wycinki w uzasadnionych przypadkach. Starosta
w tym 2018 roku nie musiał przychylić się do wniosku PKP, powinien
przeprowadzić oględziny i ewentualnie zasięgnąć opinii specjalistów wtedy zapewne okazałoby się, że drzewa
nie zagrażają widoczności sygnałów
i pociągów oraz eksploatacji urządzeń
kolejowych, nie są przyczyną powstawania zasp, czy innych utrudnień
w ruchu kolejowym. Starosta powinien zażądać szczegółowego uzasadnienia wniosku, w szczególności udowodnienia, że drzewa zagrażają bezpieczeństwu ruchu kolejowemu. To
jednak jedynie teoria – praktyka jest
inna, a dewastacja zdrowego drzewostanu idzie pełną parą.
Zwróciłem się o wstrzymanie,
zablokowanie dalszej absurdalnej,
barbarzyńskiej wycinki 227 szt. zdrowych, kilkudziesięcioletnich drzew
(klonów, jesionów, akacji i innych)
m.in. do Gminy Radzionków, Gminy
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Bytom, Starosty tarnogórskiego, PSE, PKP, WIOŚ-u, ale jaki będzie
efekt tych działań czas pokaże.
Zastanawiające jest dla mnie, że takie instytucje jak PKP czy
ZDP robią w Radzionkowie co chcą bez wiedzy naszych Władz.
Przecież mamy w Radzionkowie stowarzyszenie ekologiczne,
mamy swoich radnych powiatowych, dlaczego nie zobowiązać
włodarzy Starostwa, wymóc na nich obowiązek informowania
czy wręcz uzgadniania z Radzionkowem decyzji które dotyczą
tego co tu się w Radzionkowie dzieje? Tereny którymi zarządzają PKP czy ZDP, nie są eksterytorialnymi enklawami – to jest
Radzionków!
Z jednej strony cieszymy się z miejsc do rekreacji i wypoczynku
które powstają na terenie Radzionkowa za pieniądze mieszkańców
i pozyskane środki zewnętrzne, a tymczasem jest niszczona piękna
aleja spacerowa z której korzystali mieszkańcy Radzionkowa jak
i Bytomia, a którą przez dziesięciolecia górnicy z Radzionkowa
przemierzali w drodze na szychtę do Kopalni Bytom. Ta piękna
aleja wzdłuż której rosły kilkudziesięcioletnie drzewa przypomina
obecnie krajobraz księżycowy i serce pęka patrząc na pnie po wyciętych zdrowych szlachetnych drzewach. I choćbyśmy przeznaczyli cały budżet Radzionkowa i wielomilionowe środki z Unii nie
jesteśmy w stanie tej alei odtworzyć. My już jej nigdy tak pięknej
jak była nie zobaczymy, może nasze prawnuki.
RL
PS. Wygląda jednak na to, iż kolej nie zamierza zmienić swych
planów. „Państwo w państwie” wie swoje, co tam samorządność,
co tam ludzie… red.
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Niekończąca się historia, czyli z dziejów
walki o bezpieczną drogę na Górkę
Pewnie niektórzy czytelnicy „Głosu Radzionkowskiego” są
już nieco znudzeni tym ciągłym powracaniem do tematu bezpiecznej drogi na Górkę. My, mieszkańcy Górki, też mamy już
dość. Problem nie tylko, że nie jest w żaden sposób rozwiązywany, to nieustannie narasta. Po wybudowaniu połączenia ulicy
Księżogórskiej z ulicą Anieli Krzywoń i obwodnicą piekarską,
ruch na ulicy Zejera wzrósł kilkakrotnie. W ostatnich latach
rozbudowywane są osiedla domów jednorodzinnych po północnej i po południowej stronie Księżej Góry, nieustannie wzrasta
liczba mieszkańców Górki. To również ma bezpośredni wpływ
na ruch na ulicy Zejera. Sąsiedzi mieszkający przy tej ulicy
opowiadali mi, że musieli przenieść sypialnię na drugą stronę
domu, bo hałas przejeżdżających samochodów nie pozwalał im
w nocy spać. Kierowcy często przekraczają dopuszczalną prędkość, a to z kolei powoduje, że strach przejść przez ul. Zejera.
Najbardziej niebezpiecznym miejscem w ciągu ul. Zejera jest
niewątpliwie wiadukt kolejowy. Wybudowany przed ponad stu
laty służył kiedyś rolnikom jadącym na pola i mieszkańcom kilkunastu domów, jakie wtedy znajdowały się w okolicy. Oczywiście
ruch drogowy odbywał się przy pomocy furmanek, bo samochodu w tamtym czasie nie posiadał w Radzionkowie nikt. W czasach
mojego dzieciństwa Górka się rozbudowywała, jednak ruch drogowy wciąż był niewielki, nieporównywalny z tym, z jakim mamy
do czynienia obecnie.
Wciąż docierają do mnie różne historie o incydentach, jakie
każdego dnia wydarzają się w tym miejscu – moja znajoma kiedy
odwiedza rodzinę na Górce, to zostawia samochód na Placu Letochów i dalej idzie pieszo, boi się przejeżdżać pod wiaduktem od

Super szybko!

Serdeczne podziękowania dla Referatu Inwestycji, Remontów
i Zarządzania Drogami za bardzo szybką reakcję, 2 dni po interpelacji stanął znak, o który prosili mieszkańcy.
Aneta Niedźwiecka, radna
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kiedy jakiś pan urwał jej lusterko. Pewna Pani, młoda mama, opowiadała mi jak cudem uniknęła zderzenia czołowego z samochodem, który z dużą prędkością, wymuszając pierwszeństwo, wjechał
pod wiadukt od strony Górki. Inna osoba, mieszkająca w sąsiedniej gminie, powiedziała mi, że nie rozumie dlaczego mieszkańcy
nie domagają się rozwiązania tego problemu, dziwiła się, że tolerujemy taką sytuację.
Czy my, mieszkańcy Górki, naprawdę pogodziliśmy się z tym,
że nasze dzieci idąc do szkoły, każdego dnia ryzykują? Że nasi seniorzy boją się przejścia pod wiaduktem?…
Duże poparcie, jakim na Górce cieszy się Pan Burmistrz i jego
radni, wskazuje, że mieszkańcom Górki to nie przeszkadza. Czy
naprawdę?...
Władze Radzionkowa, czyli Pan Burmistrz oraz Pan Przewodniczący Rady Miasta, radny z Górki od kilku kadencji, mają pełną
świadomość, jak wygląda obecnie sytuacja. Dlaczego nie podejmują żadnych skutecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
dojazdu na Górkę? Nie wiem. Podobnie jak coraz większa grupa
mieszkańców Górki nie rozumiem tej bezczynności.
Ktoś powie – ale przebudowa wiaduktu kolejowego to wielkie
przedsięwzięcie – kosztowne i trudne technicznie. I to jest prawda.
Jednak obecnie przeprowadzana jest gruntowna modernizacja linii
kolejowej m.in. na odcinku Bytom – Tarnowskie Góry. I to była
znakomita okazja, może pierwsza i jedyna, żeby w ten duży projekt
wpisać przebudowę wiaduktu w ciągu ulicy Zejera.
Jakie działania w tym kierunku podjęły władze naszego miasta?
Z jakim skutkiem?
Zainstalowanie świateł pod wiaduktem (po kilkunastu latach
wniosków i próśb) trudno uznać za rozwiązanie problemu.
Każdego dnia pod wiaduktem mają miejsce niebezpieczne sytuacje, oby żadna z nich nie skończyła się tragicznie….
Małgorzata Janota

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

DRUK:
Mikopol Radzionków, www.mikopol.com.pl
Dział łączności z czytelnikami: 507 437 036
Dział reklam i ogłoszeń: 507 437 036
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
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Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno–
Kulturalne ma już 30 lat. To wielka nasza radość
i satysfakcja przede wszystkim z tego powodu,
iż każdego dnia pokazujemy, że zasłużyliśmy
sobie na samorządność. Wszystkim mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i samorządowcom Radzionkowa z okazji tego Jubileuszu
składamy podziękowania za lata współpracy.
22 lutego tego roku Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno
– Kulturalne obchodzi swoje 30 urodziny. Wszystkim członkom
i sympatykom życzymy wszelkiego dobra, radości z każdego dnia
i dalszych dobrych pomysłów na radzionkowską samorządność.
To dzięki Wam możemy dzisiaj świętować 30-lecie RTSK i radować się z samorządności naszej Gminy.
Utworzenie Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego, to najważniejsze wydarzenie we współczesnej historii Radzionkowa. Towarzystwo; nie tylko doprowadziło do utworzenia
samodzielnego miasta, ale stało się organizacją, która dała podwaliny pod rozwój idei samorządności i rozwój organizacji pozarządowych, a także była i jest kuźnią kadr samorządowych.
22 lutego 1990 roku w sali klubowej GKS Ruch Radzionków,
odbyło się zebranie założycielskie RTSK. Cele Towarzystwa zostały jasno określone: przywrócenie praw miejskich Radzionkowowi
i rozwój naszego miasta.
Oto członkowie założyciele RTSK, którzy uczestniczyli w pierwszym zebraniu założycielskim: Zygmunt Tobor i Paweł Bomba,
Bogdan Dembinski, Marek Minas, Tadeusz Mazur, Marian Prodlik, Hubert Wrodarczyk, Edward Frej, Jan Flakus, Józef Wierszeń,
Jerzy Blazy, Bolesław Szweda, Jan Hajda, Paweł Wieczorek, Marian
Horoba, Dorota Żydek, Jerzy Żydek, Adam Dudys, Gustaw Jochlik,
Henryk Dolibog.
1 marca 1990 r do RTSK doszli: Ryszard Tomczyk, Józef Odrobiński, Ryszard Posmyk, a w kwietniu i maju 1990 r. dołączyli do
Stowarzyszenia: Jan Uchański, Ireneusz Osadnik, Jadwiga i Karol
Kipkowie, Henryk Bonk, Marek Malok, Urszula Graniczna – Korczak, Teresa i Alfred Lubosowie, Stanisław Matonia, Zygmunt Dolibog, Leon Spyra, Ryszard Wrodarczyk, Zofia Nowak, Sławomir

MIESZKAŃCY
I LUDZIE

W lutym RTSK kończy 30 lat działania; wpierw walki
o samodzielny i samorządny Radzionków, potem budowanie
zrębów nowej gminy, teraz próby wskazywania kierunków
rozwoju miasta zgodnie z racjonalnym i odpowiedzialnym patrzeniem na naszą wspólną przyszłość…
Trzydzieści lat, to mało i dużo, w historii ledwie chwila, dla
pojedynczego człowieka, dla grupy ludzi, to znaczna część życia. Dla organizacji, w tym przypadku pozarządowej, to kawał czasu, który uzasadnia chęć do podsumowań, rachunków
z przeszłością, do tworzenia bilansów strat i uzysków.
Nie będziemy robić wielkich bilansów, kto chce wiedzieć,
czym RTSK się zasłużyło dla miasta, ten wie. Wspomnijmy
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Siwakowski i Jerzy Szatan. 1 marca1990 wybrano tymczasowy Komitet Założycielski w składzie: Przewodniczący – Zygmunt Tobor,
członkowie: Paweł Bomba, Bogdan Dembinski i Józef Odrobiński.
22 czerwca 1990 wybrano pierwszy Zarząd RTSK z Przewodniczącym – Pawłem Bomba, członkami Zarządu zostali: Tadeusz
Mazur, Zygmunt Tobor, Ryszard Posmyk, Marek Minas, Zenon
Malaca, Jan Uchański, Eugeniusz Kupis, Jerzy Blazy, Jan Hajda,
Stanisław Matonia, Stefania Wosz, Zofia Nowak, Barbara Smoczok, Jadwiga i Karol Kipkowie oraz ks. Ernest Grajcke – członek
honorowy RTSK. Komisję Rewizyjną tworzyli: Przewodniczący
Ryszard Wrodarczyk, członkowie: Jerzy Szatan, Teresa Lubos, Stefania Szastok, Janina Pachulska, Urszula Graniczna – Korczak.
W tym czasie RTSK podjęło wiele inicjatyw w celu popularyzacji tej myśli wśród mieszkańców Radzionkowa min. zaczęto
wydawać „Głos Radzionkowski”, czynimy do nadal, który popularyzował idę samodzielnego Radzionkowa i krzewi idę samorządu terytorialnego, pisał o naszej historii oraz o naszej przyszłości;
wydano reprint „Parafii Radzionkowskiej” ks. dr Józefa Knosały,
powołano komitety gazyfikacji Radzionkowa, organizowano imprezy integracyjne, sportowe, turystyczne, kulturalne i rekreacyjne, prowadzono spotkania z mieszkańcami, prowadzono działalność edytorską poprzez wydawanie książek min. „Radzionkowskie Rody”, pocztówek, kalendarzy, odznak i plakatów. Po 9
latach działań, pełnych determinacji, członkowie Towarzystwa
mogli z mieszkańcami cieszyć się sukcesem. W 1997 roku premier
polskiego rządu podpisał rozporządzenie o utworzeniu z dniem
1 stycznia 1998 roku Gminy Radzionków.
RTSK, w swej 30– letniej historii zostało wyróżnione wieloma
nagrodami i wyróżnieniami min: medalem Zasłużony dla Województwa Śląskiego, nagrodą Waleriana Pańki, nagrodą Orła i Róży
czy wyróżnieniem w konkursie Pro Publico Bono, nagrodą Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków i złotym krzyżem Crux
Albertii.
Towarzystwo jest organizacją stale wpisującą się w naszą samorządność, jej członkowie i sympatycy są wrażliwi na radzionkowskie sprawy i problemy, które skutecznie starają się rozwiązywać.
Dzięki RTSK i mieszkańcom, Radzionków w pełni wykorzystał
swoją szansę na samorządność i rozwój. RTSK ma W tej materii
historyczne zasługi.
Dziękujemy mieszkańcom Radzionkowa, członkom Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego za wysiłek dzięki któremu możemy dzisiaj świętować urodziny i tak
wspaniały Jubileusz.
Warto było o Radzionków walczyć a dzisiaj uczestniczyć
w jego dalszym rozwoju.
Paweł Bomba
tylko o tym fenomenie sprzed 30 lat, kiedy to grupka ludzi
potrafiła przekonać kilkanaście tysięcy mieszkańców do idei
samodzielności i samorządności. A potem potrafiła wskrzesić
miasto, które skreślono jednym pociągnięciem pióra w latach
siedemdziesiątych poprzedniej epoki. To i polityczny fenomen,
i socjologiczny, którego nikt nie działaczom RTSK nie odbierze.
A potem różnie bywało, dziś RTSK nadal czynnie uczestniczy w życiu miasta, ludzie się zmieniają – idea nie. Wierność tej
idei – praca dla swej „małej ojczyzny” przez 30 lat, to kolejny
fenomen.
Ktoś powie – same fenomeny! Nie, nie jesteśmy fenomenalni, nie jesteśmy nadzwyczajni, takich organizacji w kraju są
setki, może tysiące. Dzięki temu, wbrew wszelkim zawirowaniom politycznym „na górze” samorządność w Polsce, samorządność w Radzionkowie ma się dobrze. I niech się tak ma
na wieki…
red
Głos Radzionkowski
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WALKA O NIEZALEŻNĄ
GMINĘ – KALENDARIUM
22 II 1990 – powstanie Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, mającego na celu odłączenie Radzionkowa od Bytomia. Od samego początku istnienia prezesował Paweł Bomba. Idea
przywrócenia praw miejskich była bliska większości Radzionkowian
(ponad 80%); RTSK skupiało członków wywodzących się z różnych
środowisk politycznych. W swoim czasie była to najliczniejsza organizacja secesjonistyczna na Górnym Śląsku spośród miejscowości, które
próbowały odłączyć się od miasta-metropolii.
2 IV 1990 – po ponad pół wieku niebytu prasy radzionkowskiej
RTSK założyło „Głos Radzionkowski” – pierwszą, niezależną gazetę
nawiązującą tytułem do przedwojennej.
17 XI 1991 – ogólnobytomskie referendum w sprawie odłączenia
Radzionkowa. W całym Bytomiu za odłączeniem Radzionkowa głosowało 65,5% wyborców, a przeciwnych było 34,5%. Natomiast w samym Radzionkowie i Rojcy za odłączeniem głosowało 91,6%, a przeciw 8.4%. Urzędniczym absurdem było zorganizowanie referendum
na terenie całego Bytomia, w dzielnicach których nie dotyczyła kwestia odłączenia Radzionkowa. Oczywiście frekwencja poza obszarem
ewentualnej secesji była tak nikła, iż wykazała jedynie bezcelowość
objęcia referendum całego miasta. Była typowym urzędniczym marnotrawstwem za pieniądze podatników. Obszar „Wielkiego Radzionkowa”
łącznie z osiedlem „Szczęście Górnika” przy „Bojtnerce” zamieszkiwało
45-50 tys. „Cidrów” i mieszkańców napływowych.
29 IX 1994 – 19 IV 1996 – Józef Korpak z ramienia RTSK został prezydentem Bytomia. W ramach umowy koalicyjnej, Korpak będzie rządzić Bytomiem do czasu przesądzenia kwestii odłączenia Radzionkowa.
2 IX 1997 – Rada Ministrów RP wydała Rozporządzenie podpisane

przez premiera Włodzimierza Cimoszewicza o tworzeniu samodzielnej
(lecz mocno okrojonej ludnościowo) gminy Radzionków z obszarem
1 325,65 ha.
1 I 1998 – przywrócenie praw miejskich Radzionkowowi w okrojonych granicach, bez Blachówki, Stroszka, Suchej Góry, Wiktora
i Osiedla Ziętka. Bez nowych osiedli Radzionków stał się miejscowością o przewadze ludności zasiedziałej od pokoleń, przeważnie
wzajemnie spokrewnionej i spowinowaconej, kultywującą śląskie
tradycje ludowe. Gustaw Jochlik – jednoosobowym organem gminy.
11 X 1998 – wybory samorządowe. Wygrywa RTSK z 17 mandatami, a Józef Korpak, który stworzył wokół własnej osoby grupę zwolenników AWS-u, zdobył 6 mandatów, głównie w Rojcy. Również w Rojcy „na domkach” Barbara Bebłot pod szyldem Unii Wolności zdobyła
mandat radnej, dzięki głoszonemu hasłu ponownego przyłączenia tej
części Rojcy do Bytomia. W domkach szeregowych mieszka sporo osób
przybyłych z centrum Bytomia w latach 80-tych, z reguły inteligencja
i rodząca się tzw. klasa średnia, dla których powodem wcześniejszej
ucieczki z Bytomia była jego deklasacja, a z drugiej strony nie byli
w stanie zaakceptować lokalnej mentalności Radzionkowian. Burmistrzem zostaje Gustaw Jochlik (RTSK), wiceburmistrzem Henryk Dolibóg (RTSK), a przewodniczącym rady miasta Michał Cyl (RTSK).
Radnymi powiatowymi zostali: Paweł Chmielowski z (UW-RTSK),
Zygmunt Tobor (UW-RTSK), Ryszard Posmyk (UW-RTSK), Józef Korpak (AWS), Kazimierz Gwóźdź (AWS) i Jan Wrodarczyk (AWS). Do
sejmiku wojewódzkiego wszedł prezes RTSK Paweł Bomba (UW) zdobywając na liście najwięcej głosów – 6 747…
Jarosław Krawczyk

POZNAJ HISTORIE

„RÓWIEŚNIKÓW NIEPODLEGŁEJ”

W 2018 r. Polska obchodziła setną rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji powstała wyjątkowa
wystawa, która przez dwa lata podróżuje po całym kraju. Od 20 lutego do 6 marca można ją będzie obejrzeć
przed siedzibą Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie.
Dwa lata temu, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zrealizował projekt „100 100-latków na 100-lecie”. Jego celembyło dotarcie
do świadków wydarzeń kształtujących polską historię XX wieku i
nagranie z nimi wywiadów biograficznych. Efektem projektu jest
wyjątkowa wystawa, składająca się z fragmentów wspomnień, wyciągniętych z szuflady dokumentów oraz zdjęć– „Rówieśnicy Niepodległej”. Od 2018 r. wystawa prezentowana jest w całej Polsce, min.
we Wrocławiu, Opolu, Malborku i Białymstoku. W 2020 r. dotrze do
5-ciu miast, a pierwszym z nich będzie Radzionków w woj. śląskim.
Wystawa składa się z10-ciu dwustronnych plansz. Wędrując po
symbolicznej osi czasu poznajemy historie o dorastaniu w dwudziestoleciu międzywojennym, dramatyczne doświadczenia II
wojny światowej i opowieści o życiu po wojnie – codzienności w
czasach komunizmu. Stulatkowie wskazują najważniejsze w ich
opinii osiągnięcia i wydarzenia minionego stulecia, odpowiadają
też na pytanie czym jest niepodległość.
Autorami plenerowej wystawy „Rówieśnicy Niepodległej” są
Ewa Sowińska i dr Katarzyna Bock – Matuszyk. Od 20 lutego do 6
marca jest ona dostępna do bezpłatnego zwiedzania przed sieGłos Radzionkowski

dzibą Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do
ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie, ul. Św. Wojciecha 118.
Projekt „100 100-latków na 100-lecie” sfinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 – 2021.
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SPECJALNIE TO NIE SEGREGUJEMY…

Sosnowiec oraz gminy Rossosz i Konstantynów to trzy samorządy, które uzyskały na koniec 2018 r. ponad 90 procentowy poziom segregacji śmieci. W jednej gminie zebrano selektywnie poniżej 1 proc. odpadów. Za GUS publikujemy zestawienie gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku.
Jak wyjaśnił GUS wskaźnik
„Odpady komunalne zebrane
selektywnie w relacji do ogółu
odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku” za 2018
r. stanowi udział procentowy
odpadów odebranych /zebranych selektywnie z gospodarstw domowych oraz innych
źródeł w całym strumieniu
odebranych/ zebranych odpadów komunalnych, włączając
odpady zmieszane.
Urząd podkreślił, że wskaźnik ten dotyczy zbiórki selektywnej, a nie procesów przetwarzania odpadów i nie jest
wskaźnikiem ilościowym opisującym zjawisko recyklingu.
Według GUS dane do wyliczaniu wskaźnika gromadzone
są na formularzu M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych”, które składają podmioty prowadzące w ciągu roku sprawozdawczego działalność związaną z gospodarowaniem odpadami
– w tym odbieraniem lub zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów
komunalnych.
Z danych GUS wynika, że w 2018 r. w Polsce zebrano selektywnie ponad 3,6 mln ton (29 proc. ogółu wytworzonych odpadów
komunalnych), co oznacza wzrost ilości tych odpadów o 11 proc.

Śmieci mniej,
bądźmy odpowiedzialni…

Od dłuższego czasu staram się uprzątnąć ten kawałek naszego
świata jakim jest Rojca. Niestety niektórzy przedsiębiorcy mimo
nakładanych mandatów bardziej opornie podchodzą do tematu
ekologii i dbania o środowisko...
Są też właściciele gruntów, którzy twierdzą, że śmieci ktoś
zwozi na ich teren... Tak więc działając wspólnie ze Strażą Miejską udało się zmotywować jednego właściciela gruntu do zaprzestania palenia m.in. malowanego farbą olejną drewna i papy oraz
dwóch innych do uprzątnięcia swojego terenu. Jeden z nich zrobił to zaraz po interwencji samej Straży miejskiej, innemu trzeba
było trochę więcej motywacji..
Ale efekty są zadawalające śmieci nie ma.. Ale mam też apel
do wszystkich – zwracajcie uwagę ludziom, jeżeli widzicie że wywalają nawet papierek, a jeżeli widzimy, że ktoś planuje pozbyć
się czegoś większego np. samochodu, można zrobić zdjęcie albo
nagrać filmik (moment wyrzucania śmieci i nr tablicy rejestracyjnej) i poinformować o sytuacji straż miejską a nawet policję
(nie trzeba podawać swoich danych wystarczy zgłosić.)
Zacznijmy dbać o swoje otoczenie, bo coraz mniej mamy
przyjemnych miejsc do spacerowania.
Aneta Niedźwiecka, radna
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w stosunku do roku poprzedniego.
W miastach w 2018 r. zebrano selektywnie 106 kg na mieszkańca, na obszarach wiejskich 76 kg na mieszkańca. Co ciekawe ilość
selektywnie zebranych odpadów jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych powiatach i gminach i zależy w dużym stopniu od
tego, jak został zorganizowany przez władze lokalne system zbierania tego typu odpadów.
Z danych GUS wynika, że w 2018 r. trzy gminy (miasto Sosnowiec, Rossosz, Konstantynów) uzyskały ponad 90 proc. poziom
selektywnej zbiórki wobec wszystkich zebranych i odebranych odpadów, natomiast w jednej gminie (Prostki, woj. warmińsko-mazurskie) zebrano selektywnie poniżej 1 proc. odpadów.
Radzionków w tym zestawieniu osiągnął poziom 29,3%, czyli
nie ma się czym chwalić.
Dr Marek Goleń, ekspert SGH zajmujący się gospodarką odpadami zaznaczył, że wskaźnika GUS nie należy utożsamiać z poziomami recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
niektórych frakcji odpadów komunalnych, określonego w rozporządzeniu ministra środowiska. „Selektywna zbiórka nie równa się
recyklingowi” – zaznaczył dr Goleń.
Ekspert dodał jednak, że to właśnie z osiągnięcia poziomów
recyklingu obliczanych według nieprecyzyjnego i podatnego na
manipulacje wzoru z rozporządzenia będą rozliczane gminy. Już
w 2020 roku muszą osiągnąć 50-proc. poziom recyklingu odpadów. W kolejnych latach odsetek poddawanych recyklingowi
śmieci ma wzrosnąć jeszcze bardziej. Do 2025 roku państwa członkowskie Wspólnoty będą musiały poddawać recyklingowi 55 proc.
odpadów, do 2030 – 60 proc., a do 2035 r. – 65 proc. Za nieosiągnięcie tych wskaźników przewidziane są surowe kary finansowe.
Jednak w ocenie dr Golenia to dane zbierane przez GUS są bliższe prawdzie i bardziej odzwierciedlają stopień segregacji odpadów komunalnych w gminach.
Opr. red
Głos Radzionkowski
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Praktyki zagraniczne paszportem do przyszłości
W grudniu 2019 r. 20 uczniów Technikum nr
13 w Radzionkowie zakończyło zagraniczne praktyki zawodowe w Irlandii. Młodzi zawodowcy na
kierunkach technik eksploatacji portów i terminali oraz technik hotelarstwa poznali środowisko
pracy, pracowali w międzynarodowym zespole
doskonaląc umiejętności zawodowe. Uczestnicy
otrzymali certyfikat Trinity London College potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego oraz certyfikat i referencje od zagranicznych pracodawców.
Nie brakowało czasu na poznanie historii, kul-

tury i najpiękniejszych miejsc w Irlandii. Piękno natury, malownicze krajobrazy najdalej na północ wysuniętego miejsca Irlandii
Malin Head oraz Giant’s Causeway zapierały dech. Możliwość poznania nowych ludzi, codziennego życia w rodzinach, nawiązywanie kontaktów, umiejętność adaptacji w nowym miejscu, referencje
zagranicznych pracodawców to doświadczenia nie do przecenienia. Mobilność otwiera serca i umysły.

NOWOROCZNIE

W TRZYNASTYM TECHNIKUM

29 stycznia już po raz 21 odbyło się w naszej szkole Spotkanie
Noworoczne. Na spotkanie przybyło wielu znakomitych gości,
m.in. poseł Barbara Dziuk, starosta tarnogórski Krystyna Kosmala, dyrektor North West Academy Franceska Giacomini, dyrektor
Bytomskiej Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty Bożena Szarama, radni powiatu tarnogórskiego oraz wielu innych przyjaciół
i sympatyków naszej szkoły.
Spotkanie było okazją do podsumowania pracy szkoły w roku
2019, m.in. uczniowie przedstawili efekty i korzyści z udziału
w programie Erasmus plus, przygotowali prezentację, film i vademecum logistyka, mówili o swoich doświadczeniach i wrażeniach
z miesięcznego pobytu w Irlandii.
Uczniowie przedstawili również program artystyczny – wystąpił
zespół RO, zaśpiewały Julia Drymlak i Ewelina Wylenzek, natomiast klasa 2B wystąpiła w zabawnym kabarecie.
Głos Radzionkowski

9

www.rtsk.pl

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Maksymiliana Aleksy

byłego wiceprezesa Górniczego Klubu Sportowego
„Ruch” Radzionków.
Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Zarząd RTSK
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Z powodu śmierci

Ojca
Franciszka Tobora

Wyrazy współczucia kierujemy do
Gabriela Tobora, rodziny i bliskich
Zarząd RTSK

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

Szczere wyrazy współczucia kierujemy do
Gabriela Tobora, rodziny i bliskich
Z powodu śmierci
Franciszka Tobora
Ojca
Paweł Bomba i Zarząd RTSK

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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20 lat radzionkowskiego Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek

WARTO DBAĆ O PRZESZŁOŚĆ, PAMIĘĆ I WIEDZĘ…
Muzeum Chleba w Radzionkowie to ewenement na skalę omalże europejską. Nie tylko z racji nowatorstwa i tysięcy zgromadzonych eksponatów, ale między innymi z tego względu, iż sieje, przynajmniej w
kraju ziarno dbania o historię, o rodzinę, pamięć. Już dziś działa w Polsce przynajmniej siedem podobnych placówek, nie na tą skalę oczywiście…
Twórcę Muzeum Chleba Piotra Mankiewicza zaliczyć należy zaś
do pasjonatów kolekcjonerstwa a nade wszystko do ludzi pasji i misji. To nie sukces komercyjny leżał u źródeł a głębokie przekonanie,
iż ktoś to musi zrobić, ktoś powinien zadbać o tożsamość przede
wszystkim dzieci i młodzieży, o materialne, naoczne pokazanie – jak
też żyli moi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie. I wie
pan Piotr dlaczego to robi, dlatego, by młodzi ludzie we współczesnej pogoni za cywilizacyjnymi wyzwaniami, tutaj właśnie na chwilę
zwolnili, zobaczyli coś, co nawet w Internecie może być niedostępne
bowiem unikatów na skalę trudno wyobrażalną tu nie brakuje.

Jak zawsze wszystko zaczęło się od niewinnego „zbieractwa” i kupowaniu eksponatów na targach starości, ale gdy zbiory zaczęły zajmować coraz większą przestrzeń przyszła myśl o stworzeniu muzeum.
Muzeum znalazło swoje miejsce w Radzionkowie trochę z przypadku, trochę z podpowiedzi architektów, którzy zaproponowali
poszerzenie i zaadaptowanie istniejących hal magazynowych w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej. W rok później Muzeum Chleba,
dziś nazywane Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek już stało.
26.04.2000r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Muzeum
Chleba, w obecności władz miejskich wojewódzkich i przedstawiciela wicepremiera Leszka Balcerowicza. A „kamień węgielny” poświęcił w Gliwicach … ówczesny papież Jan Paweł II, dziś święty…
Założeniem twórcy Muzeum było udostępnienie piekarzom
i cukiernikom miejsca na gromadzenie starych, zabytkowych narzędzi pracy, a stało się jednak inaczej. Muzeum Chleba gromadzące kolekcjonerskie zbiory Piotra Mankiewicza stało się placówką
oświatową ogólnie dostępną, a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Tu można się zapoznać z historią chleba, z szacunkiem dla
niego, jak i z maszynami i urządzeniami do jego produkcji wykorzystywanych. Zbiory obejmują już kilka tysięcy eksponatów
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w postaci maszyn i urządzeń, pocztówek, zdjęć, obrazów, grafik,
publikacji czy książek. Nie wszystkie mogą być już udostępnione
zwiedzającym, których w ciągu 2-ch lat było 85 tys. Do dziś zwiedziło gościnne progi Muzeum około 700 tysięcy ludzi, z kraju
i z zagranicy. Nasz rozmówca szczerze jednak wyznał, iż w jego
przekonaniu 90 procent radzionkowian muzeum jeszcze nie odwiedziła. Szkoda, zobaczyliby tam swój babciny, rodzinny dom,
nostalgicznie realny, pokazaliby wnuczętom świat, w którym oni
lub ich rodzice się wychowywali; to warte poświęcić tę godzinkę,
może więcej – wedle uznania…
- Moje życie od tamtego czasu nabrało innych barw, odszukuje siebie ponownie – mówi Piotr Mankiewicz. Kiedyś zadzwonił do mnie
wnuk pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego, który zwrócił uwagę na
to, że moja mama jest z domu Wolny i pytał, skąd my jesteśmy. Odpowiedziałem, że z Ligoty. Rodzina Marszałka pochodzi z Bogucic, więc
temat upadł. Później jednak pewna absolwentka historii przyjrzała
się naszemu drzewu genealogicznemu i okazało się, że to ta sama
rodzina. Teraz znaleźli się kuzyni i czasem spotykamy się.
Muzeum ulegało w ciągu tych 20 lat ciągłym zmianom. Udostępniono salę „bacówkę” utrzymaną w góralskim stylu i wykonaną przez autentycznych górali. Tu zwiedzający mogą poczekać
na swoją kolejkę w zwiedzaniu lub przysiąść na chwilę refleksji po
zwiedzaniu. Muzeum jest również otwarte na inne propozycje wykorzystania swoich pomieszczeń np. dla spotkań grup społecznych,
narad czy kameralnych występów artystycznych, charytatywnych.
Cała działalność muzealna Piotra Mankiewicza została zauważona
i doceniona. Pan Piotr jest nieocenionym mówcą, o fotograficznej
pamięci, choć zbliża się do 80-tki, a co to tam dziś znaczy?
Doceniono działalność naszego muzeum:
2001 Nagroda im. Wojciecha Korfantego za niekonwencjonalny
program popularyzujący tradycję „Kultury Chleba”.
2001 Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków
w uznaniu zasług w dziedzinie krzewienia kultury
2004 Nagroda Honorowa- PIT KOMPAS za rok 2004
2004 VII Edycja – Ogólnopolska Nagroda imienia Aleksandra
Patkowskiego przyznana za osiągnięcia w dziedzinie regionalizmu
Sandomierz
2005 Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie
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Muzealne 2005 roku w kategorii „Dokonania z zakresu inicjatyw
edukacyjnych”
2008 Nagroda „Orła i Róży” dla Zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego w uznaniu zasług na rzecz rozwoju i promocji Powiatu
Tarnogórskiego
2009 Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenia Muzealne 2008 roku w kategorii dokonania z zakresu inicjatyw
edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego”
2009 XXIX konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2008
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii
„Działanie na rzecz edukacji szkolnej”
2010 Certyfikat „Mistrz Turystyki, Gastronomii i Rozrywki „Nagroda sezonu 2010 w kategorii Szkoły Językowe i Warsztaty Edukacyjne
2010 Certyfikat „Perła w koronie województwa śląskiego”
2010 Statuetka „Hanys 2009” za kultywowanie szacunku do chleba
2010 Nagroda „Wawrzyn Polskiej Turystyki” za działalność in-

nowacyjną
2013 Tytuł i statuetka „Bytomianin Roku 2013”
2014 Srebrna Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa
Śląskiego
2016 Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa
Śląskiego
2016 Medal Miasta Bytomia za szczególne zasługi dla miasta
w dziedzinie społecznej
2017 Nagroda i Tytuł „Seniora roku 2016” nadany przez Bytomską Radę Seniorów
2018 Certyfikat członka Śląskiej Izby Turystyki na rok 2018
2018 Brązowy Krzyż Zasługi
2019 Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
„Muzeum powstało z szacunku dla historii i z potrzeby serca –
powiada Piotr Mankiewicz – i widać to na każdym kroku w tym
magicznym miejscu. Zgromadzone zostały w nim eksponaty,
zbierane przez wiele lat, wszystko co służyło wykonaniu chleba
i wszystkiego co o szacunku dla chleba zaświadcza.

„Nasze zbiory muzealne gromadziliśmy przez około 10 lat przed
otwarciem obiektu i ciągle poszerzamy o następne eksponaty. Są to
między innymi tematyczne pocztówki, maszyny i urządzenia, narzędzia, wyposażenie wnętrz, dokumenty z okresu XIX i XX wieku oraz
archiwalne dokumenty z XVI i XVII wieku.” – mówi nasz rozmówca.
„Gośćmi szczególnie ważnymi w Muzeum są i będą dzieci. Bo od
szacunku dla kromki, naszej strawy powszedniej już tylko krok do szacunki dla najbliższych, do kraju rodzinnego do otaczającego nas świata.
Naszą ideą natomiast jest kultywowanie i uczenie szacunku do
chleba oraz związanych z nim tradycji i zwyczajów. Muzeum i jego
bardzo liczne zbiory skierowane są do młodzieży, acz nie tylko; zwiedzający mogą na miejscu własnoręcznie uformować pieczywo i je
upiec, co uatrakcyjnia zwiedzanie i przybliża pracę piekarzy.”
A dziś najważniejsza dla kustosza muzeum jest akcja: „Łączy-
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my pokolenia. Pamiętaj o Rodzicach i Dziadkach, zabierz ich do
muzeum – będą szczęśliwi!”
Zapraszamy, aby do muzeów przyprowadzać nie tylko dzieci,
ale również starszych członków rodziny – naszych rodziców oraz
dziadków w sentymentalną podróż do lat młodości…
xxx
Każda wizyta w tym miejscu to przeżycie, warte tego, bardziej
niż niejeden publiczny event, tam, będąc na chwilę w innym świecie, innych światach możemy dostrzec to, co tylko drzemie chyba
jedynie w zakamarkach naszej wiedzy i pamięci. Warto w nich pogrzebać…
Serdeczne gratulacje dla twórcy, właściciela i kustosza zarazem radzionkowskiego muzeum, dla jego współpracowników i
idei – życzymy kolejnych lat sukcesów edukacyjnych i wciąż nowych eksponatów, dla nas i dla kolejnych pokoleń…
RTSK

Ulica Szymały na zdjęciach…

Stowarzyszenie Zielona Ziemia wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu i Sekcją Fotograficzną Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bytomiu oraz Centrum Kultury
„Karolinka” w Radzionkowie zaprasza na poplenerową
wystawę fotografii do Galerii Mozaika w Radzionkowie, plac
Jana Pawła II 2. Wstawa będzie czynna od 27 lutego -13 marca 2020 roku.
Wystawa prezentuje zdjęcia wykonane podczas Fotograficznego
Pleneru Ulicznego Szymały 2019, którego głównym obiektem
była Aleja Lip Drobnolistnych przy ulicy Szymały w Radzionkowie.
Autorzy zdjęć: Danuta Moczulska- Sądej, Danuta Wandzik,
Miroslawa Bawecka, Oliwia Olejnik, Wanda Strzeja, Daniel
Bogusiewicz, Łukasz Koba, Janusz Foremny, Kazimierz Łastowski, Kazimierz Wojtaszek.
Zapraszamy.
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CHCESZ STUDIOWAĆ?
PRZECZYTAJ I DZIAŁAJ!
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GRATULACJE

MISTRZU – DOKTORZE!

Pochodzisz z małej miejscowości i planujesz rozpocząć studia
w innym mieście? Poszukujesz wsparcia na realizację projektów arKlaudiusz Jania, znany nasz radzionkowski muzyk, Absoltystycznych lub rozwój kariery sportowej? A może marzysz o stu- went Akademii Muzycznej w Katowicach im. K. Szymanowskiediach za granicą?
go na kierunku: kierunku aranżacja i kompozycja.
W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różObronił pracę doktorską w specjalizacji: „Kompozycja i Teonorodne programy stypendialne, dostępne nie tylko dla uczniów ria Muzyki”.
i studentów, ale także m.in. dla osób związanych z konkretną dziedziną nauki, artystów, sportowców, działaczy społecznych. Często
jednak barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji
jest brak wiedzy o programach stypendialnych oraz nieznajomość
narzędzi, które mogą pomóc w ich wyszukaniu.

Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz
popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. Od 2006 roku
prowadzi portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku
istnienia serwisu zgromadzono ponad 11 tysięcy ofert stypendiów,
konkursów i staży.
Działalność Fundacji Dobra Sieć obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Poza
regularnie publikowanymi na portalu artykułami kierowanymi
do organizatorów stypendiów, przygotowywane są publikacje na
podstawie szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych
przez Zespół Fundacji. W 2018 przeprowadzono kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały
opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”. Na jego podstawie
opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób prezentująca informacje o stypendiach w Polsce. Jeśli
w tematyce stypendiów czujecie się zupełnie „zieloni”, przejrzenie
broszury może pomóc Wam rozpocząć poszukiwania.

5. BIEG PAMIĘCI
13 lutego wieczorem ulicami Radzionkowa biegli biegacze w ramach V Biegu Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku. Organizatorami tego wydarzenia było radzionkowskie Centrum Dokumentacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku
oraz Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”.
Tym razem także impreza miała wymiar charytatywny na rzecz
kontynuacji leczenia i rehabilitację mieszkanki Radzionkowa – Oliwii Hajdy.

Klaudiusza Janię znają wszyscy, pochodzi z muzycznej rodziny,
organista piekarskiej bazyliki, szef orkiestry „Power of Winds”, zdobywca wielu liczących się nagród, kompozytor, skomponował m.in.
muzykę do muzyczno-teatralnego spektaklu z okazji setnej rocznicy wybuchu I powstania śląskiego – „3 krople krwi”, dyrygent,
aranżer, pracownik naukowy wspomnianej uczelni, wreszcie radny
radzionkowski.
Serdeczne gratulacje doktorze – mistrzu!
(ab)

Z żalem informujemy, iż zmarł

Jan Dolibóg
Wieloletni członek RTSK i Komisji Rewizyjnej; człowiek
wielkich zasług dla miasta, o jasnym spojrzeniu na
rzeczywistość, pracowity, zawsze życzliwy ludziom…
Będzie nam Go bardzo brakowało.
Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Paweł Bomba, Zarząd RTSK, członkowie
i sympatycy oraz redakcja „Głosu Radzionkowskiego”

Głos Radzionkowski
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NIE MA RADZIONKOWA BEZ RUCHU, NIE MA RUCHU
BEZ RADZIONKOWA CZY ABY WSZYSCY ZDAJEMY
SOBIE SPRAWĘ Z WYMOWY TEJ MAKSYMY?..

W zeszłym roku świętowaliśmy, ale głownie aktywnie jubileuszowi 100-lecia powołania do życia Ruchu Radzionków. Nasza
gazeta w każdym zeszłorocznym numerze przynosiła obfite informacje na ten temat, oprócz archiwalnych także i współczesne. Finałem obchodów uroczystości była wielka, ze smakiem zrobiona gala, która odbyła się w CK „Karolinka”. My doceniając wysiłek organizacyjny jednak bardziej wsłuchiwaliśmy się w słowa działaczy Ruchu Radzionków i przedstawicieli władz
miasta, w słowa, które mogłyby coś konkretnego powiedzieć o przyszłości klubu. Nie bardzo było co słuchać, powiedzmy
sobie szczerze, prezes Wąsiak z ostrożnym optymizmem przyszłość tę nakreślił, m.in. wspominając o już prawie pełnej spłacie
zobowiązań przez klub wobec partnerów zewnętrznych, marząc jednocześnie o tym, by siedziba Ruchu wreszcie znalazła się
w Radzionkowie, dziś znajduje się w gościnnych progach bobrownickich. Rozumieć te słowa trzeba tak: może znajdzie się
jakieś miejsce w mieście, jakaś nieruchomość, gdzie siedzibę Ruchu można by ulokować? Są takie miejsca, trzeba tylko woli…
natomiast z ust burmistrza miasta jednak, obok kurtuazyjnych na same ogłoszenia w prasie i utrzymanie „Kuriera Radzionkowzwrotów retorycznych obietnic, słów o zakresie współpracy i po- skiego” miasto wydaje rocznie ponad 100 tysięcy…
mocy klubowi nie usłyszeliśmy…
Nie ma już także dotacji ze strony bytomskiego PrzedsiębiorSłyszymy za to, powtarzające się od dłuższego czasu, i mające pewne stwa Energetyki Cieplnej sp z o.o., w której Radzionków ma 25
uzasadnienie w publicznych wystąpieniach burmistrza miasta – plotki procent udziałów. Dziś dywidendy zbiera miasto Radzionków i jej
o tym, iż klubowi zostanie odebrane targowisko. Od razu wyjaśnij- władze same dysponować będą ok. 120 tysiącami złotych. Czy coś
my zasady działania klubu na targowisku, bo część opinii publicznej spłynie do Ruchu? Proszę pytać burmistrza…
jest przekonana, iż Ruch gospodarując tam zgarnia całą kasę do siebie
Stadion. To temat na osobne opowiadanie, podczas wspomniai jeszcze narzeka. Nie wiem, czy narzeka, ale to nieprawda. Otóż wpły- nej styczniowej sesji rady miasta, zapytany przez radnego Wojciecha
wy z opłat targowiskowych dzielone są tak: 60 procent idzie do kasy Tobora, czy prawdą jest, iż boisko przy szkole mistrzostwa sportowemiasta, 40 procent inkasuje Ruch Radzionków. Tak, tyle, że wpływy go zostało oddane MOSiR-owi, przepraszając, iż zapomniał o tym
klubu są obarczone dodatkowo całą obsługą targowiska, czynszem, wspomnieć w swym sprawozdaniu ze swej międzysesyjnej działalkosztami niezbędnego personelu, sprzątania, opłat, podatków. Tak to ności – potwierdził to. Właściwie to nic nie zmienia, do tej pory klub
wygląda. To zdecydowanie nie wystarcza na spokojne funkcjonowa- płacił za korzystanie z boiska i zaplecza 6 tysięcy złotych prywatnej
nie naszej drużyny.
szkole, teraz będzie płacił MOSIRA przypomnijmy sobie nieco
-owi. Notabene, to nieco dziwne,
dawniejsze czasy, dla tych, którzy
że miasto wyremontowało buzapomnieli – targowisko stworzył
dynek po Ragorze przekazując
Ruch Radzionków! Oczywiście
go stowarzyszeniu, wybudowało
jeszcze w starym miejscu, czyli
boisko pozostawiając go w gestii
tam, gdzie dziś mieści się kompleks
owego stowarzyszenia. Żeby nie
handlowo – usługowy Cyder oraz
było wątpliwości, SMS to dobra
przepastny parking. Stworzył tarszkoła, trudno jej władze krytykogowisko Ruch, po to, by móc funkwać, iż przyjęło wszystko z dobrocjonować, zyski szły do klubu i było
dziejstwem inwentarza. Tak prawlepiej. Owszem, teren był miejski,
dę mówiąc, doszły do nas słuchy,
ale taka byłą umowa. Potem naiż z boiskiem jest tylko kłopot, bo
stał czas betonu, nowe targowisko,
jego utrzymanie kosztuje znacznie
na pewno schludniejsze, ale mniej
więcej niż utrzymanie w gotowofunkcjonalne, mniejsze niekości boiska trawiastego…
niecznie przynosi dochody równe tamtym, a na dodatek ów podział
xxx
przychodów. Około 100 tysięcy rocznie, za to nie można utrzymać
– Jubileusze mają to do siebie, że najgłośniej o nich w czasie uroklubu. Tym bardziej, że nieco jakby targowisko się już wyludniało, czystych spotkań. Z nami było podobnie. Mieliśmy 23 sponsorów juw górnej części – w stronę ulicy Długiej – ronda, jak wynika z moich bileuszowych obchodów. Wszyscy ogrzaliśmy się przy tych naszych
rozmów z handlującymi tam kupcami ten w tym fragmencie targu stu latach... Tyle, że potem przychodzi codzienność. Dyplomy, puhandel staje się coraz mniej opłacalny.
chary, kwiaty, okolicznościowe odznaki... To wszystko trafia gdzieś
Dobrze, ale skąd plotki, na razie tylko plotki, co podkreślamy na półkę. Ważną, ale jednak tylko półkę – powiedział „Wyborczej”
dobitnie o ewentualnym odebraniu targowiska Ruchowi? Na stycz- prezes Marcin Wąsiak…
niowej sesji rady miasta burmistrz ogłosił, iżby to MOSiR miałby
Uznaliśmy te słowa za znaczące, oby nie miały mocy samozając się administrowaniem miejskich zasobów, oprócz hali, bo- spełniającej się przepowiedni. Kibice Ruchu mówią, fotka o tym
iskiem, Księżą Górą, budowanym rynkiem i innymi. I wtedy istnie- dobitnie świadczy, iż Ruch – miasto nadal nie ma stadionu. To,
je groźba, iż targowisko wchłonięte przez MOSiR pozbawi źródła o którym pisaliśmy powyżej, to tylko po prostu porządne boisko
przychód Ruchu, to byłaby katastrofa! Na razie jeszcze obowiązuje szkolne. O stadionie z prawdziwego zdarzenia głucho, nie ma staumowa na czas nieokreślony – na administrowanie targowiskiem dionu, brakuje klubowi może ok. 200 tysięcy złotych, by stabilnie
przez klub, ale jak to z umowami bywa, każdą można rozwiązać, tę móc myśleć o sportowych awansach.
ze skutkiem miesięcznym – w każdej chwili.
Komu jeszcze zależy na Ruchu? Tylko kibicom? Władzy nie?
System stypendialny dla zawodników Ruchu już od dawna nie A mieszkańcom? A Ruch to nie tylko drużyna piłkarska, to ważny
istnieje, nie ma umowy na reklamę miasta, choćby na koszulkach element naszej tożsamości…
zawodników, bo nie ma niby pieniędzy na promocję. To ciekawe,
red.
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Radzionkowskie legendy

Radzionkowska klachula i zbój Pistulka
Dawno temu wokół Radzionkowa rozciągały się gęste lasy, poprzecinane strumykami, tworzącymi tu i ówdzie rozlewiska i moczary. Poprzez te dzikie tereny przebiegał pradawny gościniec łączący Repty z Bytomiem. Tym gościńcem wędrowali mieszkańcy
Radzionkowa do Bytomia. Najczęściej powodem, dla którego podejmowali się tej wyprawy były bytomskie targi i jarmarki, gdzie można było sprzedać produkty rolne i zaopatrzyć się w różne potrzebne
w gospodarstwie sprzęty – narzędzia do pracy, gliniane naczynia, czy
nowe odzienie, czyli wszystko to, czego nie potrafili wykonać sami
i czego nie oferowali wędrowni handlarze, a co było im niezbędne.
Droga nie była bezpieczna, w lasach żyły wilki, a i zbójnicy, zwani u nas rabsikami, też czyhali na podróżnych.
Przynajmniej kilka razy w roku radzionkowskie gospodynie
wybierały się „do miasta” żeby sprzedać warzywa, mleko czy
sery, albo żeby dokonać zakupów. Była to prawdziwa wyprawa,
trzeba było założyć lepsze ubranie, zabrać trzewiki, które zakładano na nogi przed wejściem do miasta, jakąś skibkę chleba żeby
się pożywić, w końcu taka wyprawa na piechotę trwała przynajmniej pół dnia! Najczęściej kobiety chodziły w małych grupach,
tak czuły się bezpieczniej, a i droga upływała szybciej kiedy się
wymieniało ploteczki.
Żyła wtedy w Radzionkowie pewna gospodyni, imieniem Zuzanna, słynąca jako największa klachula w okolicy. Cokolwiek
usłyszała, to zaraz musiała „puścić w obieg”, oczywiście wcześniej
dodając od siebie to i owo… Klachy, których autorką była Zuzanna
skłóciły niejedną zgodną rodzinę czy przyjaciół. Sąsiadki unikały
więc Zuzanny w obawie, że jakieś niechcący wypowiedziane zdanie, czy jakaś mimowolnie zdradzona tajemnica, za chwilę stanie
się sensacją na wsi. Zuzanna była tego świadoma, jednak niewiele
sobie z tego robiła, miała tupet więc pchała się tam, gdzie jej nie
proszono, a nierzadko nawet wyproszona – po chwili wracała. Nieobce było jej podsłuchiwanie i podglądanie. Była w stanie poświęcić sporo czasu i wysiłku żeby poznać cudze sekrety.
Pewnego razu Zuzanna musiała się wybrać do Bytomia po nowe
garnki. Kilka dni wcześniej rozpytywała sąsiadki czy któraś również się nie wybiera do Bytomia, okazało się jednak, że każda wymawiała się rozmaitymi obowiązkami. Tak więc się stało, że w końcu Zuzanna musiała pójść sama. Wielce się tym nie przejmowała,
niemłoda, niebogata – nie musiała się obawiać rabsików, zresztą
ufała swojemu sprytowi i obrotności, pewna była, że nawet rabsika
– wyprowadzi w pole.
Wczesnym rankiem, z tobołkiem na plecach, wyruszyła do Bytomia. Mimo, że szła sama, droga upłynęła jej szybko, po drodze odmawiała zdrowaśki w intencji bezpiecznego powrotu do domu. Nie
minęło dużo czasu, a już dotarła do Szarlejki. Nad brzegiem rzeczki,
na pniu ściętego drzewa siedział jakiś brodaty mężczyzna. Zuzanna
nigdy wcześniej go nie widziała. Był dobrze ubrany, miał sukienny
kaftan, spodnie z jeleniej skórki i bardzo porządne buty z cholewami. Musiał być zamożny. Zuzanna była bardzo ciekawa kto to
i co tutaj robi, więc podeszła i pierwsza powiedziała: Szczęść Boże.
Nieznajomy uprzejmie jej odpowiedział. Zachęcona tym Zuzanna
postanowiła zrobić nad brzegiem rzeki odpoczynek, a przy okazji
wypytać nieznajomego, a ciekawiło ją wszystko. Rozmowa jednak
się nie kleiła, bo nieznajomy był bardzo małomówny, odpowiadał
pojedynczymi słowami, dawał wymijające odpowiedzi. Jednak po
chwili sprytnie zaczął wypytywać Zuzannę o nowinki radzionkowskie, co się we wsi dzieje, jak zbiory, kto umarł, a komu urodziło się
dziecko. Zuzanna była w swoim żywiole, z radością mogła odpowiedzieć wyczerpująco na każde pytanie. Bo w końcu kto jak kto,
ale ona wiedziała wszystko o wszystkich. Nieznajomy w pewnym
Głos Radzionkowski

momencie zapytał czy ona się nie boi? Tak sama, przez las, przecież
ktoś mógłby ją napaść, okraść, skrzywdzić. Zuzanna roześmiała się
na te słowa i opowiedziała nieznajomemu o znanych w okolicy rabsikach – Eliaszu i Pistulce. Nie szczędziła przy tym drwin. Wyśmiewała głupotę zbójników, opowiadała jak to potrafią okraść tylko
dziecko, albo kalekę, bo na taką babę jak ona, to baliby się napadać.
Nieznajomy uważnie słuchał, a Zuzanna rozkręcała się ubarwiając
opowieści o nieudolnych zbójnikach swoimi wymysłami…
W pewnej chwili nieznajomy przerwał opowieści Zuzanny
i zwrócił jej uwagę, że słońce już wysoko, więc powinna ruszać
w drogę, bo na targ nie zdąży. Zuzanna, choć niechętnie, zebrała
resztki jedzenia, zwinęła tobołek i podkasała nieco kieckę szykując
się do przejścia przez Szarlejkę. Wtedy nieznajomy zapytał ją, czy
nie wyświadczyłaby mu drobnej pomocy – otóż on potrzebuje 50
ćwieków do podkucia butów, a nogi go bolą i nie ma siły iść do
Bytomia, czy więc ona nie byłaby taka dobra i nie kupiłaby mu tych
ćwieków? Zuzanna chętnie się zgodziła, w nadziei ze przy powrocie jeszcze sobie poplotkuje z nieznajomym, a może wyciągnie od
niego jakieś ciekawe informacje?…
Schowała monety, jakie na zakupy dał jej nieznajomy, i ruszyła w drogę, przed miastem wzuła buty, które niosła w tobołku,
bo w mieście wypadało mieć buty na nogach, a w lesie szkoda je
było zużywać.
Na targu zeszło Zuzannie trochę – spotkała znajome kramarki,
ciekawe nowinek z Radzionkowa, więc co nieco z nimi pogawędziła, załatwiła swoje sprawunki, no i kupiła ćwieki dla nieznajomego.
Było już popołudnie, targ powoli pustoszał, kiedy ruszyła z powrotem. Spieszyła się, bo chciała za dnia dotrzeć do wsi.
Nieznajomy czekał tam, gdzie go zostawiła przed południem
– siedział na pniu drzewa i kurzył fajeczkę. Na widok Zuzanny
uśmiechnął się pod wąsem i wstał, po czym ruszył w jej stronę.
Zuzanna ucieszona przekazała mu zawiniątko z ćwiekami
i chciała ruszać w dalszą drogę, kiedy nieznajomy zatrzymał ją,
mówiąc, że musi policzyć ćwieki i sprawdzić, czy dobrze wykonała jego zlecenie. Zuzanna trochę się zdziwiła, ale przystała na jego
propozycję. Nieznajomy zaczął układać ćwieki ostrzem do góry
na pniu, na którym wcześniej siedział, głośno przy tym je liczył…
Kiedy rozłożył już wszystkie, Zuzanna odetchnęła z ulgą, było tyle,
ile trzeba, a wtedy nieznajomy odwrócił się do czekającej Zuzanny, zadarł jej kiecki do góry, złapał w pół, podniósł w powietrze
i z dużą siłą posadził na rozłożonych ćwiekach. Zuzanna wrzasnęła! Raz z przestrachu, a dwa z bólu!
Co robicie! Ja wam sprawunki zrobiłam, a wy mnie tak traktujecie! Nieznajomy roześmiał się złośliwie i odpowiedział – to masz
jako zapłatę za sprawunki i kłamstwa o zbójnikach. To ja jestem Pistulka, a ty na przyszłość nie miel ozorem bez sensu, bo następnym
razem nie będę taki łaskawy i gardłem zapłacisz za oszczerstwa!
A teraz leć do domu, pókim dobry!
Zuzanna zerwała się z pnia i czym prędzej, nie oglądając się za
siebie, pobiegła w stronę Radzionkowa, w biegu wyciągając ćwieki
z zadku. Spotkanie ze zbójcą sprawiło, że zdążyła do domu jeszcze
przed zachodem słońca. Nikomu nie przyznała się do tego, co ją
spotkało. Było jej wstyd, że tak dała się podejść. Od tamtego spotkania z Pistulką nigdy już nie obgadywała zbójców, a i w innych
tematach bardziej liczyła się ze słowami. Nigdy też sama nie chodziła do Bytomia.
Minęły lata, z czasem z największej klachuli w Radzionkowie
Zuzanna stała się stateczną niewiastą. Tak więc nie ma tego złego,
co by na dobre nie wyszło!
Opr. MMJ
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Co słychać w Radzionkowie, subiektywny ogląd
Planty. Mamy w Rojcy piękne planty z których już korzysta wielu
mieszkańców, a jak pogoda się poprawi zapewne będzie ich znacznie
więcej. Chwała Burmistrzowi, że w końcu po kilkunastu latach od
zapowiedzi wybudował te Planty ku uciesze mieszkańców. Trzymamy kciuki za budowę Rynku, o którym również słyszymy od kilkunastu lat. Oby był tak urokliwy jak Planty.
Oczyszczalnia. Właściciel oczyszczalni – BPK zaplanowało
(a Rada Miejska Bytomia przyklapnęła) przeznaczenie 2,6 min
na inwestycje dotyczące oczyszczalni w bieżącym roku. Inwestycje te mają polegać na likwidacji odoru tj zabudowę m.in. nowych
biofiltrów czy hermetyczną stację zlewczą. Nie ulega wątpliwości,
że oczyszczalnia która oczyszcza ścieki bytomskie i radzionkowskie generuje odór! Niestety, oczyszczalnia zapowiada likwidację
odoru, a radzionkowska Spółka PGK nie bardzo ma zamiar inwestować w likwidację lokalnych źródeł smrodu wydobywających się
z kanałów.
PGK. Z korespondencji wynika, że w Radzionkowie smrody lokalne z wpustów ulicznych, które podłączone są do kanalizacji ogólnospławnej nie zostaną zneutralizowane tzn. wpusty deszczowe nie
zostaną zasyfonowane bo musiały by być czyszczone. Koszy, które
powinny być w studzienkach deszczowych też nikt nie czyści bo ich
tam nie ma, wszystko co na ulicy, wpada do kanału. Tymczasem,
PGK twierdzi, że czyści kanały, ale prawda jest inna – nie czyści! Jedyne co robi – to przetyka zatkania bądź płucze przepychając śmieci
bliżej oczyszczalni. Wprawdzie PGK kupiło urządzenie do czyszczenia kanalizacji lecz postawiło je w krzakach na swojej bazie przy
ul. Szybowej. Sam ten fakt zakupu urządzenia wg PGK świadczy
o tym że kanały są czyszczone. Na szczegółowe pytania co robi z tym
co wyciągnie z kanalizacji, bez zażenowania oświadcza, że odpady
które wyssie z kanalizacji (a są to śmieci piasek, szmaty, plastiki)
zrzuca do tej samej studni z której wyciągnęło. Brawo PGK! Prawda
jest taka że radzionkowskie wodociągi nie czyszczą kanałów – jak

przyjdzie ulewa – sama przeczyści kanał. Takim sztandarowym
przykładem niech będzie kanał któremu jakoby groziło zawalenie,
co było urojoną przyczyną zamiaru wycinki drzew przy ul Szymały
– okazało się że nikt nie wie w jakim jest stanie – bynajmniej nikt go
nie oglądał od kilku, a raczej kilkunastu lat.
Ulica Szymały. Co do ulicy Szymały, za każdym razem, jadąc tą
ulicą zastanawiam się (skoro brakuje tam miejsc parkingowych) to
dlaczego w miejscu gdzie mogłyby zaparkować samochody ustawiona jest pomarańczowa donica albo kosz na śmieci.
PKP. Co do inwestycji jakie PKP ma zrealizować w Radzionkowie w związku z przebudową linii kolejowej nr 131, to wykonawca
inwestycji został wyłoniony. Terminy realizacji inwestycji jeszcze nie
są znane, ale inwestycje te, to nie tylko budowa wiaduktu przy ul.
Zejera (o czym informuje Burmistrz), ale wiąże się to również np.
z przebudową wiaduktu przy ul. Sikorskiego czy też budową ekranów akustycznych wzdłuż „oś. Wojskowego” oraz zejścia z peronu
w stacji Rojca na ul. Męczenników Oświęcimia. To wynika z prowadzonej korespondencji z PKP, choć nie wiem dlaczego mówi się
jedynie o wiadukcie przy ul. Zejera…
Drogi rowerowe. Zarząd Dróg Powiatowych, od roku zapewnia
mnie, że przygotował i czeka na zatwierdzenie przez Starostę „organizację ruchu” dla ciągu rowerowo-pieszego od Blachuta do Wtórmetu. Może Starosta w końcu zatwierdzi a ZDP oznakuje i dostosuje
to co przed laty było ciągiem doprowadzając do stanu używalności
zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Dla mniej zorientowanych –
to co teraz jest chodnikiem na odcinku od Blachuta do dawnej KWK
Radzionków, kiedyś było drogą rowerową dla górników docierających do pracy w kopani.
Inny ciąg pieszo-rowerowy, o który od wielu lat zabiegam tj., ten
wzdłuż ul. Knosały. Niestety i w bieżącym roku nie zostanie wykonany ze względu na brak środków jak informuje ZDP.
Ryszard Lis

Rolowany Radzionków – jak łatwo użyczać nie swoje
Wprawdzie temat już nieaktualny, ale kulisy sprawy strzelnicy ciekawe. Obiecałem, że wrócę do sprawy budowy strzelnicy na
„Szkale”, więc kilka zdań. Zgłębiłem temat dalej i potwierdziły się
wcześniejsze tezy – wbrew oświadczeniom Burmistrza okazało się,
że wszystko to, co Burmistrz mówił na temat wybudowania strzelnicy przez stowarzyszenie, okazało się bajką, bajką z morałem.
Otóż, z najnowszej korespondencji z Burmistrzem, wbrew jego
wcześniejszym oświadczeniom wynika, że Stowarzyszenie wcale nie
miało wybudować strzelnicy. Co Stowarzyszenie miało na myśli w liście intencyjnym do Burmistrza, pisząc o zorganizowaniu strzelnicy
(na czym miało To polegać) Burmistrz nie wie, nie dowiedział się
od stowarzyszenia. Na podstawie tego listu intencyjnego Burmistrz
wydał zarządzenie o użyczeniu 2,5 ha gruntu gminnego, a następnie
podpisał umowę ze stowarzyszeniem o bezpłatnym użyczeniu tego
gruntu na czas nieokreślony. W „fiszce”, którą wysłał 25 listopada
do Urzędu Marszałkowskiego (dzień przed spotkaniem z mieszkańcami), a w której chciał pozyskać 10 mln na budowę m.in. strzelnicy,
wpisał stowarzyszenie jako partnera strategicznego gminy, lecz umowy o partnerstwie nie zawarł, a więc nie wiadomo na czym miałoby
polegać. Zatem partnerstwo które zapisano w „fiszcze” to fikcja.
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Niestety, nie dowiedziałem się jaki Gmina miała mieć interes
w tym partnerstwie ze stowarzyszeniem, ani jaką rolę miało odegrać stowarzyszenie jako partner. To już każdy samemu może sobie
dopowiedzieć.
Jak to lekkomyślne, nonszalanckie użyczenie 2,5 ha terenu gminnego ma się np. do budowy przejścia dla pieszych przy Kaufladzie,
gdzie Burmistrz jest nieugięty jeżeli chodzi o udogodnienie życia
mieszkańcom i nie chce go wytyczyć powołując się na absurdalny
argument. Smutne to jest – jednak prawdziwe.
Drodzy Mieszkańcy, mając powyższe na uwadze, jeżeli ktoś
chciałby stać się posiadaczem kilku hektarów ziemi w Radzionkowie
to proszę zwrócić się do Burmistrza listem intencyjnym o użyczenie
pod pretekstem np. budowy małpiarni, planetarium, czy skoczni
narciarskiej, a Burmistrz odda Wam (na zasadzie równego traktowania podmiotów) w bezpłatne użytkowanie teren, a nawet na Wasze fanaberie, pozyska środki zewnętrzne. (Jeden warunek – trzeba
zapisać w liście intencyjnym, że to na zorganizowanie np. małpiarni,
planetarium, czy skoczni narciarskiej no i trzeba założyć stowarzyszenie – koniecznie).
Ryszard Lis
Głos Radzionkowski
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Ruch nie zginął…
Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach obchodzący w bieżącym roku jubileusz 100lecia powstania zorganizował 26 stycznia
2020 w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie uroczystą galę
podczas, której uhonorował działalność klubów sportowych zrzeszonych w Podokręgu Bytom. Szczególne wyróżnienia przyznane na
wniosek pana Henryka Kuli – Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach trzem przedstawicieli Ruchu Radzionków.
Odznaczenia Ministra Sportu – „Za Zasługi dla Sportu” otrzymali: Wojciech Cieszyński, Marcin Wąsiak i Marek Zorzycki. Odznaczenia wręczył wiceminister sportu Jan Widera.

NA PIASKU TEŻ MOŻNA

Nieco ponad rok temu, w Kozłowie k. Gliwic, rozpoczęła się przygoda uczniów SMS Radzionków z piłką nożną plażową. Wystąpili oni wtedy w turnieju organizowanym przez UKS
„Milenium” Gliwice (klub trenujący Beach Soccer) turnieju Double Cup, w którym gra się na
2 boiskach: ze sztuczną trawą i piaskowym. Turniej zakończył się ich zwycięstwem, a gospodarze zaprosili ich na czerwcowe Mistrzostwa Śląska w tej odmianie piłki nożnej. Tutaj również
„Cidry” okazały się najlepsze zdobywając tytuł Mistrzów Śląska.
15 lutego 2020 „Młode Cidry” po raz drugi udały się do
Kozłowa na Double Cup. Klub reprezentowały 2 zespoły:
z rocznika 2006 i 2007. W turnieju brało udział 6 zespołów.
Poza radzionkowianami i dwoma zespołami UKS „Milenium”
Gliwice zagrały „Promotor” Zabrze oraz „Górnik” Bobrowniki Śląskie. Każdy grał z każdy zarówno na sztucznej trawie
jak i piasku. Uczniowie SMS z rocznika 2006 po raz kolejny
pokazali, że świetnie czują się na piasku, a w całym turnieju
przegrali tylko 1 z 10 meczy, na piasku z zespołem gospodarzy, po pasjonującym meczu i wielkich emocjach (2:3). Wygrali pozostałe 9 pojedynków i drugi rok z rzędu wygrali ten
wyjątkowy turniej. To nie koniec dobrych informacji o „Cidrach”. Świetny występ zaliczyli również chłopcy z rocznika
2007, którzy grając w kategorii starszych (2006) uplasowali
się na 3 miejscu.
To nie koniec gry na piasku w tym roku: w najbliższą sobotę 22 lutego uczniowie SMS zostali zaproszeni do Kozłowa
aby rozegrać mecz pokazowy podczas Międzynarodowego
Turnieju Beach Soccera, a w czerwcu będą bronić tytułu Mistrzów Śląska.
Złoci medaliście z Kozłowa: Maciej
Kowalczyk, Jakub Segert, Filip Misiak,
Dawid Kotara, Paweł Szolc, Kacper Czornik, Maciej Treter, Adam Krysiak, Jakub
Burda; trener: Mariusz Malok
Brązowi medaliści z Kozłowa: Igor
Górski, Bartosz Przypaliński, Szymon
Stańczyk, Jakub Stańczyk, Jakub Caban,
Tomasz Ćwięczek, Dominik Brzezina,
Szymon Weiss, Łukasz Korbel, Jakub Kościański, Harald Mueller, Cezary Wroniszewski, Bartosz Zejer, Filip Bogacki; trener: Adam Dyrda.
Głos Radzionkowski
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