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Zapraszamy na str. 19

Nasza oświata nie do końca
oświecona i... sfinansowana

Nawiązując do umieszczonych w ostatnim
„Głosie Radzionkowskim” materiałów związanych tematycznie z edukacją, a właściwie
z ocenami jej funkcjonowania w naszym mieście nasuwa się kilka refleksji.
Od czasu przywrócenia Radzionkowowi praw miejskich sieć
placówek oświatowych ulegała i ulega ciągłym zmianom. Zniknęły niektóre działające przez lata w mieście placówki, powstały
też nowe, głównie niepubliczne. Te, które kiedyś były oblegane
przez chętnych, dzisiaj niekoniecznie są renomowanymi, a bywa
też tak, że te kiedyś z końca statystyk obecnie należą do dobrych.
Mieliśmy nawet w Radzionkowie przez kilka lat szkołę wyższą…
Czytaj na str. 7

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wieść o śmierci

Śp. Marii Kielar-Czapli
Osoby tak nam bliskiej, zasłużonej Miastu i ludziom…
Rodzinę prosimy o przyjęcie wyrazów głębokiego
współczucia.
Marysiu, będzie nam Cię brakowało…
Paweł Bomba i członkowie RTSK

www.rtsk.pl

Z teki Mirosława Ogińskiego naszego
radzionkowskiego mistrza akwareli, jeden
z uroczych zakątków naszego miasta, każdy zresztą namalowany ręką artysty wygląda zjawiskowo, a przecież tyko oddaje
rzeczywistość. Tylko? Chyba jednak coś
więcej, bez wątpienia; to co robi, to poezja
urywków naszej rzeczywistości. Oczywiście są to okolice ulicy Sobieskiego, niby
zwyczajne, ale niezwykłe…
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Jedynka fajniej…
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W Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza przed nowym rokiem szkolnym przeprowadzono remont. Generalny remont został
wykonany w świetlicy szkolnej, w której od
godziny 7.00 do 16.30 szkoła zapewnia opiekę
nad uczniami proponując ciekawe zajęcia.
Gruntowny remont pomieszczeń, łącznie z wymianą podłogi,
został wykonany wykorzystując środki finansowe szkoły zaplanowane na inwestycje w roku szkolnym 2019/2020. Koszt remontu
to 17.900 zł. W salach nr 18 i nr 19 na pierwszym piętrze szkoły,
w których uczą się pierwszoklasiści wymieniono instalację elektryczną. Koszty tej inwestycji to około 53.500 tysięcy złotych. Od
nowego roku szkolnego uczniowie korzystają z gruntowanie odmalowanej sali gimnastycznej, na zajęciach wychowania fizycznego mają możliwość skorzystania z sanitariatów oraz dwóch szatni,
a nauczyciele z magazynu sprzętu sportowego. Koszt remontu zaplecza sanitarno-sportowego to 420.000 zł, środki te pochodziły
z budżetu miasta.
xxx
No i słusznie, żaden wirus, żadna sytuacja nadzwyczajna nie
może naszym dzieciom przeszkodzić w godnym uczeniu się.
Nawet w sytuacji, gdy samorządy muszą oszczędzać – z uporem
będziemy twierdzić, iż na dzieciach nie powinno się oszczędzać,

i wszystko jedno czy chodzi o remont, czy o tworzenie klas integracyjnych. Zdajemy sobie sprawę, iż państwo nie do końca wywiązuje się z obowiązków związanych z powierzeniem samorządom prowadzenia edukacji od przedszkola do szkół średnich, że subwencje
są za małe, że samorządy muszą dokładać do tych zadań środki
własne, ale to przecież nie są pieniądze wyrzucone w błoto! Jedno
jest pewne – każdą złotówką, czy to państwową czy „własną” trzeba
gospodarować racjonalnie, ale o tym w innym miejscu…
red.

KOMUNIKAT
Dyżurne apteki
Na terenie powiatu tarnogórskiego dyżur
całodobowy pełni:
Apteka „LEKOSFERA DGA20” funkcjonująca w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 189 przez 7 dni w tygodniu, oznaczona w załączniku pod pozycją 1,
na terenie Bytomia dyżur całodobowy pełni:
Apteka Blisko Ciebie Centrum Tanich Leków funkcjonująca w Bytomiu przy ul. Dworcowej 24.
Dyżury wszystkich aptek na terenie Powiatu Tarnogórskiego i Bytomia zostały opublikowane w następujących
dokumentach:
Uchwale Nr XVII/173/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok,
Uchwale Nr XXXI/448/20 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie
Bytomia.
Głos Radzionkowski

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że od dnia 14 września 2020 r. rozpoczęte zostaną prace polegające na wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kużaja oraz ul. Sikorskiego.
W związku z powyższym mogą występować chwilowe przerwy
w dostawie wody w godzinach od 8:00 do 20:00 dla mieszkańców
dzielnicy „Rojca” Dodatkowych informacji można uzyskać pod
nr telefonu: tel. PGK Sp. z o.o. 32 388-87-50 lub 32 388-87-72
tel. pogotowia 603-869-262; za wszelkie utrudnienia firma przeprasza.

IMIONA ROND
24 września odbędzie się kolejna sesja rady miasta. Podczas
obrad radni zdecydują m.in. o nadaniu nazw dwóm rondom;
w projekcie uchwał rondo przy ul. Długiej, Europejskiej i obwodnicy Zachodniej ma otrzymać miano: „Rondo rodu Henckel von Donnersmarck”, następne rondo na obwodnicy i przy ul.
Sadowej nosić będzie, jak wszystko wskazuje imię „Ronda Ojca
Antoniego Leszczyka”; „Rondo Żołnierzy Radiotechników” to
zaś ostatnie z trzech w ciągu obwodnicy na ul. Knosały…
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Od 19 września 2020 r. – prawo budowlane po nowemu. Przede wszystkim – mniej biurokracji.

BUDUJMY WIĘC!

19 września 2020 r. zacznie obowiązywać znowelizowane Prawo budowlane. Nowe Prawo budowlane ma po prostu ułatwić życie budującym.
Nowelizacja Prawa budowlanego m.in. ułatwia legalizację
niektórych samowoli budowlanych, a także uzyskanie pozwolenia na budowę. Poszerzeniu ulegnie także lista przedsięwzięć
budowlanych, przy których pozwolenie w ogóle nie jest wymagane. Dodatkowo zaostrzone zostają przepisy bezpieczeństwa pożarowego i przewidziano też nowe kary dla osób nielegalnie użytkujących budynki.
Konkrety. Od 19 września zmieni się radykalnie jeden z najważniejszych dokumentów związanych z budową domu: projekt budowlany. Jednolity dokument zostanie rozdzielony na następujące
części: projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania
obiektu), projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna), projekt architektoniczno-budowlany
(układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe).
Zmiana ma pomóc w ograniczeniu biurokracji. Starając się
o uzyskanie pozwolenia na budowę, inwestor będzie składał 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu
zagospodarowania terenu. Projekt techniczny trzeba będzie złożyć
w urzędzie dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie albo ze zgłoszeniem zakończenia robót. Dokument
ten jednak musi być przygotowany jeszcze przed rozpoczęciem
budowy.
Nowe Prawo budowlane wprowadza kary pieniężne dla przedsiębiorców zarządzających sieciami technicznymi, którzy opóźniają wydanie warunków przyłączenia do sieci. Ma to przyspieszyć i usprawnić proces przyłączania inwestycji do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych
i ciepłowniczych. Nowe przepisy zakazują też przedsiębiorstwom
wodociągowo-kanalizacyjnym pobierania opłat za: wydanie, aktualizację lub zmianę warunków przyłączenia do sieci, a także
przeniesienie na inny podmiot, odbiór przyłączy wodociągowego
i kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo, włączenie wyżej wymienionych przyłączy do sieci, inne zezwolenia związane z tymi
przyłączami.
W ramach nowelizacji przepisów została wreszcie jasno określona lista wszystkich przedsięwzięć i robót budowlanych, które nie
wymagają pozwolenia na budowę czy zgłoszenia.. Zmienią się też
zasady sprawdzania, czy dany budynek został postawiony zgodnie
z prawem. Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę jakiegoś obiektu można było stwierdzić nawet po upływie
wielu lat od wzniesienia budynku. To samo dotyczy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nowe przepisy wprowadzą jasną granicę
– jeśli od daty doręczenia lub ogłoszenia którejś z wymienionych
decyzji upłynęło 5 lat, decyzji tych nie będzie już można podważyć.
Dodatkowo dzięki nowym przepisom zmniejszy się obszar oddziaływania obiektu budowlanego, co powinno uprościć i przyspieszyć
wydawanie pozwoleń na budowę. Od 19 września łatwiejsze będzie
także przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego
inwestora, gdy np. poprzedni zmarł.
Po wejściu w życie nowych przepisów samowole budowlane,
których budowę zakończono co najmniej 20 lat temu, będzie moż-
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na zalegalizować według nowej, uproszczonej i bezpłatnej procedury. Żeby z niej skorzystać, trzeba będzie przedstawić ekspertyzę
techniczną potwierdzającą, że z samowolnie postawiony obiekt
może być bezpiecznie użytkowany przez ludzi. Konieczne będzie
także przekazanie urzędnikom: geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu, oświadczenia o terminie zakończenia budowy,
oświadczenia o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Osoby korzystające z nowej procedury nie będą płaciły opłaty
legalizacyjnej, co powinno zachęcić właścicieli samowoli budowlanych do ich legalizacji. Z nowej procedury nie będą mogli skorzystać właściciele samowoli, dla których przed 19 września 2020 r.
wydano nakaz rozbiórki. Uproszczona procedura nie obejmie też
mieszkań, domów, garaży czy innych budynków, wobec których
w ciągu 20 lat od zakończenia budowy wydano postanowienie
o wstrzymaniu budowy. Szczegóły na stronach Centrum Informacyjnego Rządu.

MANDAT ZA
NIESEGREGOWANIE

Od 4 września straż miejska może nakładać mandaty na osoby, które nieprawidłowo segregują śmieci. Strażnicy miejscy
i gminni mają prawo nakładać mandaty do 500 złotych na osoby, które nie złożyły deklaracji śmieciowych, albo źle segregują
odpady.
Na mocy nowych przepisów kary mogą się spodziewać także
osoby, które w deklaracji śmieciowej skłamały i podały nieprawidłową liczbę osób mieszkających pod danym adresem.
Podobna sytuacja dotyczy kompostownika. Jeśli ktoś zadeklarował, że go ma, i płaci mniej za wywóz śmieci, choć niczego nie
kompostuje, zapłaci do 500 złotych mandatu.
Mandaty przydałyby się też dla innych…
As
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Bezpieczne przejście

PO TARGU
W MASECZKACH?
16.09.2020r pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE
Bytom, czytamy na stronach bytomskiego San – epid-u, udali się na targowisko w Radzionkowie, w związku z realizacją
akcji pod hasłem: „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych
zasad bezpieczeństwa i higieny”.
Celem było wzmocnienie działań informacyjno – edukacyjnych, w zakresie przestrzegania obostrzeń sanitarnych, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Pracownicy pouczali
osoby, które nie miały maseczek, o obowiązku ich stosowania
oraz wręczali ulotki pt. „Mandat zaufania”. Rozdystrybuowano
łącznie 98 ulotek wśród osób, które nie miały prawidłowo założonych maseczek, lub ich nie posiadały.
xxx
Nie karano mandatami, bo była to jedynie akcja edukacyjna.
Nie nam przesądzać, jak być powinno, czy targowisko traktować,
jak każdy inny sklep, czy nie, to pytanie do interpretatorów prawa. Pozostaje zdrowy rozsądek, jakkolwiek ktoś to rozumie…
Administrujący targowiskiem nie są wyposażeni w prawo egzekwowania noszenia maseczek, ale dyscyplinują sprzedawców
do tego, by je używali i w dostępie mieli środki odkażające, pod
rygorem rozwiązania umowy. Do tej pory nie było przypadku takiej radykalnej sankcji, ale przypomina się o tym kupcom. A my,
kupujący – jak wyżej…
red.
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Rada Powiatu Tarnogórskiego podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 500 000 zł na realizację programu „Bezpieczny pieszy.
Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych”.
Bezpieczne przejścia powstają we wszystkich gminach powiatu.
Priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, głównie dzieci,
na najbardziej uczęszczanych przejściach dla pieszych, które pokonują na swoich trasach w drodze do szkół i innych obiektów zajęć pozalekcyjnych. Program będzie kontynuowany także w przyszłym roku.
18 września obserwowaliśmy prace nad montażem świateł, pasy
już wymalowane… SL
Bardzo nam się podoba proste rozwiązanie potencjalnych problemów komunikacyjnych zastosowanych przy ul. Gajdasa 1. Wystarczy lustro, widać wszystko, dla kierowców i pieszych, zakręt 90
stopniowy już niegroźny.….

WYDAWCA:
Radzionkowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne

DRUK:
Mikopol Radzionków, www.mikopol.com.pl

Dział łączności z czytelnikami: 507 437 036
ul. Zwiadowców 16, 41-922 Radzionków
Redaguje zespół, red. nacz. Grzegorz Bylica Dział reklam i ogłoszeń: 507 437 036
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
przewodniczący kolegium redakcyjnego:
Paweł Bomba
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Pada deszcz, więc płaćmy…
Nowy podatek od deszczu dotknie także samorządy, albowiem walka z betonową, czyli usilnym ze strony niezliczonej
ilości betonowaniu powierzchni miejskich – przybiera formę
opłaty przygotowanej przez resort gospodarki morskiej.
Skwery i place wybrukowane kostką brukową i zalane betonem mogą stać się dla samorządów utrapieniem. Dla samorządów? Dla nas – mieszkańców – bo przecież samorząd to nie
jakaś abstrakcyjna formuła, to my… Tak więc za deszcze zapłaci
mocno zabetonowana gmina i my, osoby fizyczne…
Zgodnie z projektem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podatek od deszczu zapłacą właściciele działek
powyżej 600 mkw., jeśli zabetonowana powierzchnia przekroczy
połowę jej powierzchni. Istotna będzie tu nie tylko powierzchnia,
jaką zajmuje sama nieruchomość, np. dom, lecz także wybetonowane podjazdy.
Projekt zakłada 20-krotny wzrost liczby nieruchomości objętych podatkiem, a koszt na gospodarstwo domowe ma sięgać średnio 1350 zł rocznie, wydaje się, iż najgorzej będą mieli właściciele
małych działek… Zaproponowano więc, aby wysokość opłaty od
powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem wynosiła 1,50 zł za 1 m2 rocznie.
Opłacie podlegać będą też gminy. Wybrukowane skwery i rynki
obciążą budżety samorządów.
Podatek deszczowy dotyczy uniemożliwienia retencji wód opadowych tam, gdzie występują, czyli na obszarze danej nieruchomości. Dotychczas podatek od deszczu (tzw. podatek deszczowy)
dotyczył tylko właścicieli wielkich nieruchomości (powyżej 3500
m2), które były zabudowane lub pokryte nawierzchnią nieprzepuszczającą wody (beton, asfalt, kostka brukowa) w więcej niż 70%.
Na takich obszarach następuje olbrzymie zmniejszenie naturalnej
retencji i konieczne jest odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji zbiorczej lub zbiorników wodnych. Określone w ustawie
Prawo wodne wielkości sprawiały, że płacony od początku 2018 r.
podatek od deszczu dotyczył wielkich obiektów – przedsiębiorstw
produkcyjnych, hal handlowych, magazynów, biurowców, bloków
mieszkalnych itp.
Proponowane zmiany mają rozszerzyć obowiązek płacenia
podatku od deszczu na właścicieli domów. Ma to stanowić element walki z suszą.
Obecnie przedsięwzięto kampanię zmierzającą do tego, żeby
zachęcić właścicieli domów do retencji wód opadowych na własnej posesji. W ramach rządowego projektu Moja woda oraz wielu
inicjatyw samorządowych właściciele domów jednorodzinnych
mogą uzyskać dofinansowanie na małą retencję, to jest zbiorniki,
instalacje rozsączające i inne formy zbierania i wykorzystywania
deszczówki w obrębie własnej nieruchomości.
Podatek od deszczu ma dotyczyć działek, na których ponad 50%
powierzchni nie jest biologicznie czynna.
Podatek ma być jednak niższy w przypadku nieruchomości, na
których znajdują się urządzenia do retencjonowania wody. Jeśli
na działce są zainstalowane urządzenia do retencjonowania wody
o pojemności do 10% odpływu rocznego, wtedy wysokość podatku będzie wynosić 0,90 zł za 1 m2 na rok, czyli średnio wyniesie
810 zł rocznie. Najmniej zapłacą właściciel nieruchomości dysponujący urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności od
10 do 30% odpływu rocznego. Wtedy podatek wyniesie 0,45 zł za
1 m2 rocznie, czyli przeciętnie 405 zł na rok.
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Wprowadzenie powszechnego podatku od deszczu ma zachęcić właścicieli domów do inwestycji mających na celu zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na obszarze własnej
działki. Ma temu sprzyjać zapewnienie większych wpływów do
budżetów samorządowych, które mają być przeznaczone również
na wsparcie inwestycji rozwijających miejscową, indywidualną
retencję wód.
Inwestorzy planujący budowę domu, czy innego obiektu powinni pamiętać o pozostawieniu jak największej powierzchni biologicznie czynnej na swojej działce. Na powierzchni nieutwardzonej betonem lub płytami i kostkami brukowymi woda opadowa
będzie wsiąkać w grunt, zasilając miejscowe wody gruntowe oraz
roślinność.
Zgodnie z projektem ustawy pieniądze zebrane w postaci podatku deszczowego od właścicieli nieruchomości trafią w 75 proc. do
Wód Polskich, a w 25 proc. – do budżetu danej gminy – samorząd będzie miał obowiązek przeznaczyć co najmniej 80 proc.
tej kwoty na rozwój retencji wód opadowych w zlewni obejmującej obszar danej gminy. opr. KL

BYTOM SADZI

Nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin w modułowych donicach oraz nowe pergole i ławki. Zakończyły się prace związane
z odnową zieleni na płycie bytomskiego Rynku Wszystkie prace
kosztowały około 230 tys. zł. Wygląda to znacznie lepiej…
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Nasza oświata nie do końca
oświecona i... sfinansowana

Nawiązując do umieszczonych w ostatnim „Głosie Radzionkowskim” materiałów związanych tematycznie z edukacją, a właściwie z ocenami jej
funkcjonowania w naszym mieście
nasuwa się kilka refleksji.
Od czasu przywrócenia Radzionkowowi praw miejskich sieć placówek oświatowych ulegała i ulega ciągłym zmianom. Zniknęły niektóre
działające przez lata w mieście placówki, powstały też nowe, głównie
niepubliczne. Te, które kiedyś były
oblegane przez chętnych, dzisiaj
niekoniecznie są renomowanymi,
a bywa też tak, że te kiedyś z końca statystyk obecnie należą
do dobrych. Mieliśmy nawet w Radzionkowie przez kilka lat
szkołę wyższą.
Edukacja jednak potrzebuje środków finansowych, żeby egzystować i co najmniej zadowalająco realizować swoje zadania.
Prawo; w tym oświatowe określa, który organ samorządu jest
organem prowadzącym dla określonych placówek oświatowych. Organy prowadzące otrzymują z budżetu Państwa wyliczone w/g odpowiednich algorytmów środki finansowe na
pokrycie kosztów utrzymania szkół. Środki te jednak nie zaspokajają wszystkich potrzeb szkół. I wtedy gmina, powiat, czy też
inny organ prowadzący uzupełnia braki finansowe z własnych
dochodów. Tak też jest w naszym mieście.
Różnica stanowisk pomiędzy organem prowadzącym (burmistrzem) a środowiskiem oświatowym była już pod koniec
wakacji zauważalna. Chodziło głównie o połączenie mało licznych klas, a więc pogorszenie warunków nauki i strach przed
utratą godzin pracy przez nauczycieli (reorganizacja dotyczyła
10% uczniów).
Burmistrz przyznał, iż „w ostatnich latach stworzyliśmy ponadwymiarowe, komfortowe warunki”, a „ograniczenia są minimalne, ale konieczne.” Nasuwa się wobec tego pytanie.
- Czy w sytuacji, gdy gmina dysponuje wolnymi środkami
finansowymi należy stwarzać „ponadwymiarowe, komfortowe”
warunki w jakiejkolwiek dziedzinie funkcjonowania gminy, czy
też należałoby wykorzystać te środki na inne niezbędne cele?
Wydaje się, że nieraz brak jest w zarządzaniu gminą rozsądku.
Przykładem jest nasze liceum ogólnokształcące. Organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych jest powiat. I tak było
cały czas. Kiedy jednak Radzionków na życzenie pana Burmistrza przejął tę szkołę do prowadzenia na gminę spadł obowiązek „dopłacania” do tego zadania.
W roku 2018 gmina dopłaciła z naszych pieniędzy 453 199
zł, a w roku następnym 634 282 zł. W tym roku kwota ta będzie
na pewno większa.
Biorąc pod uwagę fakt, że 74% uczniów to uczniowie spoza Radzionkowa przejęcie szkoły do prowadzenia przez miasto
było bardzo wielkim błędem. Szkoła leży na terenie powiatu
tarnogórskiego i to powiat powinien zapewnić zgodnie z prawem finansowanie jej działalności. Jednak skoro miasto przejęło prowadzenie tej placówki, to musi co roku dopłacać ze swojej
kasy spore sumy. Gdyby nie podjęto tej bezzasadnej decyzji, co
Głos Radzionkowski

roku miasto dysponowałoby sporymi kwotami na wykonanie
innych bardziej potrzebnych zadań.

Nasuwa się jeszcze wiele innych pytań dotyczących finansów
gminy, czy podejmowanych decyzji, ale trudno na nie uzyskać
odpowiedzi. Zazwyczaj, że radni i ci z totalnej opozycji, i ci z koalicji rządzącej nie znają na nie odpowiedzi, lub jej nie uzyskują.
Piotr Wrodarczyk

Ruch do góry!
Po słabym początku sezonu, za Ruchem w końcu dobre chwile.
„Cidry” mają za sobą trzy ligowe zwycięstwa z rzędu, w tym przełamaną niemoc wyjazdową. Ale jeśli liczyć z meczami pucharowymi – a przecież radzionkowianie są w półfinałach tak Pucharu
Stulecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej, jak i Pucharu Polski na
szczeblu podokręgu Bytom – to seria wygranych z rzędu sięga aż
siedmiu meczów. To rzecz z 18 września, może być tyko lepiej!
Warta Zawiercie
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PAMIĘTNE SIERPNIE…
15 sierpnia to święto Matki Boskiej Zielnej, czyli Wniebowzięcie
Najświętszej Marii Panny, kościelne święto, zwane także świętem
Matki Boskiej Zielnej. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
to święto liturgiczne, które obchodzimy już od V wieku; należy
do czterech dogmatów dotyczących postaci Maryi; jest symbolem
zakończenia ziemskiego żywota Maryi. Jednocześnie 15 sierpnia,
to data tak zwanego Cudu nad Wisłą, czyli Święto Wojska Polskiego, święta państwowego; upamiętnienie zwycięskiej bitwy
warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Była to jedna z najważniejszych bitew współczesnej
Europy, odmieniła być może jej oblicze… Ale także w sierpniu
1944 roku, toczy się Powstanie Warszawskie, na Śląsku w sierpniu,
wcześniej też nie było spokojnie… Sierpień to także nasza całkiem
współczesna historia…

xxx
Dla nas, tu urodzonych to historia I Powstania Śląskiego – wystąpienia zbrojnego zorganizowanego przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mającego na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 i trwało do 24 sierpnia. Powstanie objęło powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, tarnogórski oraz część raciborskiego a prapoczątek, to zgromadzenie przed kopalnią „Mysłowice” około 3
tys. śląskich robotników z żonami i dziećmi w celu podjęcia wynagrodzenia za pracę. Polała się krew, strzelał
Grenzschutz… W okolicach Tarnowskich Gór powstańcy byli
dowodzeni przez Jana Zejera. Zdobyto Radzionków i Piekary Śląskie, jednak powstańcy po trzykrotnych atakach na regularne jednostki wojska niemieckiego nie byli w stanie zdobyć Tarnowskich
Gór, w związku z czym wycofali się. Ale powstanie przyniosło jednak dla sprawy polskiej bardzo korzystne rezultaty.
A potem II Powstanie Śląskie, które wybuchło w nocy z 19 na 20
sierpnia 1920; powstańcy śląscy zdobyli w toku walk m.in. Szopienice, Mikołów, Murcki, Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, Ochojec oraz Hutę Baildon, Rozbark, Brzeziny Śląskie, Dąbrówkę
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Wielką, Brzozowice-Kamień, Piekary Śląskie, Miechowice, Bogucice, Bytom. Ten śląski zryw, obok III Powstania Śląskiego zostaje
uznany za zwycięski…
xxx
Dzień 14.08 to dzień urodzin KS Ruch Radzionków. W dniu 101
– rocznicy powstania – życzymy wspaniałych sukcesów sportowych,
wiernych kibiców, bo Ruch Radzionków to nasze wspólne dobro!
xxx
8.08.1951 r Radzionków otrzymał prawa miejskie, W 1975 r.
Radzionków został włączony do Bytomia. Z dniem 1 stycznia 1998
powstała samodzielna gmina miejska Radzionków w powiecie tarnogórskim- takie były współczesne losy naszego miasta…
xxx
1 sierpnia 1944 roku wybuchało Powstanie Warszawskie. Dwa
światy, te same kompleksy... Niełatwo się u nas o tym mówi, tym
bardziej, iż Ślązacy mają „swoje” powstania,wobec których nie są
„na kolanach”. Warszawskie – bohaterstwo, hekatomba, nierozważność... Co za eufemizm. Dla was to jakiś historyczny punkt
odniesienia nierzadko osobiste nostalgie.
Nie jest stosownym dywagowanie, czyje powstanie było „lepsze”, „swojsze”; czas płynie a stereotypy ugruntowują się; coś z tym
jest nie tak... Jako z duszy i korzeni galicyjskich nie mam „swego”
powstania, tym uboższy, to gorzki żart... Powstanie Warszawskie
nie stało się narodowym przyczynkiem do zadumy nad historią,
tylko tyle, bezocennie. Oddajemy zatem hołd Powstańcom warszawskim, pamiętajmy także o 180 tysiącach cywili, którzy zostali
zamordowani w ciągu 63 dni Powstania…. GB
xxx
40 lat - impresja…
40 lat temu powstała Solidarność, która przyniosła wolność, niepodległość i demokrację w naszym kraju. Strajki robotników, które
zakończyły się podpisaniem w dniu 30.08.1980 r. Porozumienia
Szczecińskiego, w dniu 31.08.1980 r. Porozumienia Gdańskiego,
w dniu 3.09.1980 r. Porozumienia Jastrzębskiego i 11.09. Porozumienia Katowickiego, uświadomiły wszystkim, że „Człowiek rodzi
się i żyje wolnym”. Ludzie wolni, żyjący w prawdzie, upominając
się o swoją godność, odważnie rzucili wyzwanie totalitarnemu systemowi PRL i całemu obozowi komunistycznemu. Wygrali, przez co
odnowili oblicze Polski, Europy i Świata.
Józef Korpak
W niedzielę 30 sierpnia 2020 roku z okazji 40 rocznicy podpisania porozumień, które zagwarantowały Komitetom Strajkowym
utworzenie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych,
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Rojcy, w którym znajdują
się relikwie kapelana Solidarności bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, została odprawiona Msza św. o Boże Błogosławieństwo dla Ojczyzny
ofiarowana przez Solidarność byłej Kopalni im. Powstańców Śląskich. 40 rocznica utworzenia NSZZ „Solidarność” była okazją do
spotkania, tych wszystkich, którym ideały sierpnia 1980 roku są
nadal bliskie. Przypomniano uroczystość z okazji 20 – lecia utworzenia Solidarności, która odbyła się 20 sierpnia 2000 roku w tym
samym kościele. Wówczas uroczystości zostały zorganizowane we
współpracy MKZ NSZZ „Solidarność” KWK im. Powstańców Śląskich z ówczesnym posłem na sejm Józefem Korpakiem. Z inicjatywy wymienionych organizatorów w zewnętrznym murze kościoła w Rojcy została umieszczona pamiątkowa tablica.
xxx
Sierpień to miesiąc dla Polków szczególny…
red.
Głos Radzionkowski
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GENEZA RADZIONKOWSKIEGO

G ÓR N IC T WA

Górnictwo na terenie Radzionkowa ma starą i bogatą tradycję. Historyk tarnogórski Jan Nowak m.in. pisał „U schyłku XII wieku już istniał ożywiony ruch górniczy koło Bytomia a z lat 1329, 1369 i 1449 roku mamy historycznie udowodnione wiadomości o górnictwie w Radzionkowie”.
Ojcem górnictwa radzionkowskiego był dziedzic Hadrian
Hornig, w latach 1563-1504 starosta górniczy m.in. członek
spółki odwadniania kopalń.
W połowie XVI wieku było
czynnych w rejonie Radzionkowa około 50 szybów-kopalń. Działalność górniczą
rozwinął w drugim dziesięcioleciu XVII wieku Joachim
Hornig a po nim Celari Andrzej. Zajmowali sie oni wydobywaniem galmanu oraz
rudy żelaza.
W 1809 roku uruchomiono
pierwszą hutę w Radzionkowie – na Danielcu. Huta miała
10 pieców muflowych do prażenia galmanu.
Karol Hugon Henckel Donnersmarck rozpoczął od 1860
roku badania geologiczne na
obszarze pomiędzy Bytomiem
a Tarnowskimi Górami. Badania zakończyły się sukcesem, stwierdzono bogate złoża węgla kamiennego m.in. na
terenie Radzionkowa.

W dniu 14 sierpnia 1871 r. na terenie tzw. Buchacza rozpoczęto zgłębianie pierwszego szybu „Laura”. Datę tą uznaje się

za początek istnienia kopalni „Radzionków”.
W początkowych latach swego
istnienia kopalnia posiadła trzy poziomy wydobywcze: 140, 180 i 200
a obszar górniczy obejmował 52 km2.
Pierwszy urobek węgla otrzymano w 1874 roku. Wynosił on 282 tony
przy zatrudnieniu 110 górników. Kolejne lata to okres rozbudowy kopalni. W 1879 roku ukończono budowę
kolejnego szybu „Hugo”, a załoga powiększyła się do 600 górników.
Pierwsze lata dwudziestego wieku
przynoszą dalszą rozbudowę kopalni
i ulepszenia techniczne. Tak wyglądały początki Kopalni Radzionków.
Szczegółowo opisane dzieje kopalni
znajdują się m.in. w książce „Dzieje Kopalni Węgla Kamiennego Radzionków w latach 1871-1971”.
Opr. PB
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.

WZROŚNIE PODATEK OD
NIERUCHOMOŚĆI? MOŻE.

Podatek od nieruchomości w 2021 r. znów w górę. O blisko 4 proc.
wzrośnie w przyszłym roku podatek od nieruchomości. Właśnie
o tyle fiskus podniósł maksymalną stawkę tej daniny. Może być ona
niższa, jeśli tak zdecydują samorządy.
Właściciele nieruchomości będą musieli nieco głębiej sięgnąć do
kieszeni. Jesteśmy ciekawi, co zrobi nasz samorząd?..
Właściciele mieszkań, budynków i gruntów muszą płacić podatek od
nieruchomości. Jest on naliczany rocznie. Mogą od razu zapłacić całość,
mogą opłatę uiszczać kwartalnie lub miesięcznie. Niby żadna nowość.
Rzecz w tym, że stawki w przyszłym roku mogą wzrosnąć. Ministerstwo
Finansów pokazało, ile możemy płacić za nieruchomości w 2021 r. Dodajmy, że są to stawki maksymalne, których samorządy nie mogą przekroczyć. Mogą jednak ustalić wartość podatku na niższym poziomie.
I tak, podatek od budynków mieszkalnych to maksymalnie 0,85 zł od 1
mkw. powierzchni użytkowej. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to 24,84 zł od 1 mkw. Gdy działalność
gospodarcza dotyczy obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, danina jest niższa i wynosi max. 11,62 zł od 1 mkw.
W przypadku budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych podatek wyniesie 5,06 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej.
Pozostałym budynkom – wyznaczono stawkę 8,37 zł od 1 mkw.

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

BTW

BIURO RACHUNKOWE

Nie dym...
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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Kronikarski obowiązek
misjonarza z Turkmenistanu

- Jesteśmy mniejszością wyznaniową w społeczeństwie muzułmańskim! Jedynymi
katolickimi kapłanami są tutaj dwaj Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Aby
udać się do naszych najbliższych „sąsiadów” katolików mieszkających w Iranie,
Afganistanie lub Azerbejdżanie, trzeba najpierw zdobyć zaproszenia, wizy oraz
bilety – mówi filozof, teolog i poeta o. Andrzej Madej OMI pełniący funkcję przełożonego misji „sui iuris” w Turkmenistanie.
Dagmara Nawratek: Początkiem tego roku wydał Ojciec
nowy zbiór poetyckich refleksji pt. „Prześwity Królestwa”.
Jakie uczucia towarzyszyły Ojcu, gdy wyczekiwany tomik ujrzał wreszcie światło dzienne?
O. Andrzej Madej OMI: Kiedy ukazał się tomik pt. „Prześwity Królestwa”, zdumiałem się nieco. Akurat wtedy bombardowano nas codziennymi wieściami na temat koronawirusa. To
był ponury czas. Wątpiłem w to, czy książka w ogóle ma szansę
ujrzeć światło dzienne, przeto ucieszyła mnie wiadomość o tym,
że Piotrowi z Wrocławia udało się wydać te notatki misjonarza
w czasie pandemii. Dzięki Bogu! Znajomi i przyjaciele przywykli do tego, że piszę wiersze, więc myśleli, że i tym razem będzie
to poezja. Właśnie tak napisano w recenzji, a to przecież jest
proza – czarny razowy chleb. Tak czy owak, to miłe uczucie, gdy
jest się postrzeganym jako poeta. Wówczas czytelnicy podnoszą
autorowi wysoko poprzeczkę. To dobry znak, że spodziewamy
się wierszy, że czekamy na kolejne pieśni, kompakty, tomiki, filmy... Pismo Święte mówi: „Nie samym chlebem żyje człowiek”.
Oczywiście, najbardziej żywi nas Słowo Boże!
W tomiku pt. „Prześwity Królestwa” spotykamy się z najbardziej istotnymi kwestiami oblackiego charyzmatu: „Misjonarz, tam gdzie tylko garstka chrześcijan, żyje na styku
z wyznawcami innych religii, jest na froncie spotkań z ludźmi, którzy szukają Królestwa Bożego.”. Który aspekt kapłańskiej posługi stanowi dla Ojca najtrudniejsze wyzwanie?
Najtrudniejsze w kapłańskiej posłudze jest to samo doświadczenie, z którym zmaga się każdy człowiek – krzyż. Musimy
umierać dla siebie. Wszyscy musimy zmierzyć się z tym krzyżem: przyjąć go, pojednać się z nim i nie przeklinać tego, co jest
trudne. Zazwyczaj chcemy uciekać od krzyża. Prawda jest taka,
że od krzyża można tylko uciec w stronę grzechu, czyli nie udaje
się od niego uciec… Krzyż na misjach ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar ma charakter wewnętrzny i oznacza trud życia we
wspólnocie misjonarskiej. Być może zaskoczyłem niektórych
Czytelników swoją szczerością, wyznając to. Zaakceptowanie
swych współbraci wraz z ich ograniczeniami oraz słabościami
nie jest prostą sprawą. Jesteśmy grzesznikami, nikt nie jest aniołem. Nikt z nas nie jest doskonały. Wzajemna akceptacja nie
przychodzi nam łatwo. To działa w obydwie strony – ja też mam
swój „folklor” i jestem krzyżem dla moich współbraci, jeszcze
jakim! We wspólnocie ekumenicznej z Taize’ bracia mawiają,
że każdy człowiek ma „swój folklor”! Ranimy siebie nawzajem,
chociaż często czynimy to niechcący. Codziennie przebaczamy
i uczymy się przyjmować siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. To nie jest łatwe! Drugi wymiar krzyża ma charakter
zewnętrzny i oznacza trud spotkania z ludźmi, wobec których
misjonarz jest świadkiem Ewangelii, a przynajmniej stara się
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nim być. To też nie przychodzi łatwo. O tym też można by napisać książkę, a nawet mnóstwo książek, które wypełniłyby całą
bibliotekę. Moim krzyżem jest przyjmowanie samotności.
Hasłem oblackiej rodziny zakonnej są słowa zaczerpnięte
z Ewangelii: „Evangelizare pauperibus misit me” („Ewangelizować ubogich posłał mnie Pan”). Jakie przeszkody napotykają na swojej drodze Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
podczas realizacji posłannictwa w Aszchabadzie?
Pierwsza przeszkoda pojawia się w nas wtedy, gdy chwieje się
nasza wiara, nasze zaufanie… Istnieją też inne problemy i wyzwania: jesteśmy kroplą w morzu społeczeństwa muzułmańskiego, język turkmeński jest trudny, żyjemy w kulturze azjatyckiej, niechrześcijańskiej… Przez cały czas daje nam o sobie
znać spuścizna ateistycznej propagandy z krajów byłego ZSRR,
a także mentalność homo sovieticus. Nasza posługa w Turkmenistanie ma trzy wymiary. Pierwszym z nich jest dyplomacja –
jesteśmy w tym kraju przedstawicielami Stolicy Świętej. Drugi
wymiar polega na tym, że troszczymy się o to, aby rosła wiara
małej wspólnoty katolickiej, która spotyka się podczas Eucharystii sprawowanej w kaplicy Nuncjatury Apostolskiej. Trzeci
wymiar to ewangelizacja – przez cały czas szukamy nowych
owiec. Katolicka wspólnota wśród społeczności muzułmańskiej
jest „małą trzódką”. Przyjęcie wiary w Jezusa to życiowy wybór,
który spotyka się z niezrozumieniem miejscowych i przez wiele osób jest odbierany jako naganny. Zerwanie z tutejszą tradycją islamską jest jednoznaczne z utratą kontaktu z rodziną,
która odwraca się od tego, kto się ochrzci. W związku z tym
przyrost wiernych w naszej wspólnocie (a zwłaszcza mężczyzn)
jest niewielki. Musimy stawić czoło również takim problemom
jak: brak regularności w praktykach religijnych oraz kruchość
emocjonalna wiernych. Naszą działalność utrudnia ustawiczny
exodus- chrześcijanie wyjeżdżają do innych krajów. Jedynymi
katolickimi kapłanami w Turkmenistanie jesteśmy my – dwaj
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Wielki trud sprawia
nam wyjazd do najbliższych „sąsiadów” katolików mieszkających w Uzbekistanie, Iranie oraz Azerbejdżanie. W tak małej
wspólnocie zakonnej nie mamy nawet możliwości, aby wybrać
sobie spowiednika lub ojca duchownego. Nie ma tutaj ani jednej siostry zakonnej. Poszukujemy środków finansowych na
utrzymanie misji. Modlimy się w wynajętym domu, więc jesteśmy postrzegani jako sekta. Ciężko jest zachować klauzurę. W tym odległym kraju doskwiera nam czasem samotność.
Mimo wszystko jesteśmy silni dzięki Waszym modlitwom, drodzy Przyjaciele naszych misji!
„Dziennik pisany nad Dnieprem” oraz „Modlitwy znad
Amu-darii” odzwierciedlają refleksje duszpasterza poszukuGłos Radzionkowski
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jącego Boga na obczyźnie. Luźne notatki zapisywane często
w pośpiechu ujmują swoją szczerością i prostotą. W czym
tkwi sekret literackiego warsztatu?
Nie skrywam żadnego sekretu. Nie mam warsztatu literackiego... Każdy z nas jest po trosze myślicielem. Jak to się stało, że
akurat mi udało się coś opublikować? Sam nie wiem! Spotkałem
kiedyś na swojej drodze pisarkę Annę Kamieńską, która dodała mi odwagi następującymi słowami: „Pisz, ponieważ pisanie
jest ważne i potrzebne, a książka może stanowić rodzaj ambony. Refleksje księdza to szczególne świadectwo wiary.”. Chętnie
wspomnę o etapach „wtajemniczania się” w słowo pisane. Oj-

ciec Alfons Kupka OMI poprosił nas, swoich współbraci, abyśmy przygotowali teksty do czasopisma „Misyjne Drogi”, które
zostało założone przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Natomiast dominikanin Marcin Babraj z wydawnictwa „W drodze” potrzebował świadectwa z festiwalu
muzycznego w Jarocinie, podczas którego zaczęliśmy ewangelizować młodych ludzi oraz muzyków. W pisaniu poezji pomógł
mi Krystian Krzemiński z Tarnowskich Gór. Mam w zwyczaju
sporządzać notatki, z których później powstają artykuły i książki. W taki sposób powstał „Dziennik wiejskiego wikarego”. Napisałem go podczas pobytu w Kodniu nad Bugiem. Przebywając
w mieście, napisałem „Dziennik miejskiego wikarego”. Podczas
pobytu w Gorzowie Wielkopolskim udzielałem się w Radiu Gorzów. Księdzu jest zawsze po drodze z książkami. Biblia, brewiarz, mszał, śpiewnik, życiorysy świętych… Kapłan pracuje ze
słowem i w słowie. W kolejnej książce opisałem nasze misjonarskie przygody w Kijowie, spełniając niemalże kronikarski obowiązek. Tak właśnie zaczęło się to moje pisanie. Najważniejsze
jest to, aby zacząć! Należy wciąż czytać i pisać…
Św. Augustyn stwierdził: „Świat jest książką. Ci, którzy nie
podróżują, czytają tylko jedną stronę.”.Podczas swoich podróży miał Ojciec okazję poznawać obce kultury i tradycje.
Co zrobiło na Ojcu największe wrażenie i stało się tematem
kronikarskich zapisków?
Duże wrażenie robią na mnie spotkania twarzą w twarz
z ludźmi, którzy wyrośli bez Boga, nawet jeżeli osobiście nie
Głos Radzionkowski

doświadczyli prześladowań na tle religijnym. Każdy człowiek
i każda rodzina z tych stron mają swoją własną historię! Widziałem już ruiny kościołów chrześcijańskich. Jednak ruina
człowieczeństwa w człowieku jest jeszcze bardziej przerażająca. Już od prawie trzydziestu lat żyję w społeczeństwach, które
w XX w. zostały poddane procesowi ateizacji (obejmującym
kilka pokoleń) o wiele mocniej niż nasze nad Wisłą. Przelewałem na papier swoje spostrzeżenia i odczucia. Streszczam je
następująco: „Im mniej jest Boga w człowieku, tym mniej jest
człowieka w człowieku!”.Należałem do redakcji katolickiej „Gazety Parafialnej” wydawanej w Kijowie w nakładzie ponad dziesięciu tysięcy egzemplarzy. Wierni mieszkający
w Polsce również chcieli
się dowiedzieć tego, jak
żyją chrześcijanie za
wschodnią granicą. Proszono nas o świadectwa,
więc pisaliśmy listy i reportaże. Czasem trudno
jest coś opisać. To właśnie w takich sytuacjach
pojawia się potrzeba
sięgnięcia
po
język
z wyższej półki, czyli po
poezję. Ja również najchętniej posługuję się językiem metafory i symbolu. Filozof powiedział:
„Symbol daje do myślenia”. Wiersze są świadectwem o człowieku, o jego
tajemnicy. Macie na Uniwersytecie Śląskim poetę
– ks. prof. Jerzego Szymika. Gratulacje! Wspomina pani o podróżach…
To prawda, że podróże
kształcą. Ja dużo podróżuję. Czego podróże mnie uczą? Jednego – tego, że nie ma na
ziemi niczego piękniejszego od Jezusa Chrystusa i Kościoła
Katolickiego. W 2023r. minie pięćdziesiąt lat, odkąd zacząłem
latać samolotami. Jeżeli Pan Bóg da mi siłę i czas, to opublikuję
tomik pt. „Czekając na samolot” zawierający notatki, które sporządzałem w czasie podróży, przesiadując w poczekalniach na
terenie różnych lotnisk. Moje notatki są wynikiem zdziwienia,
przerażenia. Czasem sporządzam je po prostu z nudów. Proszę,
pomódlcie się o to, aby Bóg pozwolił mi jeszcze trochę pożyć.
Jak każdy inny człowiek, mam jeszcze przed sobą trochę roboty!
Jako Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej chciałbym zakończyć
to moje bazgranie książką poświęconą Maryi. Alleluja! Dziękuję Wam, drodzy Czytelnicy, za zachętę do pisania. Wśród Was
jest kardynał Stanisław Dziwisz, który jak tylko mnie zobaczy,
to pyta: „A co teraz piszesz?”.
Rozmawiała Dagmara Nawratek / ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com
O. ANDRZEJ MADEJ OMI JEST PRZEWODNICZĄCYM
JURY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
IM. SŁUGI BOŻEGO O. LUDWIKA WRODARCZYKA OMI
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA RADZIONKOWA ORAZ PROWINCJAŁA ZGROMADZENIA MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ W POLSCE.
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Bóg nie może być wszędzie,
dlatego stworzył matkę…
Matthew Arnold

A dlaczego mi ją zabrał? Tak wcześnie?
Może jestem dorosła mam swoją rodzinę męża, dzieci,
ale nadal jestem dzieckiem swojej Mamusi. To ona moja
Mama dzięki niej zwyciężyłam co zwyciężyłam, zdobyłam
co zdobyłam, wytrzymałam co wytrzymałam to ONA była
lekiem na każde zło... Ona była moim ratunkiem... Moim
oparciem... To ona niosła ze mną, z nami ten cały ciężki bagaż, który nazywa się ŻYCIEM....
Pomagała, wspierała dzięki niej działy się cuda! rzeczy, sytuacje niewyobrażalne stawały się realne, co niektóre leki nie
pomagały tak jak Mama i jej wiara w Boga...
DZIĘKUJĘ CI MAMO
Szczerze? Boję się śmierci, ale ostatnio boję się też życia...
Jak to mówią „Boję się żyć i boję umierać” i co mam zrobić?
Mama mówiła ‚Oktawia pamiętaj i powtarzaj sobie słowa Jezu
Ufam Tobie, po prostu zaufaj... Oddaj wszystko w ręce Boga’
Chciałabym mieć tę wiarę, tę moc którą miała moja
Mama...
Co zrobić by nie płakać, by nie zazdrościć innym, że mają
swoją Mamusię kiedy ja już jej nie mam?
To nie do uwierzenia, nie do wytłumaczenia...
Tego nie da się opisać, cały czas myślę że to sen i w końcu
przebudzę się i wszystko będzie jak dawniej...
Chciałam podziękować wszystkim, którzy dzisiaj byli przy
mojej mamie by ją ratować... W szczególności najbliższej rodzinie oraz sąsiadom....
Dziękuję każdemu z którym zamieniłam dziś słowo na ulicy, przez telefon... Usłyszałam wiele miłych, ciepłych słów
na temat mojej Mamy
Dziękuję również każdemu, który znał moją mamę za każdy
dobry gest, uczynek, najmniejszy uśmiech skierowany do niej...
„Życie choć piękne jest, tak kruche jest wystarczy chwila
by zgasić je..”
„SĄ POŻEGNANIA NA KTÓRE NIGDY NIE BĘDZIEMY GOTOWI …”
KOCHAM CIĘ MAMO
WSZYSCY CIĘ KOCHAMY
PANIE BOŻE MIEJ JĄ W SWOJEJ OPIECE
„Są pożegnania,na które nigdy nie będziemy gotowi” Najbardziej beznadziejnym jest moment, kiedy doznajemy, że
dłonie matki które były zawsze symbolem niewyczerpalnego ciepła, bezpieczeństwa i miłości stają się nieodwracalnie
zimne i bezosobowo nieobecne.” Odeszłaś cicho bez pożegnania, tak jakbyś nie chciała swoim odejściem smucić,
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem
z dobrą wieścią wrócić” Żegnaj najukochańsza Mamusiu...
Dziękuję i przepraszam za wszystko! Boże od ciebie pochodzi wszelkie dobro zmiłuj się nad zmarłą swoją służebnicą,
która jako najlepsza matka troszczyła się o swoją rodzinę.
Nagródź jej miłość, poświęcenie, wierność- twoim pokojem
– a osieroconą rodzinę otocz opieką, przez Chrystusa Pana
Naszego Amen.
Córka Oktawia
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Myśli oderwane…
„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 pragnienie 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 ukochanego Radzionkowa. Chciałabym również pozostawić coś po
sobie. Oto moje filozoficzne rozważania na temat ludzkich pasji…”
„Ludzie z pasją są bezinteresowni, uskrzydleni, pełni energii
i chęci do działania, darzący swoją małą ojczyznę wyjątkowymi
uczuciami. Ja rozwijam swoje zainteresowania z nieukrywanym
entuzjazmem po to, aby dołożyć chociaż maleńką cząstkę siebie do
historii mojego ukochanego Radzionkowa.”
„Zrealizowałam już wiele swoich pomysłów. Mam jeszcze 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 propagowanie 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 powinności
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.”
Z wywiadów Dagmary Nawratek / www.ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com

Głos Radzionkowski

MARIA KIELAR–CZAPLA — NOTKA
Absolwentka Instytutu Wyższej Kultury Religijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katowicach i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel dyplomowany religii katolickiej, pasjonatka historii
życia i męczeńskiej śmierci Sługi Bożego o. Ludwika
Wrodarczyka OMI od momentu nadania jego imienia
gimnazjum. Osoba zasłużona dla miasta Radzionkowa
i uhonorowana licznymi nagrodami: trzema Nagrodami
Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka,
Nagrodą Przewodniczącego Rady Miasta Radzionkowa
za propagowanie wzorców etycznych wśród młodzieży
gimnazjalnej oraz za duże zaangażowanie w popularyzację historii i tradycji miasta Radzionkowa (2006r.), Nagrodą Honorową II stopnia „Crux Adalberti”. Autorka
dwóch książek: „Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy” oraz „Radzionkowskie Rody”. Autorka
osiemnastu scenariuszy teatralnych na temat życia Sługi
Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Kuratorka wystawy „Z Radzionkowa na ołtarze” zaprezentowanej w Galerii Mozaika w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. Koordynatorka filmu Kamila Niesłonego i Macieja
Marmoli pt. „Z Radzionkowa na ołtarze” oraz członkini
obsady aktorskiej. Redaktorka naczelna miesięcznika
parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie „Adalbertus”,
współpracowniczka „Głosu Radzionkowskiego”.
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To nie jest wspomnienie…

MARIO Z RADZIONKOWA

Znałem Marię prawie 20 lat, szybko zaprzyjaźniliśmy się. I tak trwało do omalże ostatnich
Jej chwil. W dniu gdy odeszła, spotkaliśmy się na moment, pogadaliśmy na dróżce, serdecznie jak zwykle, umawiając się na dłuższą rozmowę; będziemy Mario rozmawiać nadal,
tyle, iż tylko Ty słyszeć mnie będziesz...
Choć nie do końca to konieczne, chyba wiem, co w tych rozmowach, niby niemych Marysia mi powie, a na pewno jak je kończyć
będzie – dobrym słowem – nie denerwuj się Grzegorz, zobaczysz
– będzie dobrze – te słowa zapamiętam. Jej – „zobaczysz, będzie
dobrze” – to nic innego jak Marysiny wieczny optymizm, tak to
też rozumiałem – dosłownie, nie jako zwykłe – jakoś tam będzie
a – przekonasz się, że będzie dobrze.
Bo Maria miała w sobie nieco z dziecinnej naiwności, niezmąconej wiary w pozytywne rozwiązania, w dobrych ludzi, nigdy o nikim
nie powiedziała złego słowa, w dobro tego świata i pewność, iż miłuje
nas Pan Bóg, który sprawiedliwe wszystko osądzi, znajdzie właściwe
rozwiązanie, podpowie, gdy trzeba… To szczególna cecha Miriam,
jak Ją czasem nazywałem – głęboka wiara, wiara w Boga i ludzi. Nie
ukrywam, iż zazdrościłem Jej tego, ileż to godzin przegadaliśmy…
Ale Maria nie była dogmatyczką, jej wiara z jednej strony, jeśli mnie
to osądzać, była głębokim rysem charakteru zakorzenionym w istocie znaczenia tego słowa, bowiem z wiarą była wciąż, w każdej chwili,
była ta wiara immanentną częścią jej duszy, z drugiej strony, gotowa
zawsze nieść pomoc nie tylko duchową w prozie życia, świadoma jej
meandrów – pokazywała czym wiara jest, jaka to wartość, jak „lepiej” się z nią żyje, jak istotną rolę może w naszej zwykłej egzystencji
odgrywać. Bo niesie nadzieję, tak, nadzieja to kolejne słowo, które
niezmiennie będzie się mi z Nią kojarzyć.
Podczas tych naszych rozmów Maria nie przeistaczała się także
w gorliwego misjonarza, nie przekonywała mnie, iż błądzę, niewłaściwie myślę, nie mam racji. Nigdy! To była zwykle Jej opowieść
o tym, gdzie owej nadziei szukać, gdzie można ją znaleźć – nie
– jak szukać! Bo pewnie dróg jest wiele… Bez napominania, że
spieram się z Kimś z kim spierać się nie powinno, wątpić, pytać…
I wszystko jedno, czy mówiłem, iż świat nie jest tak idealny, jak
Maria myślała, a ludzie wokół to nie jeno anioły, czy utyskiwałem
na doczesność i naszą niedoskonałość; wysłuchiwała i zwykle odpowiadała nie z teologiczną wyższością, a językiem „naszym”, zwykłym, komunikatywnym słowem, takim jakim posługujemy się na
co dzień; i przynosiło mi to ulgę wielokrotnie, nakazywało pomyśleć, emocje chowając poza sferę widoczną…
Nigdy też podczas jakikolwiek naszych rozmów nie powiedzieliśmy sobie przykrego słowa, nigdy… Nawet jeśli nas coś dzieliło,
nieczęsto, z szacunku do siebie, albo też ów ładunek dobroci, który
Maria miała w sobie we mnie wyzwalał coś lepszego…
Najczęściej zaś mówiliśmy o „krzyżu”, ten cudzysłów jest tu zasadny, bo dotyczył tego krzyża, który każdy z nas nosi, jeden cięższy, z godnością, inny z nienawiścią… Maria swój nosiła z godnością właśnie, to świadectwo. Niektóre wspólne nosiliśmy…
I tak Mario mógłbym żeglować przez kolejne oceany słów.
Resztę pozostawię jednak dla siebie. Bo cóż nowego piszę, ludzie
znali Cię dobrze, lepiej; wybacz krotochwilę – kiedyś gdy szliśmy
ulicami miasta, pamiętam – nie byliśmy w stanie dokończyć jednego zdania, wciąż tylko odpowiadałaś na kolejne pozdrowienia
znajomych. Powiedziałem Ci wtedy: to dla mnie Mario zaszczyt, iż
kroczę wobec gwiazdy jak z Hollywoodu…
Bo Maria była instytucją w Radzionkowie, była prawdziwym
jego ambasadorem, kimś kogo pamiętać się będzie…
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Przez lata była mym najbliższym współpracownikiem, nie zapomnę pracy nad „Radzionkowskimi rodami”, to było szalone 5 miesięcy dodając do tego kilka lat Jej pracy nad tekstami i rozmowami
z radzionkowskimi rodzinami. Nie zapomnę wrażliwych tekstów
o dzieciach ze ZDROWIR-u, cyklu o swych uczniach, z których
wielu zawojowało świat. Byłaś Mario z nich tak dumna. Przypomniałaś postać ojca Ludwika Wrodarczyka i byłaś wierna jego dziełu do końca… Setki innych pisanych świetnym językiem, barwnym,
sugestywnym, przejrzystym… Tak Cię będę pamiętał jako dziennikarkę; bardzo także ceniłem Twoją pracę w „Adalbertusie”, nadałaś
mu formę i treść, która moim zdaniem przesądza dziś o tym, iż jest
to jedna z najlepszych gazet parafialnych w kraju…
Nigdy nie myślałem, iż przyjdzie mi pisać o Tobie w takiej chwili, w takim tonie, choć tak o Tobie myślałem, zżymałaś się wtedy w swej skromności; tak sobie myślę, iż Twoje życie i w sensie
duchowym, i codziennym, w cząstce pozostanie we mnie. DzięGłos Radzionkowski
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ki, że byłaś tyle lat obok mnie, to nie frazes – będę się do Ciebie
odwoływał do czasu, gdy się spotkamy, a potem dokończymy nieskończone frazy. Na tyle mnie dziś stać, za wcześnie… To nie jest
wspomnienie o Tobie, to tylko próba zreasumowania naszych relacji, które ceniłem ponad inne, i których będzie mi tak brak, a także
słowo o Twej charyzmie, która bez wątpienia na Radzionkowie się
odciśnie. W poniedziałek miałaś podjąć nową pracę w szkole sportowej, odpocznij...
			
Grzegorz Bylica

Chciałam…

Chciałam wierzyć, że nic się nie zmieniło. Wyobrażałam sobie, że Ona nadal jest z nami. Jednak musiała wreszcie nadejść
ta niezwykle trudna chwila, w której muszę się z Nią pożegnać...
Wiele lat temu Pani Maria Kielar-Czapla uczyła mnie religii, czytała moje pierwsze wiersze i udzielała mi wsparcia na niepewnej,
a zarazem fascynującej artystycznej drodze. W listopadzie 2019 r.
nasze drogi ponownie się spotkały. Cieszę się, że mogłam jej pomóc w realizacji jej życiowej pasji, jaką było krzewienie wartości
duchowych Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. W jednym ze swoich listów do rodziny misjonarz napisał: „A zresztą
nie tu jest nasza ojczyzna, żeby tylko zajmować się tym, co jest
ziemskie, a nie patrzeć na to, co jest niebieskie, co nam osładza
chwile ciężkie.”.
Pani Maria Kielar-Czapla właśnie wróciła do Ojczyzny. Wcześniej jednak zdążyła nauczyć nas tego, jak patrzeć na to, co jest
niebieskie. Pokazała nam, jak osładzać chwile ciężkie...
Dagmara Nawratek

OSTATNIE POŻEGNANIE
Liturgii pogrzebowej przewodniczył ks. Mateusz Kozielski, który wygłosił też poruszającą – pełną ciepła homilię, która stała się
swoistym wielobarwnym obrazem duszy naszej p. Marysi.
Przy ołtarzu w czarnych ornatach asystowali ks. Mateuszowi: ks.
senior Ludwik Kieras oraz ks. Jan Sołtysik. Do koncelebry stanęli
także: ks. Marek Menżyk, ks. Rafał Oleksy, ks. dr Marcin Moj, ks.
Piotr Lisiecki, o. Paweł Gomulak OMI, ks. Sebastian Mandrysz oraz
przybyły z Hradec n/Moravici w Czechach – ks. prob. Marcin Kieras.
Słowa pożegnania wypowiedzieli: ks. Sebastian Mandrysz
w imieniu Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach – akcentując zaangażowanie śp. p. Marysi w pracę katechetyczną w radzionkowskich placówkach oświatowych; ks. senior
Ludwik Kieras – podkreślając Jej wkład w upowszechnianie wiedzy
o Słudze Bożym o. Ludwiku Wrodarczyku oraz przypominając publikacje dedykowane radzionkowskiemu Męczennikowi za wiarę;
o. Paweł Gomulak OMI koordynator sekcji medialnej Prowincji
Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej,
który wspominał zaangażowanie śp. p. Marysi w zdobywanie i gromadzenie wszelkich wieści oblackich z Polski i świata.
Na zakończenie ceremonii wybrzmiał hymn gimnazjum
im. o. Ludwika Wrodarczyka, który napisała śp. p. Marysia. Chórem dyrygowała Weronika Sitarz.
Przejmującymi organowymi tonami pożegnał w kościele jeszcze śp. p. Marysię, nasz organista – p. Roman Kieras. Potem zaś,
bardzo liczny kondukt pogrzebowy wyruszył w stronę cmentarza...
A tam wielu ludzi Ją żegnało…
Głos Radzionkowski
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FORUM RADNYCH
Szanowni Mieszkańcy, jestem właśnie po rozmowie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych a więc zakończenie remontu
ronda planowane jest na drugą połowę października, zjazd na
ulicę Artura jest rozpatrywany przez starostwo, ponieważ aby
wprowadzić takie zmiany plan remontu musi być anektowany, a
więc jak tylko ZDP otrzyma odpowiednią zgodę ruch ten zostanie
wprowadzony, co do przejścia dla pieszych tego z sygnalizacją –
niestety nie można uruchomić tej sygnalizacji, ale obiecano mi, że
zostanie wystosowane pismo do Komendanta Policji o wysłanie
patroli w godz. pomiędzy 8 a 14 wtedy gdy idą i wracają ze szkoły
nasze pociechy.
Aneta Niedźwiecka
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