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Zapraszamy na str. 19

1 września 
z obawami…
Zbliża się nowy rok szkolny. Wszystko wskazuje na to, 
iż będzie to dziwny rok, że może być nieprzewidywal-
ny. Pierwszy tego rodzaju od dekad. Oczekują go wszyscy 
z niepokojem, to trzeba powiedzieć wyraźnie i z obawami, 
bez wątpienia. Piszemy te słowa po 20 sierpnia nie będąc 
pewnym, co się wydarzy, czy 1 września będzie – jak zawsze 
– i ile potrwają zajęcia stacjonarne. Nikt tego nie wie, raczej 
mniej się wie, niż więcej…

Czytaj na str. 3 

O PRZESZŁOŚĆI 
TEŻ NIE 

ZAPOMINAJMY!
W  sierpniu, 149 lat temu, rozpoczęła swoją działalność 
Kopalnia „Radzionków”. Za rok obchodzić więc będzie 
jubileusz 150-lecia. Zamierzamy w  „Głosie Radzionkow-
skim” prezentować informacje historyczne o kopalni. Za-
praszamy do współpracy w redagowaniu gazety w tym za-
kresie, prosimy o kontakt, o dane, fotki, wspomnienia; nie 
zapominajmy o naszej przeszłości, ona to bowiem buduje 
wciąż naszą tożsamość…

Kasa, kasa 
rządzi…
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PROJEKT 
PLANU 
DO 
POPRAWKI

11 sierpnia burmistrz miasta ogło-
sił informację o ponownym wyłoże-
niu do publicznego wglądu w dniach 
od 11 sierpnia 2020 r. do 8 września 
2020  r. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Radzionków wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko
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Obawiają się 1 września dzieci i te małe, średnie i starsze, małe 
pozbawione zostaną w pewnym stopniu przynajmniej, tego „mi-
stycznego pierwszego dnia”, choć pewnie szkoły zrobią wszystko, 
by im to osłodzić, średnie – w większości mają dość już zdalnego 
nauczania i  ślęczenia przed komputerami nad zadaniami i  kore-
spondencją z nauczycielami do późnych godzin wieczornych, bra-
ku bezpośredniego kontaktu z kolegami z klasy; zdalnego naucza-
nia wykluczyć bowiem nie można, najstarsi – z  obawami patrzą 
w swą przyszłość – egzaminy, proces naboru do liceum, czy potem 
matury, rekrutacja na uczelnie odbyła się w tym roku w szczegól-
nych warunkach, na szczególnych zasadach. Obawiają się mocno 
tego, co przyniesie pandemiczny klimat – nauczyciele. Wbrew po-
zorom nie dość, że pracy przybyło, to stabilizacja zawodowa wielu 
znajduje się na chybotliwej kładce nad rwącą rzeką. Środków na 
edukację nie przybywa, demografia, puste kasy samorządów, które 
mniej będą mogły do oświaty dołożyć. Nie wszyscy też nauczyciele 
dobrze czują się w tej nowej formule nauczania – zdalnej, gdyby 
do niej doszło. Szczególnie boją się dyrektorzy, na których spad-
nie wiele nowych obowiązków, przybędzie też odpowiedzialności, 
przestrzegania nowych szkolnych procedur. Bo to oni np. decydu-
ją wraz ze służbami epidemiologicznymi, który z ministerialnych 
wariant ów trzeba będzie zastosować: albo konwencjonalne na-
uczania, albo mieszane, albo zdalne… Wszystko w zależności od 
rozwoju sytuacji w szkole… Sugeruje się „hybrydowe” nauczanie: 
początkowe klasy – w szkołach, potem zdalne, no i ósma klasa sta-
cjonarnie.

Martwią się także rodzice i dziadkowe, którym przypaść może 
kontynuowanie mozolnej pracy z dziećmi, po kilka – kilkanaście 
godzin dziennie – czynne uczestnictwo w  procesie nauczania. 
Będą obawiać się o zdrowie swych dzieci mimo zmniejszenia licz-
by uczniów w klasach, tak ma być, bez względu na oszczędności już 
zapowiadane przez niektórych samorządowców. Martwią się swy-
mi zawodowymi sprawami, codzienna praca z dziećmi w domu, 
wielu może pokrzyżować plany zawodowe, powiedzmy sobie 
szczerze – obniżyć stopę życiową rodziny… Nie ma dowodów em-
pirycznych, iż szkoły są bardziej niebezpieczne w przeciwieństwie 
do zatłoczonych marketów, kolejek przed budką z lodami czy bro-
dzeniu w morzu obok siebie, ale zasiano w nas niepokój…

Obawiają się pracownicy szkół nie będący nauczycielami, 
spadnie na nich ogrom prac, z którymi do tej pory nie mieli do 
czynienia.

Obawiają się samorządy, tak zwane „organy prowadzące”, to 
ważny sprawdzian dla ich funkcjonalności, sprawności organiza-
cyjnej i kompetencji ludzi, którym powierzyliśmy miejskie sprawy 
i przyszłość naszych dzieci. Frustracji dodaje wspomniany już fakt 
kurczących się dochodów z wielu źródeł – lokalnych i centralnych 
w  sytuacji, kiedy nakłady na miejską edukację wciąż rosną i  ro-
snąć będą, gdy sprawy nie potoczą się normalną ścieżką zdarzeń… 
A jednak na dzieciach i młodzieży oszczędzać nie można, to nie-
etyczne po prostu. 

Jest w tym wszystkim jakiś paradoks skoro do sklepów może-
my chodzić na zakupy, ale tylko w maseczce, do szkół dzieci będą 

mogły chodzić bez maseczek i bez planowanej co 1,5 metra „prze-
strzeni publicznej”. Czy ruszy fala kwarantann całych szkół wraz 
z pracownikami, ich rodzinami i rodzinami dzieci?

Powrót do szkół to ogromne ryzyko. Liczby nie kłamią, na szko-
ły jest za wcześnie – twierdzą eksperci. Znaczna część epidemio-
logów twierdzi, że powinno się opóźnić rozpoczęcie nauki dzieci 
w  szkołach, ostrzegają: że jeżeli otworzymy wszystkie placówki 
oświaty jednocześnie będzie nawet kilka tysięcy zachorowań dzien-
nie – przewiduje Zespół dr Franciszka Rakowskiego z Interdyscy-
plinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego 
(ICM). Tymczasem nie będzie testów dla nauczycieli i dla uczniów, 
zapowiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, 
a rodzice winni po prostu realizować „obowiązek szkolny”…

21 sierpnia: 1 września nie jest dobrą datą do rozpoczęcia szko-
ły. Prof. Fal* zajmuje stanowisko – Pierwszy września jest w tym 
roku bardzo złą datą do rozpoczęcia nauki w szkołach – ostrzega 
prof. Andrzej Fal. Jego zdaniem powrót do szkół, wobec „syndro-
mu powrotu z wakacji” do szkół, powinien być rozłożony w czasie. 
Liczba zakażeń wciąż rośnie, o czym świadczą nowe statystyki: 903 
nowych przypadków, kolejne 13 osób zmarło.

Ktoś powie – dlaczego piszemy czarne scenariusze – na ra-
zie wszystko wskazuje na pomyślny, bezproblemowy początek. 
Owszem, wedle ministra edukacji, 1 września zaczynamy rok 
szkolny zwyczajnie, ale nikt nie wie, jak potoczą się sprawy. Pi-
szemy o obawach a cieszyć się będziemy, gdy po kilku miesią-
cach stwierdzimy, iż były to „strachy na Lachy”, iż niepotrzebnie 
były to obawy, jest wszystko w porządku, cieszmy się. Jak będzie 
jednak – nikt nie wie – a obawy mamy wszyscy. 

Red. 

* Andrzej Mariusz Fal – lekarz, internista, alergolog i specjalista 
w zakresie zdrowia publicznego, oraz ekonomista, pierwszy Prezes 
Stowarzyszenia Mensa Polska, profesor uczelni na Wydziale Me-
dycznym. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 

1 września z obawami…
Zbliża się nowy rok szkolny. Wszystko wskazuje na to, iż będzie to 
dziwny rok, że może być nieprzewidywalny. Pierwszy tego rodzaju od 
dekad. Oczekują go wszyscy z niepokojem, to trzeba powiedzieć wy-
raźnie i z obawami, bez wątpienia. 
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Z orędzia burmistrza:
„Przypomnę również, że z  budżetu państwa planowana 

dotacja i  subwencja łącznie w  2020 roku na oświatę wynosi 
zaledwie 13.511.018 zł. Z budżetu gminy dokładamy więc do 
oświaty 14.527.013 zł., a zdarza się, że mamy w naszych szko-
łach klasy 12, 14, 15 czy 17 osobowe. W obecnej, dramatycznej 
sytuacji, po prostu nas na to nie stać. Jeśli dzisiaj, na etapie prac 
organizacyjnych do nowego roku szkolnego, do Urzędu wpły-
wają protesty rodziców, to podam tylko jeden przykład: dzisiaj 
w klasie pierwszej, w jednej z naszych szkół w trzech oddzia-
łach jest 15/15/17/ dzieci. W przyszłym roku planujemy stwo-
rzyć dwa oddziały liczące odpowiednio 23 i 24 uczniów. Są to 
jak sądzę, warunki nadal 
bardzo dogodne do po-
bierania nauki, lecz dzisiaj 
stoimy pod ścianą i  takie 
trudne decyzje muszę po-
dejmować. W  najbliższym 
czasie wiele moich decyzji 
nie będzie popularnych, 
jednak to na mnie ciąży 
odpowiedzialność, aby na-
sze Miasto przeprowadzić 
przez nieuchronny kryzys 
z  jak najmniejszymi kon-
sekwencjami.

Dziękuję tym wszyst-
kim, którzy rozumieją sy-
tuację w której jako samo-
rząd się znajdujemy.”

 I  inny cytat z  burmi-
strza: Analizowane są 
wszystkie obszary do-
chodów i  wydatków. Jeśli 
chodzi o  oświatę, stwo-
rzyliśmy w  ostatnich latach ponadwymiarowe, komfortowe 
warunki. Dziś ograniczenia są minimalne, ale konieczne. 
Wszystkie propozycje na pewno nie pogorszą jakości na-
uczania. Mieszczą się w obowiązującym prawie. Reorganiza-
cja dotyczyć będzie tylko 10% uczniów. (…)

- Możemy mieć 15 osób w klasie oraz zaśmiecone ulice i brak 
oświetlenia na ulicach. Może przerysowuję, ale sytuacja jest bar-
dzo trudna. Straty związane z pandemią liczymy w milionach. 
Muszę podejmować trudne decyzje, to już nie jest kryzys, to za-
paść. Stoimy pod ścianą i  musimy pamiętać o  przyszłości. Za-
stanawiamy się na przykład, czy otwierać w tym roku basen, bo 
koszty będą duże, a frekwencja pewnie mała. A nauka w klasach 
dwudziestoparoosobowych, to wciąż nauka w  dobrych warun-
kach. Proszę mi nie zarzucać, że chcę pogrzebać oświatę. Proszę 
też o empatię, patrzenie na potrzeby całego miasta. W tej sytuacji 
każdy musi ponieść konsekwencje – grzmiał na sali sesyjnej bur-
mistrz Gabriel Tobor.

Emocje, owszem, ale gdzie rozwaga? Owszem, edukacja 
„zżera” ok. 35 procent miejskiego budżetu, ale to zadanie jedno 

z naczelnych dla samorządu! Zlecone przez państwo, które za 
mało daje na ten cel – zgoda – ale edukacja, to winien być za-
wsze priorytet, o czym wiedzieć powinien burmistrz, z zawodu 
nauczyciel…

„Też oszczędzajmy: obniżmy sobie diety, a  burmistrzowi 
pensję, w  polemice na temat radzionkowskiej oświaty powie-
działa radna Aneta Niedźwiecka, będąc orędowniczką sprzeci-
wu wobec planu łączenia klas w naszych szkołach. Prawie 200 
osób opowiedziało się przeciw tej wersji wydarzeń w formie pe-
tycji do władz miasta. A łączenie klas, to właśnie burmistrzow-
ska obniżka kosztów nauczania. 

- Niższe pensje mogliby też mieć burmistrz, jego zastępca, 
kierownicy referatów i  jed-
nostek organizacyjnych – 
odparowała radna burmi-
strzowi.

Poklasku na sali radna 
nie wzbudziła, ale w  nas 
choć chwilę refleksji… Jak-
żeż się myliła radna Niedź-
wiecka chcąca obniżyć apa-
naże samorządowców, na-
stępne dni przyniosły coś 
z goła innego… 

xxx

I to jest dobry wstęp do 
krótkiej debaty o skandalu 
parlamentarnym. Nie ma 
sensu opisywać szczegó-
łów, ani silić się na anali-
zy polityczne. Ktoś kogoś 
ograł, komuś podstawił 
nogę, zagrał na nosie… 

14 sierpnia, na stronie Sejmu opublikowano projekt ustawy – 
przygotowany przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich 
i Immunitetowych – o zmianie niektórych ustaw w zakresie wy-
nagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmia-
nie ustawy o partiach politycznych. Głównym celem tej nowe-
lizacji miało być – „podjęcie próby urealnienia wynagrodzeń 
wypłacanych osobom pełniącym funkcje publiczne, które na 
skutek braku wzrostu wynagrodzeń przez ostatnie lata, a nawet 
ich obniżenia o 20 proc. (co miało miejsce w 2018 r. w stosun-
ku do posłów, senatorów i grupy pracowników samorządowych 
pełniących funkcje publiczne). pozostały na niskim poziomie 
wynagradzania, nieadekwatnym do wzrostu przeciętnego czy 
minimalnego wynagrodzenia w tym samym okresie”.

Poprawka przeszłą w komisji, w  sejmie omalże jednomyśl-
nie, omalże uchwalono projekt, no i wtedy odezwał się lud, su-
weren. Coś tu jest nie tak, jeśli państwo jest w kryzysie, jeśli jego 
organa są w części sparaliżowane, to nie czas na podwyżki dla 
władców! Także samorządowych.

GDZIE MY ŻYJEMY?!



5Głos Radzionkowski

www.rtsk.pl

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

Głos 
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Burmistrz chyba myślał, że jak w  kwietniu po ogłosze-
niu pandemii wyłoży projekt MPZP, podczas, gdy urząd 
był zamknięty i  jednocześnie nie organizując dyskusji pu-
blicznej na temat projektu, nikomu nie przyjdzie do głowy 
zapoznawać się z  lekturą mało ciekawego tekstu projektu. 
Tu się przeliczył, w  trzy dni ponad sto osób wniosło uwa-
gi do projektu. Nie udało by się to, bez niezawodnych pań 
Anety i  Ireny. Wniesione uwagi dotyczyły braku zgody na 
dopuszczenie w MPZP inwestycji związanych z odpadami. 
To, że mieszkańcy nie chcą takich inwestycji w Radzionko-
wie, Burmistrz doskonale wiedział. Postulat ten był zapisany 
w petycji przeciwko budowie kompostowni pod którą pod-
pisało się ponad 1500 mieszkańców. Od roku Burmistrz za-
pewniał, że w przygotowanym projekcie postulaty z petycji 
zostaną uwzględnione w nowym planie – dlaczego postąpił 
inaczej? dlaczego postanowił po raz czwarty pójść na zwar-
cie z  mieszkańcami – nie wiadomo. Projekt MPZP został 
wyłożony ponownie w sierpniu 2020 roku. Różni się diame-
tralnie od tego z kwietnia, gdzie Rojca miała się stać śmiecio-
wym „Eldorado”. Ten z  sierpnia nie dopuszcza możliwości 
budowy instalacji związanych z  przetwarzaniem odpadów. 
W  końcu dotarło! Czyżby Burmistrz chciał wcześniej po-
budzić mieszkańców do większego zaangażowania w  życie 
społeczne gminy, do bezpośredniego dialogu przez protesty 
czy petycje? Tu trzeba wspomnieć, że jeszcze w  kwietniu, 
burmistrz był przekonany o przeforsowaniu projektu MPZP, 
gdyż 16 kwietnia w ogłoszeniu o sprzedaży działek przy ul. 
Nieznanego Żołnierza o powierzchni 37,5 tyś m2 podkreślił, 
że na tych działkach „dopuszcza się lokalizację usług uciąż-

liwych” (czytaj odpadowych). Mam nadzieję, że jednak takie 
tam nie powstaną.

Jeżeli burmistrz myśli, że mieszkańcy będą mu wdzięcz-
ni za to, że zmienił zapisy planu na zgodne z oczekiwania-
mi mieszkańców to jest w  błędzie. Bezczelnością było to, 
że ośmielił się zawrzeć w projekcie MPZP z kwietnia zapi-
sy, których mieszkańcy nie chcieli i o czym poinformowali 
w ub. roku w petycji.

Wystarczy, że buduje się instalacja do zestalania pyłów 
niebezpiecznych przy ul. Nałkowskiej, co jest wyłączną 
zasługą burmistrza pomimo, że on sam twierdzi, tak jak 
i w przypadku kompostowni, nie miał innego wyjścia, bo to 
zgodne z MPZP. Nie wspomina jednak, że prerogatywa przy-
gotowania MPZP leży wyłącznie w gestii burmistrza. Zapisy 
dopuszczające budowę instalacji związanych z  przetwarza-
niem odpadów, w  tym niebezpiecznych Burmistrz zapisał 
w MPZP w 2010, 2015 jak i projekcie z kwietnia 2020 roku 
– czy to przypadek, czy to jednak celowe działanie?

Miejmy nadzieję, że po uchwaleniu nowego MPZP, tema-
tu odpadowego w  Radzionkowie nie będzie przez następ-
ne dziesiątki lat. Dobrze by było również gdyby Burmistrz 
zmienił tok myślenia w stosunku do mieszkańców i nie wy-
powiadał się o nas mieszkańcach, jak to zrobił odpowiadając 
na pytanie radnego o konsultacje z mieszkańcami w sprawie 
Szkały – cytat: „(…) konsultacje nie miałyby sensu, ponieważ 
mieszkańcy będą negatywnie nastawieni do tematu.” Dobrze 
by było gdyby Burmistrz sobie uświadomił a może raczej przy-
pomniał – że to On jest dla nas a nie my dla niego.

 Ryszard Lis

Niewdzięczni mieszkańcy, 
burmistrz ustąpił, 
do trzech razy sztuka
Co to się porobiło w Radzionkowie, że w ciągu jednego roku mieszkańcy prze-
ciwstawili się Burmistrzowi czterokrotnie, gdzie wcześniej przez 13 lat nikt się 
nie sprzeciwiał. Gdyby nie te sprzeciwy to mielibyśmy w Radzionkowie dodat-
kowo smród z kompostowni, nie byłoby lip przy ul. Szymały, gmina budowa-
łaby strzelnicę na użyczonej stowarzyszeniu Szkale i w końcu nowy miejscowy 
plan zagospodarowania (dalej MPZP) dopuszczałby budowę instalacji związa-
nych z przetwarzaniem odpadów w tym niebezpiecznych w Rojcy. 
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„Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z  o.o. w  Byto-
miu dostarcza ciepło dla celów ogrzewania pomieszczeń oraz pod-
grzewu ciepłej wody użytkowej na obszarze Bytomia i Radzionko-
wa. PEC Sp. z o.o. jest firmą specjalistyczną, której misją jest za-
spokajanie uzgodnionych wymagań i oczekiwań Klientów poprzez 
zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie produkcji i dostawy 
ciepła. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy własnością gmin Bytom 
i Radzionków, z założenia więc działamy dla dobra ich mieszkań-
ców”. – czytamy w odezwie „ideowej” samorządowej firmy. Przy-
pomnijmy, iż Bytom ma w  spółce – 50 559 udziałów, co stano-
wi ~75%,, a Radzionków- 16 613 udziałów, co stanowi ~25%...

Nie mamy żadnych wątpliwości, co do postaci, to wykształcony 
i  doświadczony człowiek w  branży górniczej, tak więc chyba na 
miejscu… 

Aliści, mamy wątpliwości, co do formy, wątpliwości dotyczą 
naszego burmistrza. Nie negujemy prerogatyw do jego jednooso-
bowego mianowania kogokolwiek na tę funkcję – pytamy – czy 
nie byłoby stosowne, iżby przedstawić przedstawiciela miasta, jako 
nominata czy już jako członka rady nadzorczej w spółce międzyg-
minnej naszym radnym, a co za tym idzie – mieszkańcom? Miał tę 
możność burmistrz podczas sesji rady miasta w czerwcu. Nie uczy-
nił tego; raz jeszcze – to jest przedstawiciel miasta a nie burmistrza! 
Radni mieli prawo i mają oraz mieszkańcy do wiedzy, także z za-
kresu polityki personalnej radzionkowskiej władzy wykonawczej; 

już nie mówimy o dobrych obyczajach. 
Przy okazji tylko napomkniemy, iż Piotr Buchwald jest radnym 

rady miasta Piekary Śląskie.
xxx

Zupełnie bez związku, z  kronikarskiego obowiązku informu-
jemy także, iż burmistrz dr Gabriel Tobor od 29 maja 2019 roku 
jest członkiem Rady Nadzorczej firmy GPU Inżynieria Piekary Śl. 
Z DAAR S.A. Szczawno Zdrój, osiągając w roku obrachunkowym 
dochód 25,100, 28 zł z tego tytułu.

xxx
Ze źródeł dostępnych redakcji, wnet tego się dowiemy, albo rze-

czywistość zaprzeczy temu, iż nowym prezesem radzionkowskiej 
spółki miejskiej – Rad – Med. zostanie kolejny radny piekarski… 
Na razie w tej spółce nastąpiła jedna zmiana w Radzie Nadzorczej.

xxx
Bez wątpienia potrzeba dziś fachowców. Trzeba ich szukać 

i opłacać, to znamy także z warszawskich salonów. Ale tak się za-
stanawiamy, czy brak u nas fachowców, czy trzeba ich szukać wo-
kół? Może trzeba, by nieco nowej krwi wprowadzić w nasz orga-
nizm miejski? To są pytania retoryczne… 

Red. 

REWITALIZAJA 
ŚWIATÓW…

Trwają prace nad rewitalizacją „Hugona”; tu zderzają się dwa 
światy – odchodzący i przyszły… Teraźniejszość jeszcze skrzeczy 
więc dziś jesteśmy na pograniczu tych światów. Co mówią miesz-
kańcy? Że łatwiej będzie żyć, przynajmniej można spokojnie pod-
jechać na podwórko i zaparkować samochód. Prace trwają, nikt nie 
wie tak naprawdę, czym się zakończą. Będzie lepiej, Giszowiec, ani 
Kolonia Zgorzelec to nie będzie. Klatki schodowe – schludne, to 
tylko taka impresja…      AB

PERSONALIA Z TŁEM…
Burmistrz Radzionkowa dr Gabriel Tobor swym Zarządzeniem mianował 
jako przedstawiciela Gminy Radzionków do Rady Nadzorczej Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, na okres VII ka-
dencji – Piotra Buchwalda. 
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ROBI SIĘ…
„W  związku z  budową centrum przesiadkowego przy dworcu 

PKP Rojca, nastąpiła konieczność zmiany organizacji ruchu. Wy-
konanie tych robót wymaga czasowego wyłączenia z ruchu części 
chodnika oraz przejścia dla pieszych. Istniejące znaki „przejście 
dla pieszych” i „Agatka” zostaną przesłonięte, a sygnalizacja świetl-
na wyłączona. Ruch pieszych zostanie czasowo skierowany na  
ul. Gwarków, a tymczasowe przejście dla pieszych wyznaczone zo-
stanie w miejscu, w którym funkcjonowało przed budową sygna-
lizacji świetlnej. Ustawione zostaną znaki „przejście dla pieszych”, 
a istniejące barierki chodnikowe zostaną czasowo zdemontowane. 
Dodatkowo na ul. Gwarków, Kużaja i  Lipoka ustawione zostaną 
znaki „roboty na drodze”.” – to 
oficjalna informacja inwestora – 
gminy Radzionków.

xxx

Roboty przy centrum prze-
siadkowym ruszyły, może 
niezbyt gibko, ale coś się robi. 
Naszym zdaniem zaskakująca 
będzie finalna funkcjonalność 
tego przedsięwzięcia. Może jed-
nak się mylimy? Red. 

Dwa komunikaty, istotne, szczególnie dla kierowców i korzy-
stających ze środków komunikacji miejskiej. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że 
w związku z otrzymanym zatwierdzeniem nr ID.7121.1.346.2020 
czasowej zmiany organizacji ruchu w sprawie zabezpieczenia prac 
związanych z  remontem opaski na skrzyżowaniu o ruchu okręż-
nym Ronda Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Ra-
dzionkowie wprowadza przedmiotową organizacje ruchu z dniem 
4 sierpnia br.do odwołania.

Ponadto informujemy, że: 1) objazdy wyznaczono drogami: 
Nałkowskiej, Sikorskiego, Skotnicką, Edwarda Pawlaka, Kuża-
ja, Nieznanego Żołnierza, Bezpieczną, Artura, 2) wprowadzono 
zmiany w kursowaniu linii autobusowych 17 i 94…

xxx
Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że od godzi-

ny 9:00 dnia 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) do odwołania, 
w związku z remontem ronda im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ra-
dzionkowie -Rojcy wprowadzone zostają tymczasowe zmiany 
w  kursowaniu linii autobusowych nr  17  i  94: linia 17:  kursować 
będzie objazdem przebiegającym od ulicy Kużaja ulicami: Edwar-
da Pawlaka i  Skotnicką do ulicy Sikorskiego. Tymczasowy przy-
stanek Rojca Nieznanego Żołnierza dla linii 17 zlokalizowany bę-
dzie przy ulicy Pawlaka. Czasy przejazdu nie ulegają zmianie; linia 
94: w obecnych kursach do Rojcy z nawrotem na skrzyżowaniu im. 
Ks. Jerzego Popiełuszki zostaje skrócona do przystanku Radzion-
ków Targowisko Włączenie w kierunku Tarnowskich Gór nastąpi 
na przystanku Radzionków Rynek I. W związku z tym na linii 94 
wprowadzone zostają rozkłady objazdowe, obowiązujące w dni ro-
bocze z nauką szkolną i w dni wolne od pracy. W dni robocze bez 
nauki szkolnej rozkład nie ulega zmianie.

xxx
Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jedno – sformułowa-

nie przez Zarząd Dróg Powiatowych – …z  dniem 4 sierpnia do 
odwołania. Co to znaczy – do odwołania?! Do odwołania, czyli ile 
– miesiąc, dwa, osiem? Jak można tak traktować informację skiero-
waną do mieszkańców?! My mamy pełne prawo wiedzieć, co się bę-
dzie działo w naszym otoczeniu i jak długo. Zapytaliśmy więc o to 
Barbarę Myland, dyrektor ZDP. I dowiedzieliśmy się co nieco. Po 
pierwsze – demontuje się kostkę wokół ronda, co widzimy, i widzi-
my w jakim tempie i jakimi siłami się to robi. Dwóch panów mo-
zolnie odrywa kostki i potem są one odwożone. Tempo? 18 sierpnia 
około połowy obwodu, tempo iście sprinterskie. Potem da się tam 
wylewkę betonową, która musi swoje schnąć. Potem jeszcze inne 
prace, pani dyrektor wydusiła wreszcie, iż roboty mogą potrwać 
do dwóch miesięcy. Przy okazji: średnica ronda nie powiększy się, 
choć duże samochody z przyczepami mają tam problemy z jazdą, 
a koszty remontu ronda wyniosą – 160 tysięcy złotych.             Red. 

REMONT „OPASKI” RONDA W ROJCY
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Zatrzymywanie wody opadowej jest skuteczną metodą przeciw-
działania suszy na terenach leżących poza dolinami rzek, czyli na 
obszarze ponad 90 proc. powierzchni Polski. Dlatego należy zatrzy-
mywać jak najwięcej wody opadowej na terenach miejskich i od-
powiednio ją zagospodarować. Pomagają w tym fundusze unijne. 
Obecnie realizowane są 44 projekty zwiększające ilość retencjono-
wanej wody w miastach, na łączną kwotę dofinansowania unijnego 
ponad miliarda złotych.

W trwającym naborze samorządy miejskie będą mogły uzyskać 
wsparcie na inwestycje z  zakresu systemów gospodarowania wo-
dami opadowymi na terenach miejskich oraz na projekty związane 
z  tworzeniem systemów zbierania i  retencjonowania deszczówki 
czy budową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej. Konkurs 
skierowany jest do samorządów miast powyżej 100 tys. mieszkań-
ców, ale o pieniądze mogą starać się też mniejsze ośrodki. Warun-
kiem wsparcia jest posiadanie przez miasto planu adaptacji do 
zmian klimatu lub potwierdzenie przystąpienia do przygotowania 
dokumentu. Poziom współfinansowania projektu z Programu In-
frastruktura i Środowisko wynosi maksymalnie 85 proc. wartości 
wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostałą kwotę musi uzu-
pełnić samorząd. 

xxx

Może warto byłoby spróbować?

24 projekty zostały zgłoszone w ramach V edycji budżetu partycypacyj-
nego Powiatu Tarnogórskiego. Do 2 października zostaną one ostatecznie 
zweryfikowane, a od 5 października rusza głosowanie! 220 000 zł zostanie 
przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą mieszkańców po-
wyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Tarnowskie Góry, 
Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.

xxx
W terminie złożony został projekt, który przewiduje remont chodnika 

wzdłuż ulicy Długiej pod nazwą: Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od 
skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Ra-

dzionkowie, lokalizacja: jak w tytule projektu, koszt szacunkowy: 220 000 zł
Tak mocno wyczekiwany, pozostaje tylko w rękach nas, mieszkańców. 

Po weryfikacji, która winna być pozytywna pozostanie głosowanie, do 
którego wspólnie radni z obydwu opcji mocno zachęcają. Przypominamy, 
iż radni Inicjatywy i RTSK porozumiała się i został złożony jeden, jedyny 
wniosek popierany przez nich. Teraz wszystko w rękach mieszkańców. 

xxx
Zostały także złożone dwa inne projekty dotyczące naszego miasta; oto 
one:

„Budowa chodnika i  drogi rowerowej od ronda Telegrafistów w  Ra-

Głosowanie polega na przyznaniu punktów trzem ulubionym re-
alizacjom. Realizacja, która uzyska największą liczbę głosów ludzi, 
zdobędzie nagrodę internautów. Plebiscyt publiczności potrwa do 
końca sierpnia br. Zachęcamy do oddania głosu na obiekt w Rojcy.

Zagospodarowane planty są efektem jednego z etapów rewitali-
zacji południowej części Radzionkowa. Planty były rozległym, zde-
gradowanym obszarem zajętym głównie przez nieużytki, pomiędzy 
starym osiedlem górniczym „Hugona”, szkołą a cmentarzem. Pro-
jekt miał na celu zagospodarowanie tego terenu i dostosowanie go 
do potrzeb mieszkańców, a także uatrakcyjnienie tej części Radzion-
kowa. W  ramach zadania powstały m.in.: place zabaw dla dzieci, 
bieżnia lekkoatletyczna, siłownie, stoły do gry w ping-ponga, szachy 
i warcaby oraz wiele alejek i ławek. Powstał również parking, ogro-
dzony wybieg dla psów, dostępna jest również toaleta. Na terenie 
plant został zainstalowany monitoring. Powstały obiekt ma służyć 
rekreacji, mieszkańcy mogą tutaj miło i aktywnie spędzać czas.

GŁOSUJMY 
NA PLANTY!
1 sierpnia 2020 rozpoczął się publiczny plebiscyt 
w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Wo-
jewództwa Śląskiego 2020”. 
W trakcie plebiscytu można głosować na najlepsze 
realizacje zgłoszone do tegorocznej edycji konkur-
su – w naszym przypadku na rojczańskie Planty. 

Z WODĄ U NAS 
NIE NAJLEPIEJ, 
MOŻE WARTO 
BYŁOBY…
Trwa konkurs na dofinansowanie projektów 
zwiększających ilość retencjonowanej wody na 
terenach miejskich. Budżet konkursu skierowa-
nego do samorządów miejskich to 60 mln zł. To 
już piąty nabór na zagospodarowanie wód opa-
dowych, z którego pieniądze pochodzą z Progra-
mu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

BUDŻET PARTYCYPACYJNY POWIATU – DO WZIĘCIA!
Zakończono przyjmowanie wniosków do V edycji budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok.
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Księdzu Damianowi Wojtyczce
Proboszczowi parafii pw. św. Wojciecha,

dziekanowi Dekanatu Piekarskiego
z okazji zbliżających się urodzin oraz 15- lecia

podjęcia misji w Radzionkowie
życzmy łaski Bożej, zdrowia, nieustającej pasji  
w trudnej materii pokonywania codziennych 

trosk, a także nieustającej 
ludzkiej życzliwości.

Zarząd RTSK, radni, członkowie i redakcja „GR”

Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI był polskim oblatem i męczenni-
kiem. Urodził się 25 sierpnia 1907r. w Radzionkowie. Jego kapłańska posługa 
w Okopach na Wołyniu stanowi doskonały wzór dla wszystkich chrześcijan. 
Misjonarz kochał dzieci, miał bardzo dobry kontakt z  młodzieżą, pomagał 
sierotom, ukrywał Żydów prześladowanych w  latach okupacji hitlerowskiej. 
W jednym z listów do rodziny napisał: „(…) On (Bóg) nie patrzy na wielkość 
czynów, ale na naszą dobrą wolę, na nasze serca, na intencję.”. Oblat jest do-
skonałym autorytetem dla młodzieży, która może czerpać wspaniałą inspira-
cję z  krzewionych przez niego wartości takich jak: wyznaczanie szczytnych 
celów i wytrwałość w dążeniu do ich realizacji, dobroć, miłość do bliźniego 
i traktowanie wszystkich ludzi jednakowo bez względu na ich narodowość oraz 
wyznanie, ofiarowanie pomocy potrzebującym (dostarczanie leków i mikstur 
przyrządzanych własnoręcznie z ziół zebranych na okopowskich łąkach), oka-
zywanie współczucia biednym i chorym, ofiarność jako skłonność do najwięk-
szych poświęceń, umiłowanie modlitwy, a także wielbienie Boga oraz Najświęt-
szego Sakramentu, w obronie którego oddał życie. Oblat zginął śmiercią mę-
czeńską z rąk nacjonalistów ukraińskich 6 grudnia 1943r. Instytut Pamięci Mę-
czenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował go 
medalem oraz dyplomem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za ratowanie 
życia Żydom w czasie wojny. Męczennik został odznaczony również Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był on patronem radzionkowskie-
go gimnazjum w latach 1999-2018.

Niedawno oblat otrzymał miano „patrona na czas pandemii” na Ukrainie, 
ponieważ z wielkim poświęceniem niósł pomoc chorym i umierającym w cza-
sie epidemii czerwonki i tyfusu, która miała miejsce w 1942 roku.. Niezwykła 
historia życia Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI inspiruje reżyserów 
filmowych. W 2017 roku na zlecenie Urzędu Miasta Radzionkowa powstał film 
dokumentalny pt. „Z Radzionkowa na ołtarze” w reżyserii Kamila Niesłone-
go i Macieja Marmoli. Misjonarz został również jednym z bohaterów filmu pt. 
„Wierzyć”, którego premiera planowana jest na 2021r. Film oparty na scenariu-
szu o. Pawła Wyszkowskiego OMI podejmuje tematykę prześladowań za wiarę 
na Ukrainie. Generalnym producentem jest katolicka telewizja „EWTN Ukra-
ina” na czele z jej dyrektorem o. Aleksandrem Zielińskim OMI.

Konkurs został zainaugurowany z okazji stulecia obecności w Polsce Zgro-
madzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a jego oficjalnym organi-
zatorem jest Szkoła Podstawowa nr1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie.

– Jestem bardzo wdzięczna Burmistrzowi Miasta Radzionkowa drowi Gabrie-
lowi Toborowi oraz Prowincjałowi Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej o. prof. UAM drowi hab. Pawłowi Zającowi OMI za owocną współ-
pracę przy organizacji tego wydarzenia. Dziękuję Superiorowi o. drowi Pawłowi 
Wyszkowskiemu OMI oraz delegaturze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
na Ukrainie i w Rosji za objęcie patronatu duchowego nad konkursem. Niezwykle 

ważne jest dla mnie również to, że na moje zaproszenie odpowiedział o. Andrzej 
Madej OMI – oblat, poeta oraz przełożony misji „sui iuris” w Turkmenistanie. 
Przyjął on tytuł Honorowego Członka Jury pełniącego funkcję przewodniczącego 
– zauważa sekretarz i koordynator konkursu Maria Kielar-Czapla.

Oprócz portalu Kresy24pl patroni medialni konkursu to portal oblaci.pl, 
„Adalbertus” – czasopismo Parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie (parafia.
radzionkow.pl), miesięcznik „Głos Radzionkowski” (rtsk.pl), „Kurier Radzion-
kowski” (radzionkow.pl), Miesięcznik Nauczycieli i  Wychowawców Katolic-
kich „Wychowawca” (wychowawca.pl), dwumiesięcznik „Któż jak Bóg” oraz 
kwartalnik „The Angels” (kjb24.pl), Radio Jasna Góra (radiojasnagora.pl), Ty-
godnik Regionalny „Echo Katolickie” (echokatolickie.pl), Telewizja TVS (tvs.
pl),, a także dwa czasopisma wydawane we Lwowie: dwutygodnik „Kurier Gali-
cyjski” (kuriergalicyjski.com) oraz miesięcznik „Polak Mały” (kuriergalicyjski.
com/polak-maly).

– Cieszy mnie fakt, że kolejne stacje radiowe, czasopisma oraz portale in-
ternetowe odpowiadają na moje wiadomości i wyrażają zainteresowanie wy-
darzeniem, którego ideą jest kształtowanie wrażliwości artystycznej u  dzieci 
i młodzieży oraz pielęgnowanie pamięci o Słudze Bożym o. Ludwiku Wrodar-
czyku OMI poprzez czerpanie inspiracji z jego szlachetnej postawy, miłości do 
bliźniego, a także głębokiego zawierzenia Bogu i Maryi Niepokalanej. Bardzo 
dziękuję naszym Patronom medialnym za wsparcie oraz wiarę w  ten wyjąt-
kowy projekt – mówi pomysłodawczyni konkursu Dagmara Nawratek, która 
zadbała o oprawę medialną wydarzenia.

Każda osoba biorąca udział w  konkursie może nadesłać od jednego do 
trzech wierszy własnego autorstwa, które nie były nigdzie publikowane (zarów-
no w prasie, jak i w Internecie) ani nagradzane. Utwory powinny być opatrzo-
ne słownym godłem czyli pseudonimem autora oraz odpowiednią kategorią 
wiekową: kategorią A (osoby w wieku od 9. do 14. roku życia) lub kategorią 
B (osoby w wieku od 15. do 19. roku życia). Ponadto osoby mieszkające na 
terenie archidiecezji katowickiej powinny dodatkowo opatrzyć wiersze hasłem: 
„archidiecezja katowicka”. Wiersze uczestników pochodzących spoza archidie-
cezji katowickiej (czyli mieszkających na terenie Polski poza archidiecezją kato-
wicką oraz mieszkających poza granicami Polski) należy opatrzyć hasłem: „kat. 
ogólnopolska”. Do zgłoszenia należy dołączyć dane autora oraz oświadczenie, 
którego treść znajduje się w regulaminie: https://ogolnopolskikonkurspoetycki.
blogspot.com/p/regulamin.html. Zgłoszenia należy przesyłać do 25.10.2020r. 
na adres: ogolnopolskikonkurspoetycki@gmail.com. Osoby pochodzące spo-
za archidiecezji katowickiej nie są zobowiązane do osobistego odbioru nagród 
i wyróżnień. Jeżeli laureat konkursu nagrodzony w grupie „kat. ogólnopolska” 
nie będzie mógł odebrać nagrody osobiście lub poprzez osobę upoważnioną, 
organizator prześle nagrodę pocztą na adres podany przez uczestnika.

Wszystkie osoby zainteresowane konkursem zachęcamy do lektury blo-
ga https://ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com, który wciąż się rozwija 
i obfituje w wiele inspirujących wpisów. Można tutaj znaleźć interesujące arty-
kuły na temat Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI, które pisze Maria 
Kielar-Czapla – autorka osiemnastu scenariuszy teatralnych na temat życia ob-
lata oraz książki pt. „Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy”. Zachę-
camy również do lektury ciekawych wywiadów z patronami oraz organizatora-
mi konkursu, które przeprowadza Dagmara Nawratek – dziennikarka i poetka.

  https://kresy24.pl/nasz-patronat-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-
slugi-bozego-o-ludwika-wrodarczyka-omi/

dzionkowie wzdłuż ulicy Knosały i  Radzionkowskiej w  Bobrownikach 
do ulicy Karola, lokalizacja: Radzionków, koszt szacunkowy: brak oraz 
„Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Radzionkowie, lokalizacja: 
Przedszkole nr 2 w Radzionkowie, koszt szacunkowy: 50 909,90 zł”.

xxx
W tym roku Rada Powiatu Tarnogórskiego przyjęła zasady i procedury, 

które będą obowiązywały w kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego. 
Najkorzystniejszą zmianą w odniesieniu do poprzednich edycji budże-

tu jest to, że propozycję projektu będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec 
Powiatu oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu. Co 
więcej każdy mieszkaniec Powiatu będzie mógł wziąć udział w głosowaniu 
społecznym!

Autorom projektów, którzy nie zostali zakwalifikowani do głosowania 
będzie przysługiwało złożenie zażalenia na wynik oceny, które zostanie po-
nownie rozpatrzone przez komisję opiniującą projekty. 

Red.

Przeczytane u innych 
On (Bóg) nie patrzy na wielkość 
czynów, ale na naszą dobrą wolę, 
na nasze serca, na intencję.”
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"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   

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 

TU OTRZYMASZ 
„GŁOS RADZIONKOWSKI”

BTW
BIURO RACHUNKOWE
- rozliczenia roczne
- rozliczenia roczne dochodów zagranicznych dla polskich urzędów 
- prowadzenie:

• książki przychodów i rozchodów
• ewidencja ryczałtu
• deklaracje VAT
• deklaracje ZUS

oraz wszystkie deklaracje dla urzędu skarbowego

Biuro z wieloletnią tradycją
Radzionków

ul.Studzienna 1   I piętro
godz. 900 – 1500

668 528 840  biurobtw@wp.pl
Nie dym...

INFO DLA NIEKALORYCZNYCH
Zakończenie lata z Food Truckami to idealna okazja, 
by coś zjeść, jedzenie z 4 stron świata niekoniecznie 
niekalorycznie – z wozów na 4 kołach! 
Centrum Handlowe Cydr
28.08 – 15.00-22.00
29.08 – 12.00-22.00
30.08 – 12.00-21.00
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Kopalnia powstała w  latach 1871–1874 
założona przez Karola Hugona Henckla von 
Donnersmarcka. Prace rozpoczęto od głę-
bienia szybu Laura 14 sierpnia 1871 roku. 
Początkowo obejmowała trzy poziomy: 140, 
180 i 200 metrów. W 1879 roku zakończono 
budowę drugiego szybu nazwanego „Hugo”. 
Pracowało tam wtedy 600 osób. Wydobycie 
węgla na przestrzeni lat wahało się od 292 
tysięcy ton w 1895 roku do 843 tysięcy ton 
w 1913 roku – wtedy już zatrudnienie prze-
kraczało 2050 osób. Głównym odbiorcą wę-
gla była pobliska huta cynku Łazarz…

xxx
W  sierpniu, 149 lat temu, rozpoczęła 

swoją działalność Kopalnia „Radzion-
ków”. Za rok obchodzić więc będzie ju-
bileusz 150-lecia. Zamierzamy w  „Głosie 
Radzionkowskim” prezentować informa-
cje historyczne o kopalni. Zapraszamy do 
współpracy w redagowaniu gazety w tym 
zakresie, prosimy o kontakt, o dane, fotki, 
wspomnienia; nie zapominajmy o  naszej 
przeszłości, ona to bowiem buduje wciąż 
naszą tożsamość…

Paweł Bomba

„Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pla-
nuje znacznie zwiększyć wysokość i  krąg podmiotów płacących 
tzw. opłatę za usługi wodne, związaną z utratą naturalnej retencji, 
potocznie nazywaną podatkiem od deszczu” – pisze „Puls Bizne-
su”. Gazeta przypomina, że obecnie płacą ją głównie właściciele 
nieruchomości o powierzchni co najmniej 3,5 tys. mkw., zabudo-
wanych minimum w 70 proc. Po zmianach liczba objętych nią nie-
ruchomości wzrośnie 20-krotnie.

Według nowych przepisów opłata ta obejmie  właścicieli nie-
ruchomości  mających powierzchnię najmniej 600 mkw., jeśli są 
w  połowie zabudowane. W  ocenie skutków regulacji zapisano, 

że koszty mogą wynieść średnio 1350 zł na gospodarstwo domowe.
Przepisy zakładają również 20-krotny wzrost liczby nierucho-

mości objętych retencyjną daniną.
Obecnie muszą ją płacić właściciele 6,9 tys. działek. Opłata za 

utraconą retencję, która wpływa do Wód Polskich, sięga obecnie 6,24 
mln zł, a do samorządów niespełna 700 tys. zł rocznie. Zwiększenie 
kręgu parapodatników oraz podwyższenie stawek przyniesie benefi-
cjentom 180 mln zł rocznie, które wykorzystają na inwestycje łago-
dzące skutki suszy i przeciwdziałanie podtopieniom. Do Wód Pol-
skich wpłynie z tej kwoty 135 mln zł

Z okazji urodzin

Panu Gustawowi Jochlikowi,
pierwszemu burmistrzowi odrodzonego 

Radzionkowa
Życzymy:

zdrowia, spokoju ducha, hardości ciała, 
giętkości umysłu 

– zachowuje to Pan i niech tak trwa…

Paweł Bomba i członkowie RTSK

PODATEK OD DESZCZU
Liczba nieruchomości objętych tzw. podatkiem od deszczu, ma się zwiększyć 20-krotnie. Pienią-
dze sfinansują inwestycje retencyjne w Polsce.

KOPALNIA „RADZIONKÓW”
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W  piątym tegorocznym numerze „GR” napisaliśmy: Jeszcze 
jedna sprawa, może nie ogarniam tego ciasnym umysłem, nie je-
stem także ani epidemiologiem, wirusologiem, medykiem, ani po-
litykiem, ani filozofem; mówię o  pewnym dla mnie paradoksie. 
Nadciągnęła pandemia, chorujemy, obawiamy się, chorujemy nie 
tylko przecież na koronawirusa. I co się dzieje? A to, że w pierw-
szej kolejności zamyka się szpitale i przychodnie. Nie pojmuję tego. 
A czemu służba zdrowia, dobrze, opieka zdrowotna służy nie temu, 
co ma w nazwie? Czy gdyby nawiedziła nas fala katastroficznych 
ulew wycofano by ze sprzedaży parasole? Gdyby najechali nas Hu-
nowie, to nasze wojsko zamknęlibyśmy w  koszarach, bo mogłoby 
polec na polu walki? Oczywiście trywializuję; ktoś powie – ogień 
zwalcza się ogniem, ale czy wodę – wodą… Staram się rozumieć, iż 
w ten sposób chciano uchronić personel medyczny przed zachorowa-
niem, bo wtedy już nie byłoby żadnej fachowej pomocy, ocalić i tak 
niedoskonały system ochrony zdrowia. Może to i słuszne, ale trwa to 
bardzo długo; 18 maja wszystkie okoliczne szpitale nadal wyglądają 
jak oblężone twierdze, a lekarze, jak kosmici, przychodnie udzielają 
teleporad. To nie jest ich wina! Nie przyłączamy się do antylekar-
skiego hejtu! Tylko pytamy… 

Nic się do tej pory nie zmieniło oprócz ministra zdrowia. 
xxx

Czas mija wynika jednak, iż niewiele myliliśmy się wstecznie, 
w zwróceniu uwagi na paradoks, iż skoro jesteśmy zagrożeni, skoro 
możemy być chorzy, skoro chorujemy na swoje choroby, to porad-
nie, szpitale i inne placówki służby zdrowia nie powinny się przed 
nami zamykać! Prezes sadu naczelnej izby lekarskiej powiedział 
w mediach: Koleżanki i  koledzy – nie bójmy się pacjentów, przyj-
mujmy ich, nie wszystko można uleczyć telekonferencyjnie…

A jak to jest u nas w Rad – Medzie? Wygląda na to, iż personel 
sobie nieźle radzi. Lekarze pracują, na podstawie rozmów tele-
fonicznych typują konieczność wizyty bezpośredniej, co dzieje 
się w  specjalnie przygotowanym pomieszczeniu izolacyjnym. 
Po każdej wizycie miejsce to jest dezynfekowane. Istnieje lista 
oczekujących pacjentów na wizyty, recepty wydawane są albo 
drogą elektroniczną, albo okno rejestracji przychodni, L-4, jeśli 
zachodzi potrzeba także są wydawane. Do naszego stomatologa 
wchodzi się bocznym wejściem

Mała kolejka, kilka osób do przychodni, bez nerwowości, ot 
zaczynamy się przyzwyczajać… Zadzwoniliśmy, przepraszamy 
za moment niepotrzebnej straty czasu, po 6 sekundach otrzy-
maliśmy zgłoszenie, inaczej niż w innych… 

xxx
„Szpitale nie mogą zabraniać porodów rodzinnych, a  przy-

chodnie utrudniać osobistych w  nich wizyt pacjentów. Powinny 
ich wpuszczać przy zachowaniu środków ostrożności. Z korona-
wirusem trzeba nauczyć się żyć” – mówi Bartłomiej Chmielowiec, 
rzecznik praw pacjenta. Przyznaje jednocześnie, że po epidemii 
wiele nowych zasad może pozostać na stałe.

Teraz to ograniczenie prawa pacjenta powinno być jednakże 
proporcjonalne do stopnia zagrożenia epidemiologicznego. To 
może się oczywiście zmienić, o ile stan epidemii będzie zmierzał 
w złym kierunku, jednak musimy nauczyć się żyć z koronawiru-

sem – tak jak z innymi chorobami zakaźnymi. Jednymi z najczę-
ściej pojawiających skarg od pacjentów spływających do rzecz-
nika na przychodnie i  szpitale w  czasie epidemii są zamknięte 
drzwi przychodni. Lekarze jednak wskazują, że nic już nie będzie 
takie jak przed epidemią. Gdzie leży granica między dostępno-
ścią lekarza dla pacjenta a bezpieczeństwem pracowników przy-
chodni? W czym tkwią obecnie problemy pacjentów z dostępno-
ścią do lekarzy?

Część placówek medycznych nie przewidywała wizyt osobi-
stych, a jednym z największych problemów pozostawało dodzwo-
nienie się do przychodni. Te problemy dalej występują, jednak na 
dużo mniejszą skalę. Niektóre placówki się otwierają, ale pacjen-
ci nadal mają ten problem. Na pewno potrzebna jest każdorazo-
wa ocena rzeczywistej potrzeby osobistego kontaktu z  lekarzem, 
uwzględniająca dobro pacjenta i staranność udzielania świadczeń.

Czy telemedycyna to postęp i powinna być tak szeroko stosowa-
na jak chcieliby lekarze?

Z pewnością jest to ogromny postęp, który wymusiła epidemia, 
bo wcześniej telemedycyna stała w miejscu. Teleporada jest sukce-
sem. Tak samo jak e-recepty, które doskonale funkcjonują, a wcze-
śniej, przed epidemią były wątpliwości czy np. lekarze starszego 
pokolenia będą w stanie przestawić się na e-recepty. Na szczęście, 
nie sprawdziły się.

Niemniej jednak, teleporada nie sprawdzi się zawsze. Trzeba ją 
stosować rozważnie. 

Teraz bierzemy pod uwagę możliwość wystąpienia drugiej fali 
epidemii. Musimy być na to przygotowani. Najważniejsze będzie 
w tym czasie to, aby umożliwić zapis na wizytę osobistą – jeśli jest 
to niezbędne, rejestrację pacjenta przez telefon. Niemniej jednak 
nie każdy pacjent musi mieć telefon i  jedyne co może zrobić to 
zapisać się osobiście. Dlatego przychodnie nie mogą być cały dzień 
zamknięte. Pacjent powinien móc wejść w rękawiczkach, masecz-
ce, po dezynfekcji rąk. Wszystko zależy od charakteru schorzenia. 
W  niektórych przypadkach już w  trakcie rozmowy telefonicznej 
można ocenić, że pacjent na pewno będzie potrzebował osobistej 
wizyty. Nie da się wszak zwichniętej ręki zbadać zdalnie ani udzie-
lić pomocy okulistycznej. Jeszcze nie funkcjonują u nas urządzenia 
pozwalające na takie badania zdalne i  przesyłanie danych. Pod-
sumowując, jeśli to możliwe i potrzebne, to pacjent powinien być 
przyjęty osobiście. Zachowując środki ochrony osobistej. Tak samo 
musi postępować lekarz. Jednak znajmy miarę. COVID-19 nie jest 
pierwszą chorobą zakaźną, która z nami jest i nie może uzasadniać 
zamykania przychodni. Teleporada z nami jednak zostanie i wie-
lokrotnie znakomicie się sprawdza, np. przy ordynowaniu leków 
w  chorobach przewlekłych, jednak podkreślam że placówka nie 
może się całkowicie zamykać. Lekarze jednak mówią, ze telemedy-
cyna zracjonalizowała wizyty pacjentów w przychodniach. Podob-
no często przychodzili niepotrzebnie…

Wedle fachowców zarażeniem jest zagrożonych pond 9 mi-
lionów Polaków – wobec 36 milionów nas wszystkich, chrońmy 
słabszych, stosujmy się do zaleceń nawet gdyby okazało się to 
blagą. Warto jednak uwierzyć, by komuś darować życie… 

Za:www.prawo.pl, opr. AB 

SŁUŻBA ZDROWIA W PANDEMII, STAN 
NADZYWCZAJNY, U NAS JAKOŚ SOBIE 
RADZIMY, ALE TO NIE JEST ZDROWE…
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Dagmara Nawratek: Od wielu lat pielęgnuje Pani pamięć 
o Słudze Bożym o. Ludwiku Wrodarczyku OMI. Proszę opowie-
dzieć o procesie tworzenia książki na temat życia misjonarza.

Maria Kielar-Czapla: W  2005r. napisałam pracę magisterską 
pt.”Sylwetka duchowa Ojca Ludwika Wrodarczyka OMI (1907-
1943).”. Tworząc ją, czerpałam informacje z listów oblata. Stanowiły 
one dla mnie doskonałą inspirację. Były również wspaniałym do-
wodem wyznawanych przez niego wartości duchowych. Promoto-
rem mojej pracy magisterskiej został ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, 
który zaproponował, aby wydać ją w formie książki. Popularyzacja 
sylwetki duchowej oblata jest dla mnie bardzo ważna, więc starałam 
się osiągnąć ten cel. Książka została wydana przez Urząd Miasta Ra-
dzionkowa. Serdecznie dziękuję ówczesnemu burmistrzowi Gusta-
wowi Jochlikowi za wsparcie tego wyjątkowego projektu. Sprawuję 
funkcję red. nacz. czasopisma Parafii pw. św. Wojciecha w Radzion-
kowie „Adalbertus”. W 2016r. z mojej inicjatywy został wydany spe-
cjalny numer czasopisma, który był w całości poświęcony o. Ludwi-
kowi Wrodarczykowi OMI. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi 
Damianowi Wojtyczce za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. 

Pracowała Pani na planie filmu dokumentalnego Kamila 
Niesłonego i Macieja Marmoli pt. „Z Radzionkowa na ołtarze”, 
który opowiada o życiu i męczeńskiej śmierci o. Ludwika Wro-
darczyka OMI. Jak wspomina Pani to wydarzenie? Co było dla 
Pani największym wyzwaniem?

To była fenomenalna i jedyna w swoim rodzaju przygoda, któ-
rą miło wspominam. Pewnego dnia udałam się do Gimnazjum 
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka na spotkanie z  Maciejem Mar-
molą i  Kamilem Niesłonym. Miałam uczestniczyć w  nagraniach 
i po raz pierwszy w życiu wystąpić w filmie. Propozycję udziału 
w tym projekcie przyjęłam ze spokojem. Duch Święty udzielił mi 
już wsparcia w wielu podobnych sytuacjach, więc wiedziałam, że 
i  tym razem mogę liczyć na jego pomoc. Przez prawie dwie go-
dziny opowiadałam o  dzieciństwie, kapłańskiej posłudze i  mę-
czeńskiej śmierci o. Ludwika Wrodarczyka OMI, patrząc w oczy 
reżyserowi Maciejowi Marmoli. Kamil Niesłony obsługiwał ka-
merę. Najtrudniejszym zadaniem było dla mnie patrzenie przez 
dwie godziny w  jedno miejsce, ale dałam radę! Nie miałam pro-
blemu z opowiadaniem o życiu misjonarza, ponieważ pogłębianie 
wiedzy na ten temat jest moją pasją już od dawna. Tak wyglądało 
pierwsze nagranie. Wybrane zostały tylko najważniejsze fragmen-
ty mojej wypowiedzi, które pasowały do scenariusza. Jako człon-
kini obsady aktorskiej uczestniczyłam w  scenie przedstawiającej 
prymicyjną mszę świętą o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Wzięłam 
udział w procesji, która rozpoczęła się pod domem Wrodarczyków, 
a skończyła się w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie. Wy-
dawało mi się, że uformowanie procesji będzie trwało tylko chwilę, 
ale okazało się to trudniejsze, niż myślałam. Wyruszaliśmy spod 
domu rodzinnego oblata aż trzynaście razy! Ciągle coś stało nam 
na przeszkodzie. Problemem były mijające nas samochody oraz 
nadjeżdżający pociąg. Dużym wyzwaniem było równoczesne roz-
poczynanie pieśni. Pewna starsza pani ubrana w  śląski strój po-
wiedziała z  uśmiechem: „Mam już dosyć tego aktorstwa. Chyba 

pójdę do domu.”. Jednak wytrwała na planie filmowym aż do za-
kończenia wszystkich nagrań. Jej żartobliwe stwierdzenie uzmy-
słowiło nam wszystkim fakt, że wzięcie udziału w  tak ważnym 
projekcie to nie lada wyzwanie. Kiedy udało się nam uformować 
procesję, ruszyliśmy w kierunku kościoła z radosnymi sercami i ze 
śpiewem na ustach. Po chwili musieliśmy ponownie wykazać się 
cierpliwością po to, aby zrealizować kolejne sceny według zamy-

słu reżyserów. Podziwiałam dzieci oraz młodzież za wytrwałość, 
ponieważ nie słyszałam żadnego narzekania. Czuliśmy to, że Boża 
Opatrzność czuwa nad nami. Pojawił się pewien problem dotyczą-
cy zwyczaju niesienia w procesji poduszeczki prymicjanta, ale na 
szczęście został on szybko rozwiązany przez rodzinę oblata oraz 
życzliwych sąsiadów. Reżyserzy nie znali tego zwyczaju. Cieszę się, 
że mogłam im służyć swoją pomocą jako koordynatorka projektu. 
Po raz pierwszy w życiu miałam okazję wystąpić w śląskim stroju. 
Udało mi się go zdobyć w ostatniej chwili. Moja ciocia nosiła śląski 
strój aż do osiemdziesiątego piątego roku życia. W czasach swojej 
młodości wiele razy reprezentowała naszą parafię podczas uroczy-
stości kościelnych oraz pielgrzymek do Piekar Śląskich. Warto też 
wspomnieć o tym, że w filmie miał wystąpić o. Andrzej Maćków 
OMI – były wicepostulator procesu beatyfikacyjnego o. Ludwika 
Wrodarczyka OMI. Niestety, ciężka choroba uniemożliwiła mu 
udział w projekcie. Miałam okazję osobiście opowiedzieć mu o na-
graniach podczas odwiedzin w infirmerii znajdującej się w Domu 

Kobieta z pasją
- Ludzie z pasją są bezinteresowni, uskrzydleni, pełni energii i chęci do działania, darzący 
swoją małą ojczyznę wyjątkowymi uczuciami. Ja rozwijam swoje zainteresowania z nieukry-
wanym entuzjazmem po to, aby dołożyć chociaż maleńką cząstkę siebie do historii mojego 
ukochanego Radzionkowa – mgr Maria Kielar-Czapla opowiada o swoich książkach, pracy na 
planie filmowym oraz organizacji wernisażu w galerii sztuki.
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Zakonnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu, 
gdzie przebywał aż do śmierci. Opatrzność Boża sprawiła, że do 
Radzionkowa przyjechał o. dr Paweł Wyszkowski OMI sprawujący 
funkcję superiora Delegatury Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji. Wiedziałam, że superior 
interesuje się postacią o. Ludwika Wrodarczyka OMI, więc zapro-
ponowałam reżyserom, aby zaangażowali go do udziału w nagra-
niach. Ojciec Paweł Wyszkowski OMI dołożył wszelkich starań, 
aby rozpoczął się proces beatyfikacyjny męczennika. Wspaniałym 
uzupełnieniem filmu dokumentalnego była piękna, płynąca z serca 
wypowiedź superiora. Praca na planie filmowym dostarczyła mi 
wiele radości, a sprawowanie funkcji koordynatorki projektu oka-
zało się niezwykle ciekawym doświadczeniem. 

Była Pani kuratorką wystawy „Z  Radzionkowa na ołtarze”, 
która została zaprezentowana w Galerii „Mozaika” znajdującej 
się w  Centrum Kultury „Karolinka”. Jak wyglądała praca nad 
tworzeniem tej wyjątkowej ekspozycji nawiązującej tytułem do 
filmu Kamila Niesłonego i Macieja Marmoli?

Bardzo miło wspominam proces tworzenia tej wystawy. Kie-
dy Urząd Miasta Radzionkowa zaproponował mi współpracę, 
rozpoczęłam realizację projektu z  nieukrywaną radością. Ekspo-
zycję organizowałam przez niecałe dwa dni. Jestem wdzięczna 
za pomoc artystce Elżbiecie Kulej oraz uczniom Gimnazjum im. 
Ojca Ludwika Wrodarczyka. Elżbieta Kulej stworzyła dzieło pt. 
„Radzionkowska Pieta”, które wzbogaciło wystawę. Pomogła mi 
również przetransportować wszystkie eksponaty ze Śląskiej Izby 
Regionalnej znajdującej się w  gimnazjum do Centrum Kultury 
„Karolinka”. Pracowałyśmy nad tą ekspozycją od rana aż do go-
dziny 21.00. Następnego dnia musiałyśmy ją dokończyć. Przygoto-
wania pochłonęły nas całkowicie. Tak właśnie wygląda prawdziwa 
pasja, czyli całkowite poświęcenie się ważnej sprawie. Dzięki Bogu 
czas był dla nas łaskawy i udało się nam pokonać wszystkie trud-
ności, które napotkałyśmy na swojej drodze. Podczas tworzenia 
wystawy uzyskałyśmy pomoc od pań z  Referatu Promocji Mia-
sta i Aktywności Społecznej: Agaty Motyl oraz Agnieszki Hanus. 
Niezbędnego wsparcia udzieliła nam moja była uczennica Justyny 
Konik, która obecnie jest dyrektorką Centrum Kultury „Karolin-
ka” w Radzionkowie. Pomogło nam wiele osób m.in.: Natalia Kaw-
ka-Bień, Katarzyna Biadasiewicz, Dawid Tomczyk oraz Barbara 
Wolko. Mogliśmy również liczyć na pomoc dwóch pracowników 
działu technicznego: Wojtka i Henryka. Większość wspierających 
nas osób stanowili absolwenci gimnazjum. Wraz z  nauczycielką 
Weroniką Sitarz dokonałyśmy ostatnich poprawek. Wspólnymi si-
łami osiągnęłyśmy zamierzony cel. Wyczekiwany przez wszystkich 
wernisaż poprzedziły dwa wydarzenia: msza święta w intencji be-
atyfikacji Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI oraz projek-
cja filmu dokumentalnego pt. „Z Radzionkowa na ołtarze”. Kiedy 
w Centrum Kultury „Karolinka” odbywała się projekcja filmu, o. 
Andrzej Maćkow już nie żył. Poświęciłam mu fragment wystawy. 
W  wyznaczonym przeze mnie miejscu znalazło się jego zdjęcie. 
Złożyłam przy nim świeże róże. 

Jest Pani autorką książki pt. „Radzionkowskie Rody”. Opisała 
w niej Pani m.in. historię rodziny o. Ludwika Wrodarczyka OMI. 
Jak zrodził się pomysł na stworzenie zbioru artykułów obrazujących 
życie obecnych mieszkańców Radzionkowa oraz ich przodków? 

To był pomysł członków Radzionkowskiego Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego oraz redakcji miesięcznika „Głos Radzion-
kowski”. Dzięki niemu mogłam rozwijać swoją kolejną pasję, 
którą jest pisanie artykułów. W miesięczniku opublikowano apel 
do radzionkowskich rodzin z prośbą, aby zgłosiły się do redakcji 
i opowiedziały o swoich przodkach. Niestety, nie wywołał on żad-
nego odzewu. Mieszkam w Radzionkowie od urodzenia i pracuję 
w tutejszej szkole, dzięki czemu znam wielu ludzi. Zaproponowa-
łam więc, że sama się tym zajmę. Moim zadaniem było opraco-
wanie cyklu obszernych tekstów na temat tutejszych rodzin. Ko-

lejne artykuły były publikowane na łamach miesięcznika „Głos 
Radzionkowski” w ciągu czterech lat. Każdy z nich stanowił sagę 
wybranego rodu. W 2014r. Radzionkowskie Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne wydało moją książkę pt.„Radzionkowskie Rody”, 
w której zebrałam wszystkie swoje teksty. Praca nad tym projektem 
sprawiła mi niesamowitą satysfakcję. Spotkałam się z dwudziesto-
ma dziewięcioma rodzinami i poznałam losy ich przodków. 

Co stanowi o wyjątkowości Radzionkowa?
Wyjątkowość Radzionkowa tworzą wspaniali ludzie, którzy są 

oddani swemu miastu. Była wicedyrektor gimnazjum Weronika 
Sitarz mówiła o  nich: „To są ludzie ambitni, wspierający innych, 
chcący zawsze zrobić coś lepiej.”. Nie bez powodu Radzionków zy-
skał miano „miasta ludzi z pasją”. 

Herodot stwierdził: „Całe nasze życie to działanie i pasja. Uni-
kając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzyku-
jemy, że w ogóle nie zaznamy życia.”. Czym jest dla Pani pasja?

Pasja zawsze wypływa z  wnętrza człowieka. Ludzie z  pasją są 
bezinteresowni, uskrzydleni, pełni energii i  chęci do działania, 
darzący swoją małą ojczyznę wyjątkowymi uczuciami takimi jak: 
patriotyzm, przywiązanie do tradycji oraz wiary praojców, a także 
miłość do miejsca, w którym się żyje i dorasta. Miłość to pragnie-
nie dobra dla drugiej osoby, a w tym wypadku – pragnienie dobra 
dla miasta i  podejmowanie odpowiedniego działania. Rozwijam 
swoje zainteresowania z  nieukrywanym entuzjazmem po to, aby 
dołożyć chociaż maleńką cząstkę siebie do historii mojego ukocha-
nego Radzionkowa. Chciałabym również pozostawić coś po sobie. 
Oto moje filozoficzne rozważania na temat ludzkich pasji… 

Za swoją działalność została Pani uhonorowana licznymi na-
grodami: Nagrodą Honorową II stopnia „Crux Adalberti”, trzema 
Nagrodami Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodar-
czyka, a także Nagrodą Przewodniczącego Rady Miasta Radzion-
kowa za propagowanie wzorców etycznych wśród młodzieży gim-
nazjalnej oraz za duże zaangażowanie w  popularyzację historii 
i  tradycji miasta Radzionkowa (2006r.). Czy powyższe nagrody 
mobilizują Panią do tworzenia kolejnych ciekawych projektów?

Te nagrody są dla mnie bardzo cenne. Bardzo dziękuję osobom, 
które mi je przyznały. Pragnę jednak zaznaczyć, że nie pracowałam 
wyłącznie dla tych nagród. Śmiem stwierdzić, że wyzwalały one we 
mnie nową energię, dzięki której z entuzjazmem tworzyłam kolej-
ne projekty. Zrealizowałam już wiele swoich pomysłów. Mam jesz-
cze kilka marzeń, które zostaną urzeczywistnione, jeżeli tylko Bóg 
mi na to pozwoli. Czy jestem osobą zasłużoną dla miasta? Trudno 
jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Spotkani przypadkowo ludzie 
często dziękują mi za to, co robię. W takich chwilach jest mi bardzo 
miło. Wiem, że to wszystko ma sens. Moją pasją jest propagowa-
nie wartości duchowych o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Misjonarz 
jest dla mnie prawdziwą inspiracją. Z wielkim zainteresowaniem 
poznawałam historię jego życia, gromadziłam pamiątki po nim, 
a następnie opisywałam jego losy. Ta pasja zrodziła się z powinno-
ści krzewienia wartości chrześcijańskich, która na mnie spoczywa. 
Jestem bowiem nauczycielką religii katolickiej. Uczyłam młodzież 
w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka od początku jego 
istnienia aż do wygaśnięcia na skutek reformy edukacji. Mimo 
tego, że gimnazjum już nie istnieje, przede mną wciąż pojawiają 
się nowe wyzwania. Cieszę się, że mogę nadal rozwijać swoją pasję.

Rozmawiała: Dagmara Nawratek / www.ogolnopolskikon-
kurspoetycki.blogspot.com

MARIA KIELAR-CZAPLA JEST SEKRETARZEM I  KOOR-
DYNATOREM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYC-
KIEGO IM. SŁUGI BOŻEGO O. LUDWIKA WRODARCZYKA 
OMI POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA 
MIASTA RADZIONKOWA ORAZ PROWINCJAŁA ZGROMA-
DZENIA MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ 
W POLSCE. 
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- Na początek słowo o panu, czym pan się zaj-
muje zawodowo, jakie są pańskie związki z Ru-
chem Radzionków oprócz rodzinnych, wiado-
mo, pański ojciec był kiedyś także prezesem 
naszego klubu… 
Prowadzę działalność gospodarczą. Kibicem 
Ruchu Radzionków jestem od najmłodszych 
lat. Z  czasem w  miarę możliwości zacząłem 
wspierać klub finansowo, zawsze starałem się 
być blisko klubu.

- Panie prezesie, dwa miesiące prezesowania, 
proszę powiedzieć – w  jakim stanie rzeczy 
przejął pan stery w klubie? W trakcie uroczy-
stości związanej ze 100-leciem Ruchu wyda-
wałoby by się ze słów ówczesnego prezesa, iż 
wszystko jest dobrze, no może za wyjątkiem 
„zagranicznej” siedziby… My jednak od dawna mieliśmy wrażenie 
graniczące z  pewnością, iż relacje między samorządem a  klubem 
dalekie były od doskonałości. Brak „chemii” między burmistrzem 
a prezesem? Jak dziś układają się te stosunki? Siedziba Ruchu wra-
ca do Radzionkowa? Z pańskich wypowiedzi wynika, iż chcecie za-
rabiać na siebie. Już jedno zlecenie na rzecz miasta wykonaliście. 
Mówi się o tym, że będziecie dysponować całością zysków z targo-
wiska nie dzieląc go z miastem. Wygląda na to, iż to nowa epoka 
w związkach z miastem…
Klub zastałem w  średniej kondycji zarówno tej finansowej jak 
i relacjami na linii miasto klub.Staramy się to wszystko naprawić 
i w mojej ocenie idzie to w dobrym kierunku. W okresie pande-
mii pomoc miasta okazała się nie oceniona. Za co bardzo dziękuję 
panu Burmistrzowi. Pomoc ta trwa nadal bo tak jak Pan wspomniał 
wykonaliśmy już usługę dezynfekcji lokali wyborczych. W zeszłym 
tygodniu wykonywaliśmy zlecenie dla Przedsiębiorstwa gospo-
darki komunalnej w  Radzionkowie polegające na koszeniu traw 
wzdłuż nowej obwodnicy Radzionkowa. Zyskami z targowiska na-
dal dzielimy się z miastem jednak prawda jest taka że targowisko 
dla klubu stanowi lwią cześć budżetu. Jeśli chodzi o siedzibę tak 
przenosimy się do Radzionkowa obecnie klub będzie mieścił się 
w dawnej remizie czyli na ulicy św. Wojciecha 15. Jednak docelowo 
będziemy starać się wyremontować budynek który przekazało nam 
miasto na ulicy Sadowej. Jest to obiekt po wymiennikowi ciepła, 
gdzie w planie mamy stworzyć siedzibę klubu ale i nie tylko. My-
ślimy o  tym by również w  tym miejscu mieściła się siłownia dla 
zawodników jak i dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz UKS. 
Miejsca jest tam naprawdę dużo. Plany wielkie czas pokaże czy 
wszystko uda się zrealizować.

- Jak pan ocenia klimat w klubie, jest wiara w sukcesy i wiara w sta-
bilizację?
Klimat w klubie oceniam bardzo dobrze zawodnicy robią swoje, 
ciężko trenują i  są żądni sukcesu. Myślę że powoli każdy wierzy 
że stabilizacja jest możliwa nawet w tak ciężkim czasie jaki teraz 
mamy.

- Sprawy sportowe, nowy trener, nowi zawodnicy, wielu młodych 
piłkarzy w kadrze drużyny. IV liga to nadal jednak szczyt organiza-
cyjnych i sportowych możliwości Ruchu?.. Na razie niespecjalnie się 
naszym wiedzie… 
Za nami już 3 mecze dwa z nich rzeczywiście nie wróżyły najlepiej 
jednak należy pamiętać że to były drużyny z  pierwszych miejsc 
tabeli w  poprzednim sezonie… Na szczęście trzeci mecz, ten 
u nas udało się wygrać i podnieść morale drużyny. Nowy trener 
jest bardzo oddany Ruchowi i myślę że przyniósł drużynie świeże 
spojrzenie i wiarę że może się wszystko udać. IV liga to na pewno 
nie szczyt. Tak jak mówiłem wcześniej w tym sezonie widzę ruch 
w pierwszej piątce tabeli ograjmy się zbudujmy solidny fundament 
a potem zaatakujmy wyżej. 

- A jakie ambicje?
Ruch Radzionków to mały klub z wielkim sercem moją ambicją 
i celem jest doprowadzić do tego byśmy zagościli w trzeciej lidze na 
dłużej i na pewno nie na ostatnich miejscach tabeli.

- Stadion, sprawa stara jak świat; oczywiście dziś pewnie trudniej się 
o tym myśli, po co stadion, skoro tylko garstka kibiców może mecze 
oglądać. Ale wirus odejdzie, problem pozostanie. A może nie, może 
obecny obiekt w zupełności wystarczy?
Jeśli chodzi o obiekt to jesteśmy zadowoleni z tego co mamy praw-
da taka że na miarę czwartej ligi mamy bardzo wysokie standardy. 
Może kiedyś uda wybudować się mały kameralny stadion.

- Czego można panu życzyć jako prezesowi Ruchu Radzionków, cza-
sy niełatwe, także dla sportu… 
 
Czego życzyć? – przede wszystkim zdrowia i sił bo to najważniej-
sze, jeśli chodzi o część sportową – to wyników…

- Niech więc życzenia się spełnią. Dziękuje za rozmowę. 
GB 

Rozmawiamy z nowym prezesem Ruchu Radzionków Witoldem Wieczorkiem

O MAŁYM KLUBIE 
Z WIELKIM SERCEM…
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NASZ AMBASADOR
Mateusz Lipp – dwukrotny Mistrz Śląska z  UKS „Ruch” Ra-

dzionków (2016, 2017), młodzieżowy reprezentant Polski – pod-
pisał kontrakt z  Schalke 04 Gelsenkirchen. Środkowy obrońca 
związał się umową do 30 czerwca 2023. Warto nadmienić, że były 
podopieczny trenerów Sobali i Paździora, wcześniej przebywał na 
testach w Anglii: jego umiejętności sprawdzano w Arsenalu Lon-
dyn i Manchesterze United.

Powodzenia, jesteśmy pełni wiary, że ci się powiedzie!

Po raz pierwszy w  2020 roku, na boisku w  Radzionkowie ro-
zegrano mecz ligowy. W  związku z  ograniczeniami związanymi 
z  pandemią, które pozwalają nam przyjąć jedynie  250 osób na 
obiekt, i  wyprzedaniem się całkowitej liczby karnetów, jedynym 
dokumentem uprawniającym do wejścia na trybuny jest karnet 
(kasa biletowa będzie nieczynna).

Zbliżając się do wejścia na teren obiektu prosimy o zasłanianie 
ust i  nosa oraz utrzymywanie półtorametrowej odległości od in-
nych osób, a tuż po wejściu o dezynfekcję rąk.

Przy wejściu na obiekt będzie obowiązek wpisania się na listę 
uczestników (należy podać imię i nazwisko oraz numer kontakto-
wy telefonu).

Okrycie twarzy ściągamy dopiero po zajęciu miejsca siedzącego. 
Zakładamy je z powrotem każdorazowo po poruszaniu się po tere-
nie trybun i przy wychodzeniu z obiektu.

Prosimy o  zajmowanie co drugiego krzesełka naprzemiennie 
w  rzędach (obowiązek ten nie dotyczy widza, który uczestniczy 
w  wydarzeniu z  dzieckiem poniżej 13 roku życia; widza, który 
uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która 
ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 
a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących).

Wygraliśmy ten mecz ze Śląskiem Świętochłowice – 1:0. 
4 kolejka IV ligi śląskiej (grupa I), 14 sierpnia 2020, godz. 19:19
Ruch – Śląsk Świętochłowice 1:0 (1:0)
1:0 – Szromek  39 min.. Ruch: Stambuła – Jaworek, Harma-

ta, Banaś, Ćwielong, Wnuk, Trzcionka (89. Zalewski), Siwy (59. 
Pietrycha), Kopeć, Boudguiga (70. Piecuch), Szromek (83. Woj-
syk). Trener: Dziewulski.

Mecz 
– zwycięski 
i przestrogi

1. Znicz Kłobuck 3 7
 2. Raków II Częstoc... 3 7
 3. Szczakowianka Ja... 3 7
 4. Unia Kosztowy 3 6
 5. Przemsza Siewier... 3 5
 6. Unia Dąbrowa Gór... 4 5
 7. Warta Zawiercie 2 4
 8. Szombierki Bytom... 3 4
 9. Polonia Łaziska... 2 3
 10. Ruch Radzionków 3 3
 11. Gwarek Ornontowice 3 2
 12. AKS Mikołów 4 2
 13. MKS Myszków 1 1
 14. Sarmacja Będzin 2 1
 15. Śląsk Świętochło... 2 1
 16. RKS Grodziec 2 1
 17. Drama Zbrosławice 3 1
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REPERTUAR 
BCKINO SIERPIEŃ 2020

28.08 – 03.09.2020, godz. 19.00 – „Zieja” – dramat biogra-
ficzny, Polska, 2020; reż.:Robert Gliński; obsada:Andrzej Seweryn, 
Zbigniew Zamachowski, Sonia Bohosiewicz; czas trwania: 112 
min. (TVP – Kinoplex). Lata 70-te. Major SB chce „kupić” naiw-
nego księdza Zieję i zrobić z niego agenta, który skompromituje 
opozycję. Przesłuchania księdza stają się naturalnym pretekstem 
do wędrówki przez historię Polski wieku dwudziestego – od wojny 
bolszewickiej 1920 roku, przez II wojnę światową, aż do czasów 
współczesnych.

28.08 – 03.09.2020, godz. 18.30 – „Sami bez mamy”– Kome-
dia, Włochy, 2019; reż.: Alessandro Genovesi; obsada: Fabio De 
Luigi, Valentina Lodovini; czas trwania: 112 min. (Sonovision – 
Kinoplex). Gdy zmęczona obowiązkami rodzinnymi Julia wybiera 
się na wakacje, Carlo musi przejąć obowiązki domowe. A trójka 
dzieci wcale nie zamierza mu tego ułatwiać.

Cena biletu – sala Gloria: 15 zł; sala Ki-Nowa: 13 zł
Cena biletu Rodzina 3+: 8 zł (Te bilety obowiązują tylko w sali 

Ki-Nowej)
Cena biletu Karta Seniora: 10 zł – Bilety obowiązują w sali Ki-

-Nowej)
Wstęp wyłącznie w maseczkach. Ilość miejsc ograniczona.

KINO PLENEROWE 2020
MIEJSCE: PLAC KARIN STANEK 1, 
PRZY BUDYNKU BECEK-u
28 sierpnia, godz.: 20.00 (seans rodzinny) – Operacja Ark-

tyka– familijny, Norwegia, 2014 r. reż. Grethe Bøe-Waal; obsada: 

Kaisa Gurine Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike. Rodzeń-
stwo postanawia odwiedzić ojca pracującego pod biegunem pół-
nocnym. Zakradają się do helikoptera ratowniczego, ale na skutek 
zmiany trasy lądują na opuszczonej wyspie na dalekiej północy. 
Czas trwania: 87 minut.Seans w ramach BECEKOBUSA dofinan-
sowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach pro-
gramu „Kultura-Interwencje 2020”.

Teatralne Parkowanie w TG!
To projekt wykorzystujący przestrzeń Parku Miejskiego do 

prezentacji wartościowych plenerowych spektakli teatralnych 
z okolic, jak i z całej Polski.

Obecna sytuacja pokrzyżowała nasze szerokie plany, jednak 
udało się zorganizować przegląd w okrojonej formie. Pandemia nie 
odpuszcza, dlatego prosimy pamiętać o  obowiązkowych masecz-
kach oraz społecznym dystansie. Ze względu na konieczność ogro-
dzenia miejsca spektaklu ilość miejsc będzie ograniczona – zaleca 
się wcześniejsze przybycie.

Program:
29.08.2020, godz. 20:00 Teatr Biuro Podróży „Świniopolis” 

(spektakl dla dorosłych)
30.08.2020, godz. 17:00 Grupa Teatralna Niespasowani „Baśnio-

wy Ambaras” (spektakl dla dzieci)
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